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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

Dsida Jenõ

Arany és kékArany és kék
szavakkal…szavakkal…

Miképpen boltíves,
pókhálós vén terem
zugában álmodó
középkori barát,
ki lemosdatta rég
a földi vágy sarát,
s már félig fent lebeg
a tiszta éteren,
ül roppant asztalánál,
mely könyvekkel teli,
s a nagybetûk közébe
kis képecskéket ékel,
Madonnát fest örökké
arannyal s égi kékkel,
mígnem szelíd mosollyal
lelkét kileheli:
úgy szeretnélek én is
lámpásom esteli,
halovány fénye mellett
megörökítni, drága
arany és kék szavakkal
csak Téged festeni,
míg ujjam el nem szárad,
mint romló fának ága,
s le nem lankad fejem
a béke isteni
ölébe, én Szerelmem,
világ legszebb Virága.

Alsós farsang a miklósi iskolábanAlsós farsang a miklósi iskolában

Gyülekezetünk az elmúlt év októberének végén ünnepelte a sárszentmiklósi evangélikus
templom fennállásának 140 éves évfordulóját. Az ünnepi istentiszteletet követõ díszköz-
gyûlésen a gyülekezet egyik presbiter–asztalos tagja felajánlotta a templom új ablakai-
nak elkészítését és kicserélését az elavult, korhadó régiek helyett. Az új ablakok január
végén a helyükre kerültek.
Ezúton köszönjük mindazok segítségét, akik kétkezi munkájukkal, illetve a mintegy ne-
gyedmillió forintos anyagköltséget fedezõ adományaikkal hozzájárultak templomunk
szépüléséhez.

Bõjtös Attila

Új ablakok –Új ablakok –
szebb kilátásokszebb kilátások

Cikk a 6. oldalon.
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SÁRKERESZTÚR HARCA

Bûnözõknek áll a világ?
A közelmúltban nagy mozgolódás tapasztalható Sárkeresztúron.
Nemrégiben ugyanis egy rablóbanda megkötözött, súlyosan bán-
talmazott és kirabolt egy idõs asszonyt a saját házában, ami köz-
felháborodást keltett az egész településen. Azóta – ideiglenesen –
nagyobb a rendõri jelenlét Keresztúron. Azonban a községben ez
nem nyugtatja meg a kedélyeket.
Ez az eset ugyanis csak egy a sok közül, amivel végleg betelt a po-
hár. (Emlékezhetnek például, hogy tavaly decemberben egy csa-
pat az óvoda élelmiszerraktárát fosztotta ki.)
A lakók, a képviselõ-testület és a polgárõrség azért folytat most
küzdelmet, hogy állítsák vissza a helyi rendõrõrsöt, ezzel biztosít-
va a településen a folyamatos rendõri jelenlétet, a további hason-
ló esetek kivédése érdekében.
Tarthatatlan az az állapot, hogy ha baj van, Sárbogárdról kelljen
rendõrt hívni. Így a lakók szabad prédái a bûnözõknek.
Sárkeresztúr összefogott hát, és több száz aláírással, levélben és
minden lehetõ eszközzel közbenjár a sárbogárdi kapitánynál, a
megyei fõkapitánynál és a Belügyminisztériumnál a helyi õrs visz-
szaállítása érdekében.
Azért is döntöttek így, mert számtalan ígéretet kaptak már arra
vonatkozóan, hogy ha majd a fiatal, frissen képzett rendõrökkel
növekszik az állomány létszáma, akkor lesz újra õrs. Hiába vártak
erre a csodára, nem történt semmi.

Pedig fiatalok vannak, csak máshová helyezték õket szolgálatba
(például autópályára), ahol feltételezhetõen nincs rájuk akkora
szükség, mint például Keresztúron és a hasonlóképpen kiszolgál-
tatott helyzetben lévõ településeken.
A sárbogárdi körzet kiterjedt területe miatt nélkülözhetetlen a
rendõri létszám növelése, az õrsök visszaállítása, ezzel együtt a
nagyobb rendõri jelenléthez szükséges eszközállomány fejleszté-
se. Mert jelenleg, ha baj van, képtelenség idõben cselekedni.
Megfontolandó gyalogos, biciklis, robogós, lovas, kutyás rend-
õrök bevetése is, ami egyes esetekben hatékonyabb, s talán még
olcsóbb is lehet, mint az autós járõrözés.
A probléma másik oldala, hogy a szabályok, sõt, bizonyos „kap-
csolatok” nem egy esetben a bûnözõket védik, és hiába tudják a
lakók, kik az elkövetõk, nem történik semmi. Ezért akit sérelem
ér, kétszer is meggondolja, hogy tegyen-e feljelentést, mivel nem
ritka, hogy a szembesítés vagy az eljárás után még õ jár pórul.
Az emberek úgy vélik: ahhoz, hogy a rendõrség hatékonyan tud-
jon mûködni, ne csak egy kirakatszervezet legyen, nemcsak anya-
gi forrás, a szabályok, törvények szigorítása szükséges, hanem az
is, hogy a rendõrség visszanyerje régi tekintélyét – ez pedig nem
pénzügyi, annál inkább morális kérdés.

Hargitai Kiss Virág

PÁLYÁZAT

A „Mezõföld Kincse”
védjegy megtervezésére

A Kishantosi Vidékfejlesztési Központ pályázatot hirdet a Me-
zõföldi Helyi Élelmiszer Program „Mezõföld Kincse” védje-
gyének megtervezésére.

Pályázatot nyújthatnak be a Mezõföldön (Fejér megye déli ré-
szén) élõ felnõttek és gyerekek, iskolák és óvodák.

A védjegy célja, hogy a fogyasztók könnyen felismerjék a Me-
zõföld gazdag tájain, jó minõségû talajain a helyi gazdák által
termelt élelmiszereket.

A beérkezett tervek közül a legszebbeket, legkifejezõbbeket,
legegyedibbeket nyilvánosságra hozzuk, és ezekre lehet sza-
vazni is. Így választjuk ki az itt élõ emberek bevonásával azt,
amelyik a „Mezõföld Kincse” termékek védjegye lesz.

A pályázat eredményhirdetése 2011. április 25-én lesz. A kivá-
lasztott védjegy tervezõje 60.000 Ft pályázati díjat kap.

A védjegyet 8 cm (magasság) x 6 cm-es (szélesség) méretben,
színesben (maximum 5 színnel) és fekete-fehérben kell bekül-
deni a Kishantosi Vidékfejlesztési Központ címére: 2434
Hantos–Kishantos.

A pályázóktól rövid bemutatkozást is kérünk.

A pályázat postára adásának határideje: 2011. március 8.

Kapcsolat: 06 30 3850 379, kishantos@enternet.hu.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Változott az agrár-, erdõgazdasági, halászati termelõk gázolaj
jövedéki adó-visszatérítésének menete. Az évek óta használt
melléklet helyett újat kell használni, és a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal (NAV) kell postázni a kérelmeket.
Az ezt elõíró jogszabályt a következõ internetes oldalon érhe-
tik el az érintettek:
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A070034
1.KOR&kif=mez%C5%91gazdas%C3%A1gban*#xcel&ti
meshift=1
A másik újdonság, hogy a 2011-ben végzett agrártevékenység
során felhasznált gázolaj után kért jövedéki adó-visszatérítés
igazolásán az azt leigazoló szervezetnél (a megyei kormányhi-
vatal részérõl) már 2 aláírás szükséges, a kerületi állat-egész-
ségügyi és élelmiszer-ellenõrzõ hivatal és a Földmûvelésügyi
Igazgatóság részérõl.
Figyelem! A NAV 2011 elejétõl nem regionális, hanem ismét
megyei rendszerben dolgozik. Ezért a gazdálkodóknak külde-
ményeiket nem a regionális postázási címre kell küldeni, ha-
nem a megyei kirendeltségek címeire.

Forrás: Magyar Agrárkamara
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Rendõrségi felhívás
Idõskorúak sérelmére

elkövetett
bûncselekmények

Néhány jó tanácsot ajánlunk figyelmük-
be, mert gondtalanabbá, lehetõség sze-
rint veszélytelenebbé szeretnénk tenni az
idõsebb korosztály mindennapjait. Hasz-
nos tanácsokat szeretnénk adni arra vo-
natkozóan, hogy miként kerülhetõk el, s
elõzhetõk meg a veszélyforrások, bûncse-
lekmények.

A rendõrségi tapasztalatok azt mutatják,
hogy a bûncselekmények áldozatává
gyakrabban válnak idõskorúak, mivel
helyzetüknél, koruknál fogva kiszolgálta-
tottabbak lehetnek.

Az idõs emberekre a legnagyobb veszélyt
a vagyon elleni bûncselekmények jelen-
tik, ezek közül is elsõsorban a lopás, zseb-
tolvajlás, betöréses lopás, besurranásos
lopás, trükkös lopás, csalás, sikkasztás és
rablás.

Betörések megelõzése
érdekében

Ha hosszabb idõre elutaznak, a postalá-
dában felgyülemlett reklámújságok, szó-
rólapok jelzésként szolgálhatnak a betö-
rõk számára, ezért tanácsos megkérni egy
megbízható szomszédot, ismerõst, hogy
naponta ürítse azt!

Ha elutaznak, kérjenek meg egy megbíz-
ható személyt, hogy naponta, fõként az
esti órákban menjen be a lakásába, s kap-
csolja fel a villanyokat, ezzel is jelezve,
hogy a lakás nem üres!

Ha van rá lehetõség, szereltessenek fel
idõzített kapcsolót, ami az elõre beprog-
ramozott idõpontokban felkapcsolja a
villanyt, bekapcsolja a televíziót, rádiót,
azt a látszatot keltve, hogy a lakók otthon
tartózkodnak!

Zsebtolvajlások megelõzése
érdekében

Nappalra idõzítsék a bevásárlást, lehetõ-
ség szerint kerüljék a túlzsúfolt helyeket,
a táskájukat szorítsák magukhoz, a pénz-
tárcájukat tegyék biztos helyre!

Bankkártyájukat soha ne tartsák a PIN-
kóddal együtt!

Ha irataik mellett a lakáskulcsukat is el-
lopják, sürgõen cseréltessék le a zárat, ha
pedig a bankkártyájuk tûnik el, azt lehe-
tõség szerint azonnal tiltassák le a számla-
vezetõ pénzintézetnél!

Besurranásos lopások
megelõzése érdekében

Értékeiket még lakásukban se hagyják
elöl, lehetõség szerint zárják el lemez-,
vagy pénzkazettákban!

Ha nagyobb összegû készpénzhez jutot-
tak, ne otthon tárolják! A pénzintézetek-
ben nagyobb biztonságban van, és még
kamatozik is!

Amennyiben rajtakapnak egy besurranó
tolvajt, a helyzetet mérlegelve gondolják
át, hogy szembeszállnak-e vele!

Célszerû rácsot felszereltetni a földszinti
ablakokra, a bejárati ajtót pedig zárva
tartani!

Trükkös lopások
megelõzése érdekében

Ne engedjen be senkit a lakásába – még
akkor se, ha hivatalos szerv, vagy vállalat
képviselõjének mondja magát –, amíg
személyazonosságáról nem gyõzõdött
meg hitelt érdemlõen!

Fokozottan vigyázzanak, ha az utcán,
aluljárókban kéregetõ személyeknek
pénzt adnak!

Csalások, sikkasztások
megelõzése érdekében

Értékeiket, pénzüket csak biztos és is-
mert pénzintézetekre bízzák!
A pénzintézetek, biztosítók képviselõit
csak elõzetes idõpontegyeztetés alapján
fogadják!
Amennyiben olyan személynek adnak át
pénzt, vagy értéktárgyat, akit ismernek,
vagy annak az átvételére az jogosult, min-
den esetben átvételi elismervényt, nyug-
tát kérjenek róla!

Rablások megelõzése
érdekében

Minden idõszakban megfelelõen zárják
be lakásuk ajtaját, ha elmennek otthon-
ról, az ablakokat is, és ne nyissanak ajtót
idegeneknek!
Minden esetben használják a kitekintõt
és a biztonsági láncot!
A közterületen elkövetett rablások meg-
elõzése érdekében sötétedés után lehetõ-
leg kerüljék az elhagyatott, néptelen,
kivilágítatlan helyeket!
Fokozott figyelmet tanúsítsanak, ha na-
gyobb összeget vesznek fel bankban, vagy
valamelyik automatánál, hiszen sok eset-
ben az elkövetõk kifigyelik, ki vesz fel
pénzt, követik, majd megtámadják. Ezért
még a bankban, a pénztárnál tegyék biz-
tos helyre a felvett pénzt anélkül, hogy
mások figyelmét felkeltenék! Lehetõség
szerint kérjék meg fiatalabb hozzátarto-
zójukat, hogy a pénzfelvételre kísérjék el
Önöket!
Ékszereiket az utcán rejtsék el a ruha alá,
és csak annyi pénzt hordjanak maguknál,
amennyi feltétlenül szükséges!
Ajánlott, hogy lakáskulcsaikat ne az ajtó-
ban kezdjék el keresni, hanem készítsék
elõ, majd az ajtót azonnal zárják be ma-
guk után!

Méhes Dóra r. hdgy., bûnmegelõzési elõadó,
Sárbogárdi Rendõrkapitányság

Vigyázat, csalók!
Nemrég egy nagyáruháznál parkoltam. Amikor kihajtottam, ész-
revettem egy papírt a hátsó szélvédõn. Amikor otthon leszedtem,
láttam, hogy egy blokk. Szerencsémre egy barátom már mondta,
hogy ne álljak meg emiatt, mert valaki várhatja, hogy kiszálljak az
autómból.
Figyeljünk a hátsó szélvédõre tapasztott papírokra! Gépjármû-
rablások új módszerével állunk szemben! Sétálsz a parkolóban,
nyitod a kocsidat, és beszállsz. Indítasz, tolatni kezdesz, amikor a
visszapillantóban a hátsó szélvédõ közepén észreveszel egy pa-
pírcetlit. Megállsz, kiszállsz az autóból, és ekkor bukkan fel a tol-
vaj a semmibõl. Beszáll az autódba, és elhajt nagy sebességgel,
majdnem rajtad keresztül.

Ha a kézitáska a kocsiban marad, az autótolvajnak az autódon kí-
vül már a címed, a pénzed és a kulcsaid is megvannak! A házad és
a személyed nem titok többé!
Az ilyen bandák nagyon jól szervezettek, már több autós is pórul
járt így!
Amennyiben papírcetlit látsz a hátsó szélvédõdre tapadva, zárd
be az ajtókat, indíts, és menj el onnan! A papírt majd késõbb
leszeded.
Nem árt értesíteni errõl a csalási módszerrõl a családodat, baráta-
idat.

Kiszl Tibor, Cece
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Gondolkodjunk!
Egyszer egy ismerõsöm azt mondta, ma-
napság mindenkinél jobban fél a postástól.
Akkor nem értettem, mirõl beszél, most
már kezdem kapiskálni.

Levelet hozott a postásunk. Tévedés ne es-
sék, neki ez a dolga, nem vele van a bajom,
régóta ismerem és szeretem. Egy bizonyos
szolgáltatótól érkezett a levél, amit már az
elõzmények után némi fenntartással foga-
dok, a felbontását egyedül nem is vállalom.
Párommal elõször is leültünk – biztos, ami
biztos – és mint egy levélbombát, óvatosan,
a borítékot szinte feltépve felbontottam.
Így legyen ötösöm! Már megint csodát lát-
tam! A férjem nevére címezve kaptuk meg
egy dunaújvárosi állampolgár gázszámlá-
ját.

Hirtelen természetemmel rögtön ítéletet
hirdettem. Hibásnak lenni kell, te vagy a
hibás – szigorúan egyes számban. A rend-
szerbe belepiszkáltunk, adatot kívántunk
egyeztetni, ezért ezentúl mindenkinek a
gázszámláját mi fogjuk fizetni – szigorúan
többes számban.

Elõször egy jót nevettünk, aztán rájöttem,
hogy nekem már megint intézkednem kell.
Hivatalos helyre kell mennem, ennek min-
den nyûgével. Szépen fel kell öltöznöm,
valószínûleg sorba kell állnom. Vajon
mennyi idõ alatt végzek? Milyen kedve
lesz az ügyintézõnek? Szolgáltató kedvé-
ben lesz, vagy hatalmi pozícióban érzi ép-
pen magát? Talán nem ezen a héten kelle-
ne menni, majd csak a jövõ héten! Mi
sürgõs? Kinek sürgõs?

Összeszedtem magam, még az ominózus
napon felvonultam az ügyfélszolgálatnál.
Meglepõen hatékony ügyintézést folytat-
tam „bumeráng” ügyfélként is, bár a ho-
roszkópomat elõre nem is vizsgáltam. Egy-
két kattintás a számítógépen, némi tanács-
talanság, aztán konzultáció a kollégával,
még ezután a teendõk megvitatása, aztán a
csoda: megköszönték, hogy jeleztem a
problémát.

Részemrõl meg az értetlenség: változott
valami Sárbogárdon?

Csibegép (Csizmadiáné Boros Edit Gréta)

Nyílt
tér

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke

eseményeirõl

Kérdezték
Mikor állítják helyre az utat?

A Mészöly Géza utcában csõtörés miatt fel kellett törni január elején az utat. Az út köze-
pén van egy kivilágítatlan jelzõkaró, aminek többen nekimentek már éjszaka. Nappal a
környékbeliek azt a karót mindig fölállítják, hogy ezzel is csökkenjen a balesetveszély. A
gödör a sok esõ, hó miatt annyira kikátyúsodott, hogy a gyanútlan arra járók közül volt,
aki elesett ott a kerékpárjával. A csõrepedés miatt az út mások oldala is megsüllyedt. A
lakók kérdezik, hogy mikor javítják meg az utat. Mikor szûnik meg a balesetveszély?

Mikor nyit a rendelõintézet?

Sokan érdeklõdtek a szerkesztõségben, hogy mikor nyílik meg újra a rendelõintézet. Ja-
nuár 13-ai számunkban még örömhírként írtuk le, hogy már költözhetnek vissza az orvo-
sok, s mi is úgy tudtuk, hogy februárig ez megtörténik. Azonban úgy tûnik, a februári nyi-
tásból már nem lesz semmi, hiszen máig is ott a kerítés a bejárat elõtt, a tájékoztató táb-
lán sincs feltüntetve semmilyen információ a nyitással kapcsolatban, és az épületben
nincs jele mozgásnak.

Érdeklõdésemre azt a tájékoztatást kaptam, hogy a berendezések leszállítása folyamat-
ban van, egyelõre azonban a nyitás pontos idõpontja még nincs meg.

Hargitai Lajos
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Hírek a Cecei Általános Iskolából
Támogatás a Nemzeti

Sport Intézettõl
A Cecei Általános Iskola támogatást nyert
el a Nemzeti Sport Intézet által meghirde-
tett Sport XXI. címû pályázaton. A támo-
gatás a 2010-ben az iskolában megvalósí-
tott labdarúgó-utánpótlás nevelését segí-

tette, amely során 4 korosztályban verse-
nyezhettek az iskola szervezésében a fiatal
labdarúgók. A támogatásnak is köszönhe-
tõen minden héten több alkalommal
UEFA „D” licence-szel rendelkezõ edzõk
tartottak foglalkozásokat, akik egyben lel-
kes szülõként is szívesen foglalkoztak a
gyerekekkel.
Az iskola támogatásával több térségi ver-
senyre is eljutottak a 7–11 éves korosztály-
ok, ahol szép eredményeket értek el. A leg-
nagyobb sikert a 13 éves korosztály köny-
velhette el, akik a megyei bajnokságban
szerepelve képviselik településünket és is-
kolánkat. A pályázaton elnyert 50 ezer fo-
rint értékû támogatást sporteszközök, fut-
ball-labdák vásárlására fordította az intéz-
mény.

Csók István-emlékév
2011. február 1-jén volt Csók István festõ-
mûvész halálának 50. évfordulója. Ennek
alkalmából döntés született, miszerint
Sáregres Község Önkormányzata, illetve

Cece Nagyközség Önkormányzata ren-
dezvénysorozattal emlékezik meg híres
szülöttérõl.
Csók István 1865. február 13-án született a
két település között található malomban,
majd gyermekéveit Sáregresen és Cecén
töltötte, innen indítva sikeres mûvészkar-
rierjét.

Február elsején, a rendezvénysorozat nyi-
tányaként a települések képviselõi, illetve
a települések által fenntartott Cecei Álta-
lános Iskola diákjai a budapesti Kerepesi
temetõben felkeresték, majd megkoszo-
rúzták a festõ síremlékét. Koszorút helye-
zett el Sáregres település képviselõ-testü-
lete Tiringer Mária polgármester vezeté-
sével, illetve Cece Nagyközség Önkor-
mányzata és a Cecei Általános Iskola Sza-
bóné Várady Katalin intézményvezetõ-he-
lyettes képviseletében.

Az iskolában mûködõ képzõmûvészeti
szakkör tagjai már hetek óta foglalkoztak a
témával, tablókat, bemutatókat készítet-
tek, amelyeket az iskola aulájában ki is állí-
tottak. A rendezvénysorozat folytatása-
ként mind a települések, mind az iskola to-
vábbi programokkal emlékeznek meg a
Csók-emlékévrõl.

Cecei Általános Iskola

K Ö Z L E M É N Y
A VOLT SÁRBOGÁRDI DIÁKOK AZ ALMA MATERÉRT ALAPÍTVÁNY kuratóri-
uma köszönetét fejezi ki azoknak, akik jövedelemadójuk 1 %-ával eddig is támogat-
ták az alapítványt.
A kapott összeget, az alapító okiratban rögzítetteknek megfelelõen, 50 %-ban alaptõ-
késítettük, amelynek kamatai növelik az évrõl évre felhasználható keretet. A másik 50
%-ból a tehetséges, kimagasló eredményeket elért, a szociálisan rászoruló tanulók ju-
talmazását, külföldi nyelvtanulását, illetve a Petõfi-pályázat díjazottjait támogattuk.
Kérem, a jövõben is támogassák munkánkat!

Az alapítvány adószáma: 18483228-1-07.
Köszönettel: Boda János, a kuratórium elnöke

KEDVES ADÓZÓ
ZENEBARÁT!

Kérjük, hogy adója 1 %-át
szíveskedjen felajánlani a

BOGÁRD-DAL EGYESÜLET

számára.

Adószámunk: 18497575-1-07.

Támogatását köszönjük!
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Miklósi hírcsokor
Szerkesztette: Zelmanné Varga Zsuzsanna

Ha február,
akkor farsang!

Pénteken délután került megrendezésre
iskolánkban az alsósok télûzõ mulatsága.
Nagy esemény ez a kicsik életében, hiszen
az év folyamán ekkor adódik lehetõségük
vágyaik kiélésére, hiszen ha csak egy rövid
idõre is, de kedvenc mesehõsük, ismert és
kedvenc énekesük bõrébe, illetve apa,
anya messzirõl csodált munkaruhájába
bújhatnak. Természetesen ennek megfe-
lelõen a felvonulás során rengeteg futbal-
lista, szerelõ, ápolónõ, boszorkány, tün-
dér, balerina, hastáncos mutatta meg ma-
gát, sõt tiszteletét tette az iskola tornater-
mében maga Demi Lovato és Hannah
Montana is.

A bált, mint minden évben, a nyolcadikos
tanulók bécsi keringõje nyitotta meg. Az
ünneplõbe öltözött fiatalok meghitt pilla-
natokat varázsoltak néhány percre a hatal-
mas hangzavarba. Mezõné Váczi Zsuzsa
tanár néni eredeti koreográfiája szívet és
lelket egyaránt melengetõ élménnyel tett
gazdagabbá mindannyiunkat.
Ezután következett az osztályok bemutat-
kozása, amit két fergeteges produkció is
megelõzött, melyek megalapozták a han-
gulatot. Az elsõ fellépõ tanítói–tanári
meglepetés produkcióként, a retro bulik
szellemében színpadra állították a Hungá-
ria együttest. A kor diktálta stílusnak meg-
felelõen öltötték magukra a pöttyös szok-
nyát, rikító színû zakót, nagyméretû fülbe-
valókat, karpereceket és persze napszem-
üveget. A gyerekeknek, a megjelent nagy-

számú szülõnek egyaránt nagyon tetszett a
mûsoruk, mely bemutatta az együttes leg-
ismertebb számait. A „Csavard fel a
szõnyeget” címû örökzöld slágerre együtt
mozgott a közönség és a szereplõk is.

Második fellépõként az iskola 3. b, és 7. b
osztályos tanulói egészültek ki a város töb-
bi iskolájának néhány diákjával. A „No
Comment” tánciskola keretében tanult
hiphop stílusú táncprodukciójukat adták
elõ hatalmas közönségsikert aratva.

A farsangi mulatság során az alsósok egy
felhõtlen délutánt tölthettek el tanítóik,
szüleik és egymás társaságában. Az aprók
tánca, játéka, mulatsága mellett pedig al-
kalmuk nyílt anyukáknak és apukáknak,
hogy egy kicsit jobban megismerhessék
csemetéjük baráti körét, környezetét, és
megérezzék azt a szeretetteljes légkört,
ami õket nap mint nap az iskolában körül-
veszi.

Reméljük, hogy a pénteki felsõs farsang
hasonlóan kellemes hangulatban telik
majd el, és sikerül végre a gyerekek jóked-
ve és mosolya által elûzni ezt a dermesztõ
hideget.

Sakkverseny

Szabadegyházára mentek sakkozóink
2011. február 3-án, csütörtökön területi
versenyre. A Viski Péter tanár úr által fel-
készített csapatok a következõ ered-
ménnyel jöttek haza:

III. helyezés (alsós fiúk) Huszár András 2.
a, Horváth Zsombor 3. b, Németh Márton
3. b; (felsõs fiúk) Gráczer Bálint 8. b,
Rapolder Richárd 8. b, Varga Roland 8. a,
Török József 8. c, I. helyezés (felsõs lá-
nyok) Gyõri Laura 7. a, Fekete Katalin 7.
a, Vörös Szimóna 8. b.

Készülõdés
az alapítványi bálra

Február 19-én kerül megrendezésre isko-
lánkban hagyományosan az „alapítványi
bál”. Mi, hetedikes és nyolcadikos diákok
is izgatottan készülünk erre az eseményre.
A bál legnagyobb produkciója a végzõsök
nyitótánca lesz. Bécsi keringõt adunk elõ
az „Angyalok keringõje” címû zenére.
Több mint egy hónapja igyekszünk minél
tökéletesebbé tenni a koreográfiát. A lá-
nyok az iskola által varratott, gyönyörû,
bordó selyemszoknyákban és fehér blúz-
ban járják a táncot, a fiúk pedig természe-
tesen öltönyben. A mûsor folytatásaként
néptáncosaink és iskolánk elsõs tanulói is
készülnek egy-egy produkcióval. A kedves
vendégeket finom vacsora és jó hangulat
várja az est folyamán.

A farsangi idõszakra mindenkinek kelle-
mes idõtöltést, jó mulatságokat kívánunk!

Szõke Fanni 8. b és Kellner Miklós 7. b
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Mészöly-hírek
A sokévi munka gyümölcse

Február 1-jén különleges napja volt Varnyu Péter 8. a osztályos tanulónknak. Az eddigi
versenyektõl eltérõen most nem helyben, hanem Dunaújvárosban tartották meg a Ka-
zinczy Ferenc területi szépkiejtési versenyt. Ez nagy kihívás volt minden gyermeknek, hi-
szen a versenyzõk száma ezzel megnõtt a nagyobb terület miatt.
Péter az iskolánkban megrendezett versenyen a legjobbnak bizonyult, így õ képviselte
felsõ tagozatosainkat ezen a versenyen. Lelkiismeretesen, minden szabályt betartva ké-
szült a nagy megmérettetésre.
Tudni kell, hogy õ sokat olvas, minden versmondó- és szépkiejtési versenyen elõkelõ he-
lyen végzett már harmadik osztályos kora óta. Szívesen vállalta a mûsorvezetést – legyen
szó alapítványi bálról vagy iskolai ünnepélyrõl. Az iskolánk által adott lehetõségeket
mindig kihasználta, így most, nyolcadikra meglett az eddigi lelkes, kitartó munka ered-
ménye: elsõ helyezést kapott, ami azzal is jár, hogy õ képviseli a regionális döntõn Ba-
latonbogláron a környékünk iskolásait. Igaz, hogy 13 év óta sok lány már eljutott oda
iskolánkból, és kapott Kazinczy-emlékplakettet, de fiúként õ az elsõ.
Úgy gondoljuk, ez az eredmény megkoronázza Péter általános iskolai munkáját, minden
területre kiterjedõ, kimagasló teljesítményét.
Büszkék vagyunk rá, és bízunk abban, hogy öregbíti majd iskolánk hírnevét a regionális
versenyen!

Kis büszkeségünk nagy eredménye

Még egy nagy sikerrõl számolhatunk be. Szarka Éva 3. a osztályos tanulónk is sikert ho-
zott iskolánknak. Megnyerve az iskolai, majd a területi szépkiejtési versenyt, a Székesfe-
hérváron megrendezett megyei fordulóra mehetett. Évike szorgalmas, alapos felkészü-
lés után elsõ helyezést kapott ezen a versenyen, ezzel újabb aranyéremhez juttatva isko-
lánkat. Reméljük, ezt az örömhírt még sokszor megoszthatjuk mindenkivel! Gratulá-
lunk neki!

ECDL-vizsga

Iskolánkban kiemelt helyet kap tanulóink informatikaoktatása. Immár hagyomány,
hogy ballagó nyolcadik osztályosaink jó része úgy távozik tõlünk, hogy minden modult
tartalmazó bizonyítvánnyal büszkélkedhet. Ennek érdekében a 8. a osztályosok 22 fõvel
indultak el Székesfehérvárra, hogy megmérettessék magukat. Õket már csak egy vizsga
választja el attól, hogy az iskolaév végén megkaphassák 7 modulos vizsgabizonyítványu-
kat.
A 7. a és 7. b osztályból a kezdõ csoportba tartozó 28 tanuló pedig az operációs rendszer
ismeretébõl és internet-kommunikációból bizonyította felkészültségét. Céljuk a 4 mo-
dulos kisbizonyítvány év végéig való megszerzése. Az iskolában folyó munka lehetõvé te-
szi, hogy év végére teljesítsék a kitûzött célt. Csak így tovább!

Nagy Ferencné

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk

a Mészöly Géza
Általános Iskoláért
Alapítvány báljára,

melyet
2011. február 12-én

tartunk.
19.00 órától köszöntõ, gyermekmûsor;

20.00 órakor vacsora (menü: chef salá-
ta; lyoni csirkemell, mulatós töltött ka-
raj, diós burgonya, mexikói rizs, káposz-
tasaláta).

Zene: cecei Szabó zenekar.

Belépõjegy (2.500 Ft) és pártolójegy
(mely érvényes a gyermekmûsor megte-
kintésére is) kapható az SZMK-veze-
tõknél és az osztályfõnököknél.

Tombola a helyszínen (100 Ft).

A bál bevételét az alapítvány, az iskola
második informatikai termének beren-
dezésére, versenyek finanszírozására,
jutalmakra, jutalomkirándulásra és az
év végi könyvjutalmak megvásárlására
kívánja fordítani.

Találkozzunk, legyünk együtt gyerme-
keinkért!

Iskolaszék, SZMK

MEGHÍVÓ
A Miszla Art

kulturális központ és alkotóház

komolyzenei koncertet
rendez

Steitz Ádám
testnevelõ tanár

emléke elõtt tisztelegve,

a Somogyi Vonósnégyes
közremûködésével

(Somogyi Péter – hegedû,
Lendvai György – hegedû,

Tóth Balázs – brácsa,
Pólus László – cselló)

2011. február 11-én
(pénteken)

19.00 órakor.

Helyszín: Miszla, Kis utca 168.
A belépõjegy ára: 1.500 Ft.
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Téli séták, életvitel,
mozgás és a divat

Az idei tél már eddig is megviselt ben-
nünket (egy-egy hét kivételével), s most,
január vége felé sarki hideg van, éles szél
rezegteti a csupasz fák ágait, nem szíve-
sen mozdulunk ki a fûtött lakásból. De
csak elhatározás kérdése, hogy a napsü-
téses, száraz, hideg idõben is kimozdul-
junk otthonról, átmozgatni a tévénézés-
tõl begörcsölt nyakunkat. Ez lehet egy
dinamikus gyaloglás, séta, de akár ku-
tyasétáltatás is (akinek van kis kedven-
ce). Az influenza kezdeti stádiumában
ez nagyon ajánlatos idõsebbeknek.
Ne felejtsünk el jó melegen és rétegesen
felöltözni. Régebbi kabátunkat dobjuk
fel egy meleg, divatos sállal, sapkával,
amit olcsón megkaphatunk az üzletek-
ben. A ma divatos bálás üzletekben
(Sárbogárd fõutcája ezekkel van tele)
márkás pulóvereket, nadrágokat olcsó
pénzért találunk, így a pénztárcánk sem
csappan meg. Nem kell feltétlenül a
plázából és a belvárosi butikokból öltöz-
nünk – hála a bálás ruháknak. Soha ne
menjünk ki az utcára ápolatlanul! Tél
idején nagy gondot kell fordítani az arc-
ápolásra, a jó hidratáló arckrémek (pl.
olívaolajos, aloe verás) beszerzésére és a
megfelelõ hidratáló alapozó használatá-
ra, a halványabb sminkre. Kerüljük az
erõsebb, vörös, vagy bordó árnyalatú rú-
zsokat, azt hagyjuk tavaszra!
Igaz, még tartja magát a tél, de már most
tekintsük át a kora tavaszi ruhatárunkat,
ne sajnáljunk „selejtezni”, ne õrizgessük
a divatból rég kiment, dzsörzé ruhákat,
szoknyákat (ezek – habár elnyûhetetle-
nek – nem egészségesek a bõrnek, nem
szellõznek). A családsegítõ szolgálat, a
Vöröskereszt, vagy egy-egy rászoruló
szívesen fogadja a ruhaadományt. Mû-
szálas holmik helyett puha, kötött puló-
vereket, mellényeket, meleg nadrágo-
kat, gyapjúszoknyákat, pamutot hord-
junk. Ezek mind beszerezhetõk az emlí-
tett üzletekben, a kisnyugdíjasok is meg-
vehetik.
Nem szép látvány, ha pl. egy idõsebb
hölgy egész nap egy kitaposott papucs-
ban, vagy egy pongyolának nem nevez-
hetõ „slafrokban” van egész nap. Ad-
junk magunkra még idõsebb korban is!
Fõzés után ne maradjunk a vöröshagy-
más, fokhagymás illatú blúzunkban, öl-
tözzünk át, tegyük rendbe magunkat, és
úgy üljünk be a szobába tévézni, olvasni,
kézimunkázni. Ezt a férjek is észreve-
szik, és díjazni fogják.
Jómagam is így teszek takarítás, mosás
és fõzés után, 75 évesen is, és rendbe te-
szem az arcom. Nagyon jó az arcbõrnek
ilyenkor télen egy kis arcpakolás, s ez
szinte semmibe sem kerül. A reggeli,
vagy délutáni natúr joghurtból elve-

szünk egy kávéskanállal, s egy kis mézet
keverünk bele. Ezt lazán felkenjük az ar-
cunkra, utána lemossuk, egy kis hidratá-
ló krémet kenünk rá, és máris kisimul-
nak a ráncaink, jobb lesz a közérzetünk.
De uborkaszeleteket is tehetünk rá, el-
tünteti a foltokat, frissít. Ez sem kerül
sokba. Ne feledkezzünk meg a C-, A-,
D-vitamin pótlásáról sem (a savanyú ká-
posztában, narancsban, kiviben, citrom-
ban, mandarinban, almában sok van)!
Sokat kell ezekbõl fogyasztani, ki kell
használni az akciós kínálatokat.
Igaz, most van a disznóvágás ideje, ilyen-
kor több nehéz ételt esznek az emberek,
a jó kocsonya, sült kolbász, hurka, disz-
nósajt szinte kínálják magukat (fel is
szedünk pár kilót), de ezek fogyasztásá-
val is csínján kell bánni. Jó beütemezni
egy körözöttet is lila hagymával, fekete
retekkel, céklasalátával, savanyúságok-
kal.
Még 1-2 hét, és támad az influenza, ha
meglágyul az idõ. Aki pénzzel bánik,
vagy bevásárlásból jön haza, a legelsõ a
szappannal való kézmosás legyen. De
többször fertõtlenítsük a lakást is felmo-
sással, a kilincsek letörlésével, a cipõk
talpának lemosásával, táskáink, bevá-
sárlószatyraink letörlésével.
Ajánlom, hogy délutánonként mozdul-
junk ki jól felöltözve tiszta idõben, sétál-
junk ütemesen (még aki bottal jár, fáj a
lába, az is), vagy a látogassunk el a
könyvtárba, ne üljünk már kora délután
a tévé elé rágcsálnivalót eszegetve, süte-
ményt majszolva, leöblítve egészségte-
len cukros üdítõkkel (ezt mellõzzük még
nyáron is). Ehelyett igyunk jó forró
gyógyteákat (csipkebogyó, hárs, kamil-
la, zöld tea), és még az influenzát is elke-
rülhetjük, kevesebb gyógyszerre lesz
szükség.

Dr. Gulyás Menyhértné Rózsika

Szavazzon
a Sárbogárdi

Mentõállomásra!

A „Segíts okosan!” program keretében az
Unilever Magyarország Kft. idén is megszer-
vezi a mentõállomások versenyét, amelyen
mentõállomásunk is indul.

A mentõállomások versenye 2011. február
10-étõl március 31-éig tart, ebben az idõtar-
tamban lehet a szavazatokat leadni.

A verseny célja: 250.000 Ft.

A nyereménynek nagyon nagy hasznát ven-
né az állomás – szükség lenne felújításra, új
bútorokra, internetes bekötésre, informati-
kai fejlesztésre, továbbá mentõautóink új
mentéstechnikai és életmentõ eszközökkel
történõ felszerelésére, hogy az ellátási kör-
zetünkben élõk sürgõsségi ellátása és túlélé-
si esélyei még tovább javuljanak.

Hogyan tud segíteni?

A www.segitsokosan.hu weboldalon történõ
online szavazás esetén a sárbogárdi mentõ-
állomás bemutatkozó-oldalán található
„Szavazok” gomb megnyomásával (ugyan-
arról a géprõl naponta csak egyszer lehet):

http://www.segitsokosan.hu/szavazas/43

SMS-ben: a weboldalon a sárbogárdi men-
tõállomás képe alatt található 6 jegyû kódot
kell sms-ben beküldeni a 06-20-552-4557-es,
nem emelt díjas SMS-számra. (Az elküldött
üzenetekre válaszüzenetet nem fognak kap-
ni.) A kód: OMSZ41.

Facebook-on: a Facebookon történõ online
szavazás esetén a szavazó játékos, miután
engedélyezte az alkalmazás hozzáférését, a
sárbogárdi mentõállomás bemutatkozó-ol-
dalán található „Like” gomb megnyomásá-
val érvényesítheti voksát.

Minden segítséget elõre is köszönünk!

A Sárbogárdi Mentõállomás dolgozói

http://sarbogardmentok.freewb.hu
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MEGHÍVÓ
Sárbogárd Város Önkormányzatának

képviselõ-testülete

2011. február 11-én (pénteken) 9.00 órakor
ülést tart.

Az ülés helye: a polgármesteri hivatal díszterme
(Sárbogárd, Hõsök tere 2.).

Napirend:

1. Sportegyesületek beszámolója mûkö-
désükrõl, személyi és tárgyi feltételeik-
rõl.
Elõadók: az egyesületek vezetõi (LSC
Sárbogárd, Sárszentmiklósi SE, Sárréti
Íjász Club, Sárbogárdi Kosárlabda Club,
Black Time, Kulturális és Sportegyesü-
let, SAK, Nõi Kézilabda Egyesület, VAX
Kézilabda Egyesület, D-13 Postagalamb
Sport Egyesület, Flórián 07 Lövészklub,
Fejér Megyei Természetbarát Szövetség
Városi Bizottsága, Sárbogárdi Lovas
Egyesület).
2. Tájékoztató a sportlétesítmények
használatáról, fenntartási költségeirõl.
Elõadók: az intézményvezetõk, a sport-
egyesületek vezetõi.
3. Döntés a távhõszolgáltatással kapcso-
latos 2011. évi bérleti díj felhasználásá-
ról.
Elõadó: a polgármester.
4. Döntés a 2011. évi vízi közmû bérleti
díj terhére megvalósítandó felújítások-
ról.
Elõadó: a polgármester.
5. A városüzemeltetési szerzõdés módo-
sítása.
Elõadó: a polgármester.
6. Sárbogárd város gazdasági programja
2011–2014.
Elõadó: a polgármester.
7. A városi önkormányzat 2011. évi költ-
ségvetési rendeletének elfogadása.
Beterjesztõ: a polgármester. Elõadók: a
jegyzõ, a gazdasági osztály vezetõje.
8. A nevelési–oktatási intézmények
2011/2012-es tanévre való beiratkozási
idõszakának meghatározása.
Elõadó: a jegyzõ.
9. Közmûvelõdési megállapodás a
Rétszilasi Klub üzemeltetésére.
Elõadó: a jegyzõ.
10. A városi önkormányzat 2010. évi költ-
ségvetésének módosítása.
Beterjesztõ: a polgármester. Elõadók: a
jegyzõ, a gazdasági osztály vezetõje.
11. A Sárbogárd, József A. u. 15. szám
alatti fûtõmûnél lévõ olajtartályok más
célú hasznosítása.
Elõadó: a polgármester.
12. Útfelújítási és útkarbantartási mun-
kák ütemtervének meghatározása.

Elõadó: jegyzõ.

13. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgaz-
dálkodási Önkormányzati Társulás tár-
sulási megállapodás módosításának
véleményezése.

Elõadó: a polgármester.

14. Az önkormányzati intézmények
hõellátásának fejlesztése.

Elõadó: a polgármester.

15. Az ÁMK Sárszentmiklósi Általános
Iskola igazgatói beosztásának betöltésé-
re pályázat kiírása.

Elõadó: a polgármester.

16. Tájékoztató a Sárbogárdi Többcélú
Kistérségi Társulás 2010. II. félévi
munkájáról.

Elõadó: a polgármester.

17. A polgármester szabadságának enge-
délyezése.

Elõadó: a jegyzõ.

18. A közbeszerzési szabályzat módosítá-
sa.

Elõadó: a jegyzõ.

19. Tájékoztató az elõirányzatok felhasz-
nálásáról és a tartalék alakulásáról.

Elõadó: a jegyzõ.

20. Jelentés a lejárt határidejû határoza-
tok végrehajtásáról.

Elõadók: a végrehajtásért felelõsök.

21. Az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás kö-
zületi és lakossági díjainak megállapítá-
sáról szóló rendelet módosítása, közszol-
gáltatási díjak 2011. évi megállapítása.

Elõadó: a jegyzõ.

22. Tájékoztató a két ülés közötti fonto-
sabb eseményekrõl, intézkedésekrõl. Be-
számoló az átruházott hatáskörök
gyakorlásáról.

23. Bejelentések, interpellációk.

Zárt ülés:

1. Bejelentések.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

Tájékoztatás
Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot,
hogy a Fejér Megyei Kormányhivatal
Székesfehérvári Mérésügyi és Mûszaki
Biztonsági Hatósága az EOLUS Ener-
getikai Kft. (1113 Budapest, Bocskai ut-
ca 134-146.) és a Greenergy Szélener-
getikai Befektetõ Kft. (1113 Budapest,
Bocskai utca 134-146.) kérelmére in-
dult Sárbogárd 0706/4, 0706/24,
0706/26, 0706/15, 0706/31, 0706/17,
0706/36, 0702/3, 0281/15, 0281/27,
0678/28, 0491/18, 0491/15, 0491/11,
0475/26, 0475/33, 0475/23, 0475/39,
0491/19 hrsz-ú ingatlanokat érintõ szél-
erõmû építésének engedélyezése tár-
gyában elsõ fokon meghozta döntését.

A Fejér Megyei Kormányhivatal Szé-
kesfehérvári Mérésügyi és Mûszaki Biz-
tonsági Hatóság Hirdetménye kifüg-
gesztésre került a városi polgármesteri
hivatal hirdetõtábláján (Sárbogárd,
Hõsök tere 2., a bejárat mellett).

A hatóság elsõ fokon meghozott dönté-
se a hatásterületen belüli érintettek szá-
mára megtekinthetõ a Fejér Megyei
Kormányhivatal Székesfehérvári Mé-
résügyi és Mûszaki Biztonsági Hatósá-
ga székhelyén (8000 Székesfehérvár,
Ady Endre út 11-13.), munkanapokon.

Dr. Krupa Rozália jegyzõ

ETELVÁRI ZOLTÁN
önkormányzati képviselõ

telefonszáma: 06 (70) 334 9149.

Hívjon, ha problémája van!
Ha lehet, megoldjuk.

Véradásra szólít
a Sárbogárdi
Vöröskereszt

A biztonságos és folyamatos vérellátás
érdekében a Sárbogárdi Vöröskereszt
arra kéri a lakosságot, hogy minél töb-
ben jelenjenek meg a szervezett vér-
adásokon.
A legközelebbi véradást 2011. február
17-én a Sárkeresztúri Általános Iskolá-
ban rendezzük, ahol 14 órától 17 óráig
szeretettel várunk minden véradót! In-
gyenes ruhaosztással szeretnénk meg-
köszönni a véradást minden donornak!
A véradásra hozza magával személyi
igazolványát, lakcímkártyáját és TAJ-
kártyáját!

Köszönettel: Soós Réka,
Sárbogárdi Vöröskereszt
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LÉGIÓ 2000 SECURITY–BOGÁRD ÉS VIDÉKE–LSC SÁRBOGÁRD
VÁROSI TEREMLABDARÚGÓ-BAJNOKSÁG

A forduló eredményei:

SÁRKERESZTÚR
KIKE–SÁRBOGARAK 6:1 (1:0)
KIKE: Visi, Madár, Hajdinger J., Geiger,
Sütõ. Csere: Hajdinger Z., Szauervein.
Sárbogarak: Dizseri P., Gazdag, Dizseri
B., Steinbach, Németh T. Csere: Csuti, Di-
zseri M., Madarász, Németh Cs.
2. perc: Sütõ lövését Dizseri P. lábbal hárí-
totta. 4. perc: Geiger próbálkozott lövés-
sel. 7. perc: Szauervein is csak próbálko-
zott. 7. perc: Németh T. lövését Visi szin-
tén lábbal hárította. 9. perc: Németh Cs.
lövését Visi kapus lábbal hárította. 10.
perc: Geiger lövését Dizseri P. szögletre
tenyerelte. 11. perc: Szauervein a kapu tor-
kában lyukat rúgott. 17. perc: Hajdinger J.
unta meg a csatárok tehetetlenségét, vé-
gigfutott a pályán, kilõtte a jobb alsó sar-
kot. 21. perc: Sütõ cselekkel tisztára ját-
szotta magát, lövése alig kerülte el a kaput.
22. perc: Sütõ az üres kapura perdítette a
labdát, Gazdag az utolsó pillanatban men-
tett. 23. perc: Hajdinger Z. a kapu fölé lõtt
tiszta helyzetben. 24. perc: szöglethez ju-
tottak a Sárbogarak. A bedobott labda
Madár mellérõl saját kapujába pattant. 27.
perc: Hajdinger J. lõtt kapu mellé. 31.
perc: szöglet után keveredés a Sárbogarak
kapuja elõtt, végül Madár kotorta be a lab-
dát a kapuba. 32. perc: Geiger lõtt a kapu-
ba. Ez a gól megfogta a Sárbogarak csapa-
tát! 33. perc: Geiger újabb találata csak
hab a tortán. 37. perc: Németh Cs. lõtt ka-
pu mellé. 39. perc: szöglet után Hajdinger
J. rúgott védhetetlen gólt. 40. perc: Szauer-
vein állította be a végeredményt. A több
helyzetet kidolgozó KIKE megérdemelten
gyûjtötte be a három pontot.
Piros lap: Szauervein. Góllövõk: Hajdinger
J. 2, Madár, Geiger 2, Szauervein, illetve Ma-
dár (öngól).

HORVÁTH KER.–
OLD BOYS 1:2 (1:2)

Horváth Ker.: Kovács, Oláh, Nyári, Hor-
váth J., Horváth D. Csere: Antal.
Old Boys: Boros, Mikuli, Tóth, Zobák,
Kuti. Csere: Berzeviczy, Berta, Horváth I.,
Juhász.
Elsõ perc: Zobák váratlan lövését Kovács
bravúrosan ütötte ki. 2. perc: Nyáriról pat-
tant szögletre a labda. 3. perc: Kuti eresz-
tett meg egy lövést, Kovács a helyén volt. 4.
perc: Kuti a saját térfelérõl indulva szerez-
te meg a vezetést. 5. perc: Horváth D. át-
emelte a labdát Boros kapuson, Tóth a gól-
vonalról rúgta ki a mezõnybe. 7. perc:
Berzeviczy lõtt kapu mellé. 8. perc: Hor-
váth J. lövését Boros szögletre ütötte. 9.
perc: Horváth D. lövése a kifutó Boros
mellérõl vágódott a mezõnybe. 10. perc:
Berzeviczy lövését Kovács kapus szögletre
spárgázta. 11. perc: Oláh lövése centimé-
terekkel kerülte el a kaput. 15. perc: Zobák

túlcselezte magát, odalett a helyzet. 16.
perc: szöglet után Horváth D. kapu mellé
perdítette a labdát. 16. perc: Oláh hagyott
ki nagy helyzetet. 17. perc: Horváth D. tisz-
tán ment kapura, a vetõdõ Boros alatt gu-
rított a kapuba. 19. perc: Mikuli átadását
Berzeviczy lõtte be. 20. perc: Horváth J. lö-
vését Boros szögletre ütötte. 22. perc: Hor-
váth J. lövését védte Boros. 23. perc: Hor-
váth D. lövését Boros szögletre ütötte,
majd Horváth J. lövését is. 27. perc: Ber-
zeviczy eresztett meg egy lövést, Kovács
védett. 28. perc: Horváth D. sorba cselezte
ki az Old Boys játékosait, lövése azonban
elkerülte a kaput. 36. perc: Oláh erõs lövé-
sét Boros kiütötte a mezõnybe. 37. perc:
Oláh alig fejelt a kapu mellé. 39. perc: Hor-
váth J. nagy erejû lövését Boros biztosan
hárította. A helyzeteit jobban kihasználó
csapat megérdemelte a három pontot, a
gyenge napot kifogó Horváth Ker. ellen.

Góllövõk: Horváth D., illetve, Kuti, Berze-
viczy.

SPURI–LÉGIÓ 2000,
FAIR BÚTOR 6:3 (4:0)

Spuri: Szalai, Palásti, Gál, Huszár, Ro-
honczi. Csere: Banda, Bodó, Kovács, Már-
kovics.

Légió: Megyesi, Tóth A., Huszár Z., Hu-
szár Cs., Vereczkei. Csere: Rozgonyi, Szilá-
gyi Cs., Szilágyi F.

4. perc: Huszár L. szöglete Gál fejérõl csú-
szott a kapuba. 5. perc: Rohonczi lõtt gólt.
7. perc: Bodó lövése az oldalsó kapufáról
kifelé pattant. 9. perc: szöglet után Tóth A.
fejese a felsõ lécet érintve hagyta el a játék-
teret. 11. perc: szöglet után Márkovics fe-
jelt gólt. 14. perc: Rozgonyi lövését Szalai
bravúrosan ütötte a mezõnybe. 17. perc:
Rozgonyi lövését Szalai szögletre ütötte.
19. perc: Tóth A. lövése a felsõ lécrõl kifelé
pattant. 20. perc: szabadrúgásból Már-
kovics kilõtte a hosszú sarkot. 22. perc:
Márkovics lövése Megyesirõl vágódott ki.
Gólhelyzet volt! 23. perc: Bodó perdítése
kerülte el a kaput, majd Huszár L. középre
tartó lövését ütötte ki Megyesi. 25. perc:
Rohonczi tiszta helyzetben a kapu mellé
lõtt. 28. perc: Huszár Cs. szépített. 29.
perc: Huszár Cs. szép kontratámadás után
a második gólját szerezte. 34. perc: Ro-
honczi átadás helyett kapu mellé lõtt. 37.
perc: kontra háromszögelés, Kovács-gól.
Még ugyanebben a percben Gál lõtt kapu
fölé. 38. perc: Rohonczi kicselezte a ka-
pust, és a sokadik helyzetébõl újabb gólt
szerzett. 40. perc: Tóth A. beadását Szil-
ágyi F. értékesítette.

Sárga lap: Vereczkei. Góllövõk: Gál, Ro-
honczi 2, Márkovics 2, Kovács, illetve Hu-
szár Cs. 2, Szilágyi F.

DANUBIA–EXTRÉM
2:4 (1:1)

Danubia: Meilinger, Márton, Takács,
Horváth A., Somogyi. Csere: Fánczi, Gáb-
ris, Kiss.
Extrém: Németh, Dévényi, Hajnal, Hor-
váth D., Horváth T. Csere: Juhász.
2. perc: Horváth T. lövését Meilinger láb-
bal rúgta ki. A másik oldalon Somogyi sar-
kalását vágták ki a kapu torkából. 3. perc:
Somogyi fejelt kapu mellé. 4. perc: Dévé-
nyi fordult kapura, lövését Meilinger ki-
ütötte. 6. perc: Dévényi megint lõtt, Mei-
linger szögletre védett. 7. perc: Hajnal is
próbálkozott, a kapus védett. 8. perc: Kiss
kapu fölé rúgta a labdát. 10. perc: Hajnal
sokáig kivárt, odalett a helyzet. 11. perc:
Horváth T. törte meg a gólínséget. 12.
perc: Kiss lövését Németh szögletre ütöt-
te, szöglet után Márton a kapufát találta
telibe. 13. perc: Dévényi lövésébe Márton
állt bele. Nyomasztó az Extrém-fölény! 16.
perc: Hajnal magasan a kapu fölé rúgta a
labdát. 19. perc: Somogyi ugratta ki Már-
tont, aki Németh alatt gólt lõtt. 21. perc:
Somogyi hagyott ki nagy helyzetet. Márton
lövését védte Németh. 22. perc: Somogyi
maradt le Horváth átadásáról. 24. perc:
négyen támadták a Danubia kapuját,
Meilinger védett. 28. perc: Horváth A. lö-
vését Németh kispárgázta, az oldalfalról
visszapattanó labdát biztos kézzel hárítot-
ta. 31. perc: Juhász lõtt kapu mellé. Ugyan-
ebben a percben Horváth T. átadását be-
lõtte. 32. perc: Horváth D. lõtt, Meilinger
spárgázott. 34. perc: kezezés után a meg-
ítélt büntetõt Dévényi értékesítette. 36.
perc: Somogyi rúgott védhetetlen gólt. 37.
perc: Dévényi állította be a végeredményt.
Nehezen adta meg magát a Danubia.
Góllövõk: Márton, Somogyi, illetve Horváth
T., Juhász, Dévényi 2.

OMV–TWISTER GALAXY
2:5 (0:2)

OMV: Plézer, Nagy, Lukács, Killer G., De-
ák. Csere: Halasi, Herczeg, Kiss, Simon, Ta-
kács.
Twister: Bognár I., Balogh, Roszkopf, So-
mogyi, Bor. Csere: Bognár T., Killer I., Sza-
bó, Szántó.
1. perc: Bor lövését Plézer szögletre ütötte.
A másik kapunál Bognárnak akadt dolga.
3. perc: Roszkopf szögletét Bor értékesí-
tette. 4. perc: Lukács lövésébe Roszkopf
lépett bele. 5. perc: Deák lövését Bognár I.
szögletre ütötte. 6. perc: Deák lövése a ka-
pufáról vágódott ki. 8. perc: Halasi a
Twistert mentette meg a góltól, majd a kö-
vetkezõ támadásnál mellel tette haza a
labdát, mely a meglepett Plézer mellett a
kapuban kötött ki. 11. perc: Bognár T. ka-
pu mellé lõtt nagy helyzetben. 13. perc:
Bor csúnyán a kapu fölé lõtt. 15. perc: So-
mogyi lövése a felsõ lécet súrolta. 17. perc:
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Ezüstérem Baracson
2010. február 5-én a Cece NIKK csapata a
régi rivális, a Baracs otthonába utazott a
helyiek által szervezett, Széchenyi-kupa
elnevezésû tornára.
Nem a lekedvezõbben indult a felkészülés
– influenzajárvány és egyéb sérülések hát-
ráltatták a csapatot, ennek megfelelõen hi-
ányosan indultunk útnak. Irányítónkat és
beállónkat nélkülöznünk kellett.
Ezektõl függetlenül vidám hangulatban
érkeztünk meg Baracsra, a Faluház sport-
csarnokába.
Elsõ mérkõzésünk elõtt tovább fokozód-
tak a baljós jelek. Szélsõnk, Réka, a beme-
legítés során súlyos sérülést szenvedett.
(Utóbb kiderült: eltört a jobb kezén a hü-
velykujja).
A Baracs elsõ számú csapatával folytatott
meccs parázs küzdelmet, bírói tévedése-
ket, sokszoros kiállításokat hozott, aminek
eredményeként egy góllal elvesztettük a
mérkõzést.
No, sebaj, a többi meglesz! – fogadkoztak
lányaink, annak dacára, hogy hiányosan
léptünk pályára.
Irányítónkat, Simon Alexandrát, annak el-
lenére, hogy betegséggel küszködött, szü-
lei elhozták a tornára, hogy jelenlétével
legalább biztassa a csapatot.
A lányok a második meccsen – Lepsényi
Vivien beállós munkájának és Tábori Cia
támadásainak köszönhetõen – háromgó-
los sikert értek el.
De ezután jött a java! Réka a sportolótól
elvárható legsportszerûbb lépéssel átadta

mezét Simonnak, hogy helyette segítse
csapatunkat. A harmadik mérkõzés a Ba-
racs „B” ellen parázs küzdelmet, fölényes
cecei sikert és némi vitát hozott. A határo-
zatlan játékvezetõi döntések, illetve az alig
hallható sípszó révén heves vita alakult ki a
szervezõk, illetve csapatunk szurkolói kö-
zött. A helyzet elsimítása után a hátralévõ
két mérkõzést a Cece NIKK fantasztikus
játékkal, fölényesen, gólokkal maga mögé
utasítva ellenfeleit nyerte. Köszönhetõ ez
Bodoki, illetve Tábori góljainak, Noémi
fantasztikus, illetve Simon agresszív, félel-
met nem ismerõ védekezésének.
Játszott a Cece NIKK! Bebizonyítottuk
mindenkinek, hogy már itt, utánpótlás-
szinten sincs helye a tapogatózó, simogató
játéknak, szükség van az ellenfelek által
sokszor fájlalt, kemény védekezésre, hatá-
rozott, gólra törõ támadásokra. Lányaink,
követve az edzõi utasításokat, mintaszerû-
en, fegyelmezetten játszottak, és ennek
köszönhetõ a siker.
A torna legjobb kapusa díjat a Cece NIKK
kapusa, Németh Csilla hozta el Baracsról.
Köszönet Cece, illetve Sáregres községek
önkormányzatainak utaztatásunkért, so-
fõrjeinknek pedig a türelemért!
A Cece NIKK: Németh Csilla, Németh Vi-
vien (GK), Ferencz Noémi, Tábori Pat-
rícia (14), Biber Marietta (5), Bodoki Ber-
nadett (12/6), Simon Alexandra (2), Por-
dány Réka, Stefán Judit (1), Lepsényi Vi-
vien, Salamon Angelika.

A Cece NIKK vezetõsége

Killer G. hibázott. 18. perc: Deák lövése
kerülte el a kaput. 21. perc: Somogyi ke-
csegtetõ helyzetben kapu mellé lõtt. 23.
perc: Bognár T. egyéni alakítás után lõtt
gólt. 24. perc: Szabó hagyott ki óriási gól-
helyzetet. 25. perc: a második félidõben
Nagy védte az OMV kapuját, Roszkopf lö-
vését kiütötte. 26. perc: Simon lövését véd-
te Bognár. 28. perc: Bognár T. hagyott ki
nagy helyzetet. 29. perc: Killer I. egymás
után kétszer is a kapufát találta el. 30. perc:
Nagy hibáját Bognár T. nem tudta kihasz-
nálni. 31. perc: Killer G. szépített. Kezdés
után Bor köténygólt szerzett. 32. perc:
Deák lövésével szemben Bognár I. tehe-
tetlen. 33. perc: Killer G. lövését védte
Bognár. 39. perc: Szabó nagy góljával ért
véget a mérkõzés.
Kemény mérkõzésen a körülményes
OMV támadásait Bognár I. hárította. Erre
mondják, hogy kivédte a szemüket.
Sárga lap: Nagy, illetve Bognár T. Góllövõk:
Killer G., Deák, illetve, Bor 2, Halasi (ön-
gól), Bognár T., Szabó.
A mérkõzéseket Tóth I. vezette.

Tabella
1. Twister Galaxy 12 2 1 76:27 38
2. Sárkeresztúr KIKE 11 1 4 74:36 34
3. Extrém 11 2 4 77:50 32
4. Horváth Ker. 10 - 5 93:49 30
5. OMV 11 - 5 76:55 30
6. Légió 2000, Fair Bútor 8 1 6 49:39 25
7. Spuri 7 1 8 54:76 22
8. Sárbogarak 3 2 10 36:61 11
9. Toledo 2005 2 3 10 39:89 9
10. Old Boys 2 1 12 37:72 7
11. Danubia 1 1 14 43:94 4
Az Extrém és OMV csapataitól -3 pont le-
vonva.

Góllövõlista
I. Horváth Dávid, Horváth Ker., 39 gól.

Gróf Ferenc

Az utas jogai mindig kéznél
Az Európai Bizottság 23 nyelven útnak indított, egész Európára
kiterjedõ reklámkampányának köszönhetõen a vasúti vagy légi
közlekedést igénybe vevõ utazók ezentúl könnyebben tájéko-
zódhatnak jogaikról. Bár az elmúlt években a bizottság jogsza-
bályokon keresztül már biztosította, hogy a légi és a vasúti közle-
kedést igénybe vevõ utasok az Európai Unióban mindenhol
ugyanolyan elbánásban részesüljenek, még mindig nem minden
utas van tisztában jogaival. Ennek orvoslására a tagállamok re-
pülõterein és pályaudvarain plakátok tájékoztatják az utasokat
jogaikról. Az utasok ezen kívül ingyenes brosúrákhoz és külön
erre a célra létrehozott internetes oldalhoz is hozzáférhetnek az
unió valamennyi hivatalos nyelvén.
Az Európai Bizottság közlekedésért felelõs alelnöke, Siim Kal-
las a következõképpen nyilatkozott a témában: „Európaiak mil-
lióinak szeretnénk minél inkább megkönnyíteni az utazását. Azt
akarjuk, hogy tudatában legyenek jogaiknak és annak, hogy ezen
jogok sérülése esetén hogyan juthatnak segítséghez. A tájékoztatást
pedig soha nem lehet túlzásba vinni. Reményeink szerint az Eu-
rópa-szerte a repülõtereken kifüggesztett plakátok, az összes uniós
nyelven elérhetõ brosúrák és online tájékoztatók utazók millióihoz
fognak elérni.”

Az „Utasjogok mindenkinek” kampány részeként létrejött egy
website a http://ec.europa.eu/passenger-rights címen. Ezen az ol-
dalon a látogatók megtalálhatják az õket megilletõ jogokkal
kapcsolatos információkat az egyes közlekedési eszközöknek
megfelelõen. Hogy mindenki a saját nyelvén kapjon információ-
kat, ezeket a tájékoztatókat az EU minden hivatalos nyelvén
meg lehet majd találni.
Az utasjogok között arra kaphatnak választ az utazók, hogy mi-
hez van pontosan joguk, ha valami probléma merülne föl utazá-
suk során. Ilyen probléma lehet, ha az utazásukat késve indítják,
vagy törlik, vagy éppen a csomagjuk vész el, vagy sérül meg.
Egyenlõ bánásmód illeti meg a fogyatékkal élõ, vagy csökkent
mozgásképességû személyeket is.
A bizottság egy rövid videofilmet is készített, amely a légi és a
vasúti közlekedést igénybe vevõ fogyatékkal élõ, illetve csök-
kent mozgásképességû utasokat az európai jogszabályok értel-
mében megilletõ jogokat mutatja be. Az utasjogokról humoros
hangvételû, rövid klippek is készültek, amelyek a kampány
internetes oldalán is hozzáférhetõek lesznek. Emellett 2010 és
2011 során a bizottság számos jelentõsebb utazási kiállításon is
jelen lesz, hogy tájékoztassa a polgárokat jogaikról.

Úton Egyesület
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I. B.
Karácsonyi ajándékai között szeretettel
olvasgattam Szabó Imre nyugalmazott sár-
bogárdi lelkipásztor két kis könyvecskéjét.
Nem elõször kaptam Imre bácsitól és ked-
ves feleségétõl, Éva nénitõl ilyen jobbítás-
ra felhívó írásokat. Számomra különösen
is fontosak az õ írásaik, hiszen ükapám és
nagyapám Imre bácsiék elõdei voltak a
sárbogárdi lelkészi szolgálatban.
Az „Egy prédikátor jegyzetei” címû könyv-
ben a szerkesztõ ír egy néhány soros jegy-
zetet, amely azzal zárul, hogy a cikkek alá-
írásában szereplõ „I. B.” azt jelenti: Imre
bácsi. Ez így leírva már önmagában is azt a
tisztességet jelenti, amellyel körülvették a
sárbogárdiak volt lelkészüket. A jegyzetek
többségét ezzel az aláírással adták közre.
A kiadó a könyvecske elõszavában arról ír,
hogy „Szabó Imrérõl méltán állítható,
hogy nem csupán református lelkésze a kö-
zösségnek, hanem a helyi közélet alakítá-
sának ma is jelentõs alakja.” Majd felsorol-
ja Imre bácsi elõdeit, akik ugyanezt tették,
nevezetesen Somody Istvánt, Úrházy
Lajost, Forgács Endrét és Kis Dánielt.
A kötetben összegyûjtött írások a Bogárd
és Vidéke címû lapban jelentek meg, mint-
egy színes csokorként átfogva ünnepeket
és a mindennapi élet napjait. A huszonki-
lenc jegyzet a bibliai Prédikátor könyvéhez
hasonlóan a földi és az örök életre irányítja
figyelmünket, csakhogy mai világunkban

ezt nagyon nehéz megtenni, hiszen sok
minden érdekli az embereket, csak éppen
a saját jövõjük nem.
Imre bácsi a „Kiben reménykedhetünk?”
címû írásában arról ír, hogy az ember na-
gyon jól teszi, ha azonosul a 39. zsoltár író-
jával, s az Úrral kapcsolatban maga is egye-
dül Õbenne reménykedik. De ezek a re-
ménykedések is egy félelemmel körülvett
közösségben valósulnak meg, amikor az
emberek között a kapcsolatok megváltoz-
nak, és elhalkulnak a fontos mondatok.
Pedig ahogy Imre bácsi mondja, Isten dol-
gairól természetesen kell beszélnünk, ez
pedig nem lehet másképp, mint a Mt 10,27
szerint, vagyis háztetõrõl kell hirdetni,
amit fülbe súgva hall az ember.
Elanyagiasodott világunkban különösen is
fontos Imre bácsinak a két látásképtelen
ember barátságáról szóló írása. Ez a két
ember valójában igen gazdag, vagyis lelki
milliomos, mert ugyan csak ujjuk érintésé-
vel tudnak beszélni, de az egyértelmû,
hogy nagyon boldog emberek. Egyetemi
diplomát szereztek, de nem ez számukra
az igazi érték, hanem az, hogy Isten megse-
gítette õket, és ezért hálásak is lehetnek
neki.
Imre bácsi kilencvenedik születésnapjára
adta ki a „Bizonyosságaim” címû, születés-
napi írásait. Hálás Istennek, hogy még
mindig kap feladatokat és erõt ezek elvég-
zéséhez. A kis füzet végén négy meghatá-
rozás található a kegyesség gyakorlásáról,
amelyek mindegyike különös érték a gon-
dolkodó ember számára. A szolgálatról ezt
mondja Imre bácsi:

„Látogasd meg,

Hallgasd meg,

Mondj neki Igét,

Imádkozz érte!”

A beszéddel kapcsolatban pedig:

„Ha lehet, semmit.

Ha muszáj: nem részletezni.

Nem panaszkodni, nem dicsekedni.”

A hittel kapcsolatban ezt tanítja:

„Mindent elfogadni

Mindenrõl lemondani

Mindent átadni.”

Magatartásunk akkor helyes, ha:

„Alázat

Szelídség

Nyugalom

Valósul meg rajtunk keresztül.”

Ezek a kis írások a születésnap üzenetei a
keresztyén ember számára, akinek nagy
öröme lehet abban, ha így éli életét, ahogy
a könyv szerzõje azt megfogalmazta.

Kis Boáz

Forrás: Reformátusok lapja,
2011. január 9., Hit és Kultúra 9. oldal

Két zsák rizs
Valamikor réges-régen, mielõtt te és én megszülettünk, mielõtt
még nagyapáink is mint gyermekek együtt játszottak, élt egy távoli
országban egy gazdag ember, akinek két szolgája volt. Mind a kettõ
szerette volna megismerni a világ Megváltóját. És Õ – aki azt mon-
dotta: nem azért jöttem, hogy nekem szolgáljanak, hanem hogy én
szolgáljak – kegyelmes volt hozzájuk, és elküldte követét a két szol-
gához. A követ elmondta nekik, hogy Jézus a világ Megváltója.
Mindkét szolga szívében gyökeret vert a hit. Mind a ketten megis-
merték azt az örömöt, amelyet a Jézussal való beszélgetés, a hozzá
való imádkozás ad. Mindketten dicsérték Istent, ha meghallgatta
imáikat. S ha Isten nem teljesítette valamelyik kérésüket, bocsána-
tért könyörögtek, mert olyant kértek, ami nem volt kedves elõtte.
Egy napon magához hívta az Úr mindkét szolgáját, és így szólt hoz-
zájuk: „Szolgáim, fontos dolgot akarok rátok bízni. Egy barátom-
nak, aki fenn lakik a hegyen, szeretnék két zsák rizst küldeni. Ve-

gyetek egy-egy zsákot, és vigyétek hozzá. Legyetek óvatosak, ami-
kor átmentek a dzsungelen. Egy óra múlva indulhattok.” Ezzel el-
bocsátotta õket.
Az egyik szolga bement a kunyhójába, bezárta az ajtót, letérdelt és
imádkozott. A másik is bement a kunyhójába, bezárta az ajtót, le-
térdelt és imádkozott. Utána Urukhoz mentek, hogy átvegyék a
zsákokat. Az egyik szolga felvette a zsákját és elindult. Amikor a
másik szolga vállára akarta venni zsákját, így szólt hozzá a gazdája:
„Elég, ha te csak egy fél zsák rizst viszel!”
A szolga mosolygott, és boldog volt. Útközben azt gondolta: „A
szolgatársam nem tudja, mi mindenért imádkozhat az ember. Majd
én megtanítom õt.”
Mindketten megérkeztek Uruk barátjához. A második szolga átad-
ta a fél zsák rizst. A barát így szólt hozzá: „Meg vagyok elégedve,
hogy teljesítetted kötelességedet.”
Ezután megérkezett az elsõ szolga, aki a nehéz zsák rizst hozta. A
barát azt mondta neki: „Nagyon örülök, hogy elhoztad ezt a nehéz
zsákot. Köszönöm.”
Az úton hazafelé elmondta az a szolga, aki a fél zsák rizst hozta,
hogy miért imádkozott.
„Elpanaszoltam Istennek, hogy testileg milyen gyenge vagyok, és
nem bírok egy egész zsák rizst elvinni. Kértem Õt, hogy könnyítsen
a terhemen. Isten meghallgatta imádságomat.”
A másik szolga így szólt: „Én is elmondtam Istennek, hogy gyenge
és képtelen vagyon egy egész zsákot vinni. Kértem Õt, hogy erõsít-
sen meg. Isten meghallgatta kérésemet, erõt adott nekem, és így
könnyebbnek éreztem munkámat.”
Uram, nem akarok azért imádkozni, hogy vedd le rólam a felelõssé-
get, hanem sokkal inkább arra kérlek, adj erõt, hogy teljesítsem kö-
telességemet – mások javára.

Forrás: Johnson Gnanabaranam: Jézusom ma

Fájó szívvel, de az Úr akaratában megnyugodva tudatjuk,
hogy drága édesanyám, nagyanyánk,

SZAKÁCS LAJOSNÉ
született Kinez Mária

2011. február 7-én, életének 90. évében
visszaadta lelkét teremtõjének.

Temetése 2011. február 10-én, 14 órakor lesz
a Huszár-temetõben.

Egyúttal köszönetet mondunk mindazoknak,
akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban osztoznak.

Gyászoló család
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K O N C E R T L Á T O G A T Á S
A Bogárd-Dal Egyesület két budapesti koncertre várja

az érdeklõdõk jelentkezését.

2011. ÁPRILIS 19., KEDD, 19.30
Csajkovszkij: IV. szimfónia

Bizet-Scsedrin: Carmen – szvit

Vezényel: Takács-Nagy Gábor.

2011. MÁJUS 3., KEDD, 19.30
Satie–Debussy: Gymnopedies

Milhaud: I. gordonkaverseny

Ravel: Bárka az óceánon

Debussy: A tenger

Közremûködik: Fenyõ László, vezényel: Rodrigo de Carvalho.

Jelentkezési határidõ: 2011. február 15.

Telefon: 06 (25) 460 244, 06 (30) 53 22 757,
06 (70) 26 53 771.

MEGHÍVÓ

GYÖNGYÉKSZEREK címmel
kiállítás és oktatással egybekötött bemutató

nyílik a sárbogárdi mûvelõdési házban

SZABÓNÉ CZUCZAI KATALIN
munkáiból.

A kiállítás megnyitó idõpontja:
2011. február 11., péntek, 18 óra.

Megnyitja: dr. Szabadkai Tamás.

Gyöngyfûzés-oktatás:
2011. február 14-15-16-án és 21-22-23-án 10-tõl 12 óráig.

Az oktatás ingyenes, a felhasznált anyagok árát
kell csak megtéríteni.

Csoportok esetén elõzetes jelentkezést kérünk!

Hármas ikrek szenzációja Nagylókon
A háztáji juhtenyésztés bravúrja

Nagylókon, a Hunyadi utcában, Nagy István õstermelõnél, háziál-
latokat tartanak, köztük juhokat is.
Január 11-én a délutáni etetéskor furcsa neszre lett figyelmes a
gazda. Máskor türelmetlenül várták a jó falatokat az állatok, a
másfél éves vemhes birkája most azonban különösen csendben
volt.
Kíváncsian nézte a gazda a fekvõ állatot. A furcsa tartású juh-
anyából egyszer csak kidugta a fejét, majd kisvártatva megjelent
az egész bárányka. A gazda számára picinek tûnt ez a leheletnyi,
kedves jövevény. Most már figyelme a szülõ jerke felé fordult.
A gazda meglepeve látta, hogy az elõbbi jelenet ismétlõdik, majd
figyelme csodálkozássá vált, amikor a harmadik kis jövevény is
napvilágot látott. Ráadásul mindhárom kisbárány fiú!
Eddig két merinói juh volt Nagy István tulajdonában, s most egy-
szerre öten lettek. A kicsik, alighogy föltápászkodtak, ösztönösen
máris keresték anyjuk emlõit. Ez a látvány – azzal együtt, hogy rit-
kaságszámba megy egyszerre hármat elleni – a csodával határos
ezen a vidéken.
Az anya egykeként jött a világra, nemes családból. Az apaállat Kis
János nagylóki tenyészetébõl való.
A jó hír futótûzként terjedt a községben. Az emberek maguk is
büszkék voltak arra a tenyésztési bravúrra, amely Nagylók hírne-
vét erõsítette ezen a téren is.
Nagy István elmondta, hogy a nagy tenyészetekben, ha elõ is for-
dul hármas iker, az anya nem tudná felnevelni a kicsiket, mert
nincs annyi teje, ezért a harmadik bárányt tõlük elveszik. De a mi

gazdánk örömmel vállalja a három bárányka megtartását és azok
táplálását.
A mellékelt képen látható anyjával együtt mindhárom jövevény,
akik azóta a szoptatás mellett már nekik való szilárd tápot is fo-
gyasztanak.
Kedves Olvasó! Jöjjön, nézze meg ezeket a kedves, ugrabugráló
csodabárányokat!

Tauzné Piroska

1 % a környezetünkben élõ súlyosan
fogyatékos gyermekekért

A Csipike Egyesület kéri a tisztelt adózó állampolgárokat,
hogy adójuk 1%-át ajánlják fel a Sárbogárdon és környékén
élõ, súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermekek javára.

Felajánlásukat elõre is köszönjük!

Az egyesület neve: Csipike Egyesület.
Adószáma: 18491328-1-07.

Adó 1 %
A sárbogárdi református egyház által alapított Árva Bethlen
Kata Alapítvány kuratóriuma kéri, hogy adójuk 1 %-ával tá-
mogassák tevékenységét. Az 1 %-os felajánlásukat, felajánlott
adományukat a gyülekezeti házra és az idõsek otthonának mû-
ködtetésére fordítjuk.

Adószámunk: 18483118-1-07.
Megnevezés: Árva Bethlen Kata Alapítvány Sárbogárd.

További munkájukra Isten áldását kérve felajánlásukat kö-
szönjük!
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Csirkemell feta sajttal töltve
A csirkemellet kiklopfoljuk. Kevés sót és borsot teszünk rá. A feta
sajtot kikeverjük apróra vágott lilahagymával, borssal, kevés ka-
kukkfûvel, apróra zúzott fokhagymával. A csirkemell mindkét ol-
dalát megsütjük, és az egyik oldalának a felére halmozzuk az ízesí-
tett feta sajtot, a hús másik felét pedig ráhajtjuk. Rövid ideig még
sütjük, hogy a sajt egy kicsit megolvadhasson.

Juhtúróval töltött gomba
Hozzávalók: 6-8 db nagyobb gomba, 15 dkg juhtúró, 3 ek tejföl, 1
szál újhagyma, 3-4 szelet baconszalonna, kakukkfû, só, bors.
A gombák tönkjét kitörjük, kis kockára vágjuk. A gombafejeket
megmossuk és besózzuk. A hagymát apróra vágjuk. Összekever-
jük a túrót a tejföllel, borssal és kakukkfûvel fûszerezzük, beleke-
verjük a gombaszárat és a hagymát. A gombafejeket kiolajozott
tûzállótálba tesszük, mindegyiket megtöltjük töltelékkel, és egy
fél szelet baconszalonnát teszünk rá. Forró sütõben addig sütjük,
amíg a szalonna megpirul.

Máglyarakás
Kb. 6 alma, 1 mk õrölt fahéj, 15 dkg margarin, 8 zsemle, 1 l tej, 4
tojás, 30 dkg porcukor, 1 cs vaníliás cukor, baracklekvár.
Az almákat megmossuk,
meghámozzuk, félbevág-
juk, kimagozzuk, véko-
nyan felszeleteljük, fahéj-
jal megszórjuk, és 5 dkg
margarinon megpároljuk.
A zsemlét kockákra vág-
juk, és egy tálba tesszük. A
tejet felforraljuk, a tojások
sárgáját a fele cukorral, a
vaníliás cukorral és a mar-
garinnal összekeverjük, a forró tejbe belekeverjük, és rálocsoljuk
a zsemlére. Egy tepsit kikenünk margarinnal, zsemlemorzsával
meghintjük, a zsemle felét belerakjuk, ráterítjük az almákat, és a
maradék zsemlével beborítjuk. Baracklekvárt kevés vízzel elkeve-
rünk, ezzel megkenjük a tetejét, sütõben 180 fokon 30 percig süt-
jük. A tojásfehérjéket a maradék cukorral habbá verjük, beleke-
verünk kb. 2 ek lekvárt, a „rakottasra” kenjük, és visszatoljuk a
sütõbe, hogy a hab kicsit rászáradjon.
A tojássárgájához hozzátehetjük mind a 30 dkg cukrot, mert a fel-
vert habba inkább 3 evõkanálnyi baracklekvárt érdemes tenni. 30
perc sütés után rákenjük a habot, és egy kis színt adunk neki, a sü-
tõben hagyva egy rövid ideig.

NAGYMAMA RECEPTJEI NA, MEGINT
BUDAPEST

Elõbb a Dunántúl lankás tájai. A felüljáró hidak lábánál a szemét-
halmok, Százhalombattánál a minden képzeletet felülmúló sze-
métvidék, amelynek megértésébe beleszédül az agy. Aztán az elõ-
városok ipari zónái, a sok rozsda, az elhanyagolt állomások. Na,
de végül a Déli pályaudvar kellemes látványa, a tiszta kövezet, a
hölgyek magas sarkú csizmájának szapora kopogása. Én szeretek
Budapestre érkezni, szeretem ezt a várost.
Metróval kellett tovább utaznom, loholtam a lépcsõsor felé. Az
utasok itt mind sietnek, jellegzetes pályaudvari látvány. Egy ifjú
hölgy szedte mellettem a lábát, majdnem versenyben voltunk.
Kissé lemaradtam, amit az életkorom érthetõen megmagyaráz.
Ámde mi történt a lép-
csõhöz érve? Amikor a
hölgy rátette a lábát az
elsõ lefelé vezetõ lépcsõ-
re, vele szemben felfelé
jövet épp odaért egy má-
sik hölgy. Egyik sem tért
ki a másiknak, összeszó-
lalkoztak. Azt hiszem, a
felfelé jövõ kezdte a
KRESZ-oktatást. Inge-
rülten figyelmeztette a
másikat a „jobbra hajts” szabályára. De a versenytársam nem res-
pektálta az ingyenes korrepetálást, kérte a vitapartnerét, hogy
térjen ki, mert õ siet. Magamban mulatva vágtattam lefelé a lép-
csõsoron. A fordulónál visszanéztem. Még mindig egy helyben
álltak, és már lökdösték egymást, kiabáltak. Elég megdöbbentõ
volt, engem felkavart. Kínos volt számomra, hogy mi, emberek
képesek vagyunk ilyenek lenni. Mindketten siettek, mégis álltak,
szégyenszemre dulakodtak. Nem vártam meg a csata kimenetel-
ét, kesernyésen vigyorogva siettem a földalatti megálló felé. Le-
het, hogy a küzdelem késõbb véres fordulatot is vett? Az õrültség-
nek nincsenek határai. Az sem lehetetlen, hogy végül megkésel-
ték egymást, szegények, bekerültek a világsajtóba.
Na, itt tartunk.
A gyalogos közlekedés évezredek óta kialakult szabálya, hogy a
közlekedõk kitérnek egymásnak. Ebbõl nem csinálnak tekintély-
kérdést, jobbra-balra elmozdulnak egy kicsit, hogy a felebarát el-
mehessen. E nélkül leállna a forgalom. Ezt jól mutatta a fenti epi-
zód. Próbáltam magamban megérteni, hogy a szereplõk miért
nem tartották be a szabályt. Hogy keletkezett ez a kis vérrög a
város érrendszerében?
Igaz, a lépcsõsor bejáratánál adódott egy kis torlódás, de akár-
melyikük megállhatott volna egy másodpercre, amíg fellazul. Fel-
felé menni nehezebb, a dühös hölgy elég sokat lépcsõzött, mire fe-
lért. Mi van, ha szívbajos? Vagy tegyük fel, hogy csak pár perce
volt a vonatindulásig. Méltányosnak érezte volna, ha a kipihent,
kényelmesen ereszkedõ közlekedõ szépen utat enged neki. Azon-
ban a felülrõl jövõt sértette a harapós kioktatás. Bosszantotta,
hogy kiabálnak vele, kitalálnak egy lépcsõsori közlekedési sza-
bályzatot, és követelõznek. Úgy érezte, nem szabad engednie en-
nek a tahónak.
Az biztos, hogy mindkettejükbõl hiányzott valami. Mondjuk fele-
baráti érzület, a másik ember iránti pozitív viszonyulás. Na, nem
szeretet, ez manapság sok volna. Ilyet csak Krisztus vár el. Egysze-
rûen a humánum.
Elképzelem, hogy ezek ketten milyen felháborodottan mesélik
övéiknek a kalandot (ha ugyan vannak övéik). Nem tudják túlten-
ni magukat az ügyön, mosogatás közben az egekbe szökik a vér-
nyomásuk. Az ilyesmibe bele is lehet halni.
Pedig õk csinálták.

(L. A.)

Heti idõjárás
Az elkövetkezõ napokban kissé változé-
kony, többnyire száraz idõ lesz. Enyhe
nappalokra és fagypont körüli éjszakákra
számíthatunk. Az éjszakai órákban sokfelé
képzõdik köd, ami napközben is makacsul
megmaradhat helyenként. A hét végén is-
mét egy hidegfront érkezik, amely mögött
már lényegesen hidegebb levegõ áramlik
hazánk fölé. Várhatóan kissé nedvesebb
léghullámok is érkeznek, így záporokra,
majd inkább hózáporokra, kisebb havazá-
sokra van kilátás. A távolabbi jövõ megle-
hetõsen bizonytalan, de valószínû, hogy a
jövõ hét elsõ napjaiban még hidegebb idõ-
járásra számíthatunk.

www.metnet.hu
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Halfejû Istók
I. rész

Tihany aljában, a Balaton partján állt egy kis
halászgunyhó. Abban a kis gunyhóban élt egy ha-
lász a feleségével. Szegények voltak nagyon, mert
a halász Bálint hálójába nemigen akadtak a halak.
Pedig Bálint igen szorgalmasan járta a vizet, akár
szép idõ volt, akár szeles vagy borús.
Egy szép napon bedobta a hálóját Bálint a vízbe.
,,No, máma szerencsém lesz!” – gondolta, és rá-
gyújtott a pipájára, várt türelmesen. Már lehanyat-
lóban volt a nap, amikor húzni kezdte a hálóját.
– Ejnye, de nehéz! Hiszen ezt meg sem tudom moz-
dítani! Elszaladok a komámért, hadd segítsen, és õ
is kap a jó falatokból – ujjongott Bálint.
Jött is a koma, de még ketten sem tudták kihúzni a
hálót.
– Hallod-e, Bálint, elfutok a komámért – mondta a
koma, és azzal elsietett Jánosért.
Most már hárman húzták a hálót, de még így sem
tudták megmozdítani. Tanakodott a három ember,
hogy mitévõ legyen. Leültek a part szélére, és ter-
vezgettek, hogy mi mindenre futja a bõséges fo-
gásból.

– Szép, takaros házat építs! – mondta a koma.
– Új bárkát és új hálót vegyél! – tanácsolta a koma
komája.
Bálint jószívû ember volt, hát mindkettõjüknek bõ-
ven ígért a zsákmányból. Bálint igen türelmetlen
lett, és megint próbálkozott a háló kihúzásával. De
most sem mentek semmire.
– Mit tegyünk hát? – vakargatta a feje búbját a ha-
lász.
Amint így tûnõdik, hallja ám, hogy valahol zörögve
jön egy kocsi. Fut Bálint, kifogja a két lovat, és viszi
a partra. Majd megszakadt a két állat, amíg a hálót
kivonszolták. De volt ám nagy meglepetés! Mert a
háló teli, de teli volt kövekkel.
– Elmegyek világgá – mondta nekibúsultan Bálint.
– Hogy tudok én az asszony szeme elé kerülni, ha
még annyi halat sem fogtam, hogy vacsorát készít-
sen belõle?
A két koma vigasztalta, hogy majd jóra fordul min-
den, csak ne adja fel a reményt. Bálint kidobálta a
köveket a hálóból, hát a háló alján egy kis süllõ ver-
gõdött.
– No, te kis árva, hogy kerültél a kövek közé? Hát
nem vagy éppen nagy falat, de Julinak elég leszel
vacsorára.
Megfogta a kis halat, hogy beteszi a bárkába, hát
látja ám, hogy a kis hal szemébõl hullanak a
könnyek. Igen megsajnálta Bálint a kis halat, és
visszadobta a vízbe.
– Eredj az utadra! Majd máma is csak a bánat lesz
vacsorára.
A parton már várta Juli az urát.

– Van-e jó fogás? – kérdezte tõle, de az nem szólt
egyet sem, csak ment befelé a házba. Igen szomo-
rúak voltak mindketten.
– Hallod-e, asszony! Én elmegyek világgá, mert lá-
tom, hogy itt üldöz a balszerencse.
– Jaj, ne menj el, édes uram, hát mi lesz velem itt
egyedül? Még ha lenne egy kislányom, nem érez-
ném úgy az árvaságom.
– Inkább fiunk lenne, az segítene a munkánál, mind-
járt más lenne a sorsunk – mondta Bálint.
Juli kérlelte az urát, hogy próbálkozzon meg még
egyszer a halfogással, és ha megint nem sikerül,
hát akkor menjen szerencsét próbálni.
– Jól van – mondta Bálint –, holnap még megpró-
bálom, de ha nem sikerül, süss nekem hamuból po-
gácsát, és elmegyek a nagyvilágba.
Másnap igen szelesre fordult az idõ, de Bálint csak
kiment a vízre.
– Jaj, ne menj el, édes uram, hiszen nézd, mennyire
beborult az ég, és milyen rohanva jönnek a sûrû, fe-
kete fellegek! – kiáltott az ura után Juli.
De a halász csak evezett, nem figyelt az asszony
szavára.

A szél nagy erõvel lódította ide-oda a bárkáját, és
sûrû cseppekben eleredt az esõ.
,,Na, ennek már a fele sem tréfa!” – gondolta Bá-
lint, és próbált kifelé evezni a partra.
De a szél csak befelé sodorta a bárkáját, és a hullá-
mok keresztülcsaptak a feje felett. Szeme-szája te-
le lett vízzel, aztán felfordult a bárka.
„Jaj! Nem látlak többé, Juli... Nem látom a gyönyö-
rûséges Balatont, nem halászok többé, itt pusztu-
lok el, édes feleségem. Miért is nem hallgattam az
okos szavadra?”
– Nem pusztulsz el, mert segítek rajtad – szólt egy
hang a vízbõl.
Bálint nem látott semmit, csak érezte, hogy valaki
megfogja a karját, és emeli be a bárkába.
– Na, most kapd az evezõt, és evezz ki a partra! –
szólt az elõbbi hang.
A halász kinyitotta a szemét, és maga elõtt látott
egy fiúcskát. De milyen furcsa gyerek volt! A teste
szép, arányos fiútest, de a feje süllõfej.
Bálint csak nem mozdult, meredt szemmel bámulta
a gyermeket. A halfejû fiúcska felkapta az evezõ-
ket, és olyan sebesen siklottak a vízen, mintha rö-
pültek volna. Egykettõre kint voltak a parton.
– Hová mégy? – kiáltott utána Bálint.
– Ahonnan jöttem – mutatott a víz felé a halfejû.
– Ne menj még! Ülj ide mellém, és mondd meg,
hogy ki vagy! Még meg sem köszöntem, hogy
megmentetted az életemet.
– Ne is köszönd, én nem kívánok semmiféle köszö-
netet és hálát. Te jó vagy, azt abból láttam, hogy
visszadobtad a kis húgomat a vízbe, amikor köve-

ket halásztál, és nem volt mit ennetek. Még csak
annyit mondok, hogy ne menj világgá. Ne kívánd,
hogy többet beszéljek.
– Ülj le már, no! Hadd simogatom meg a kezedet,
ezért csak nem haragszol? Mi a neved?
– Halfejû Istók vagyok.
– Hát apád, anyád hol vannak?
– Ha ilyen sokat kérdezel, elmegyek. Mondtam,
hogy nem beszélhetek. De máris mennem kell,
mert nem érzem jól magam a szárazon.
Azzal elbúcsúzott a halásztól, és beugrott a vízbe.
Bánatosan ment hazafelé a halász. Juli megint kint
várta a parton, és boldogan sietett Bálint elé.
– Fogtál-e halat, édes uram? Hadd fõzöm meg va-
csorára, mert igen éhes vagyok.
Bálintnak eszébe jutott Halfejû Istók, és még bána-
tosabb lett. Ha ilyen nagyocska fia lenne, de rendes
emberi fejjel, milyen boldogok lennének. Itt ugrálna
körülötte, segítene a hálóhúzásban, szedné ki a jó,
gazdag zsákmányt, és eldicsekedhetne, hogy halá-
szott a fiával. De így, egyedül mit is ér az életük?
Juli a bárkában kutatott, de nem talált semmit.
– Hát fogtál halat? Olyan soká voltál el, és még egy
fia süllõt se fogtál?
– Fogtam... Vagy inkább az fogott engem.
– Beszélj okosan, vagy talán megbolondultál a vi-
harban?
– Nem vagyok én bolond, igazat mondok. Te
asszony! Már majdnem a halál küszöbén voltam,
amikor megmentette az életemet egy halfejû fiú.
Ott lakik a víz alatti palotában, lehet, hogy a Vízki-
rály fia.
– Mit beszélsz? Halfejû fiú?
– Az, no, ha mondom. Szép, derék fiúcska, csak ép-
pen a feje halfej.
– No, ha a Vízkirály fia volt, elmegyek és megké-
rem, hogy segítsen a szegénységünkön. Terítse
meg a hálónkat mindennap jó sok hallal.
Másnap megint kiment a halász, de nem fogott
semmit. Találkozott a komájával, aki éppen indult a
komájához, hogy segítse kihúzni a hálóját, mert
annyira tele van hallal, hogy maga nem bírja.
,,Hej, csak engem ver a sorsom!” – gondolta Bálint.
Ballagott búsan hazafelé, de látja ám, hogy igen bo-
dor füstöt ereget a kéménye, és Juli vígan integet a
parton.
– Kész van a jó vacsora, csak gyere gyorsan, édes
párom – kiáltott felé Juli. – Hát a te hálód már
megint üres? – kacagott az asszony.
Bálint igen elröstellte magát, és bekullogott a ház-
ba.
– Meg sem kérdezed, hogy honnan van ez a sok fi-
nom hal? Ezt biz’ én halásztam, úgy tudd meg.
(Folytatjuk.)

Népmese
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Február 12., SZOMBAT
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel 8.00 Híradó 9.00 Delta 9.30 A
kis királylány 9.50 A bûvös körhinta 10.15 Marci 10.40 Amika 11.05 Sandokan
11.30 Most a Buday! 12.00 Hírek 12.05 Sztársáv 12.45 Autóvízió 13.15 Egész-
ség ABC 13.45 A Himalája ösvényei 14.50 Kincskeresõ 15.20 Magyarország
15.50 Szellem a palackból 16.20 Aranymetszés 17.15 Hogy volt!? 18.25 Lovas
a sötétben 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.05 Szerencseszombat – a Luxor,
az Ötöslottó és a Joker sorsolása 21.00 Az ábécés gyilkos 22.40 Hírek 22.45
Sporthírek 22.55 Szökésben 0.55 Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.05 A fantasztikus négyes 10.30
Asztroshow 11.25 Házon kívül 12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.45 Tuti gimi
13.35 Míg a halál el nem választ 14.05 Édes drága titkaink 15.00 Õslények ka-
landorai 16.05 Mindenem a tánc 18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 Való
Világ 21.10 Bad Boys 2. – Már megint a rossz fiúk 1.00 Helyszíni szemle: Örök
nyugalom 2.00 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Az idõ örvényében 6.25 TV2 Matiné 8.10 Nickelodeon kedvencek
10.00 TV2 Matiné 10.25 414-es küldetés 10.50 Kath és Kim 11.15 Bajnokok Li-
gája magazin 11.45 Két testõr 12.15 Babavilág 12.45 Sentinel – Az õrszem
13.40 Sliders 14.40 Az ügynökség 15.35 Álomgyári feleség 16.30 Duval és
Moretti 17.35 Luxusdoki 18.30 Tények 19.00 Magellán 19.35 Gagyi mami 2.
21.30 Menekülés Los Angelesbõl 23.30 A könnyek völgye 1.00 Ezo.tv 2.00 Ka-
landjárat 2.25 Teleshop 2.55 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 9.05 Smink nélkül
10.00 Szombat délelõtt 12.00 Krónika 12.22 Történet hangszerelve 13.05 Ka-
baré 14.04 Világóra 14.35 G7 – Gazdasági magazin 15.05 Zöldövezet 15.30
„Magyarországról jövök” 16.04 Idõt kérek 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50
Sportvilág 18.04 A Metró Klubtól a Szigetig 18.30 Mentés másként – Mûvé-
szeti figyelõ 19.05 Sportvilág 19.25 Határok nélkül – A kultúráról 19.50 Mese
19.58 Zene 20.04 Rádiószínház 21.04 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sport-
világ 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34
Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Február 13., VASÁRNAP
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel 8.00 Híradó 9.00 Engedjétek
hozzám 9.05 Így szól az Úr! 9.15 Katolikus krónika 9.40 Tanúságtevõk 10.05 A
házasság szentség 10.55 Evangélikus magazin 11.25 Unitárius ifjúsági mûsor
11.30 Mai hitvallások 12.00 Hírek 12.05 TS – Sport 7 13.00 Fogadóóra 13.30
Kul-túra 14.00 Gyerekjáték a számítógép 14.10 Hogy volt!? 16.00 Éjfélre kide-
rül 17.25 Panoráma 17.55 Magyarország története 18.25 Lovas a sötétben
19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.05 Szempont 21.00 24 21.45 Aranymetszés
22.40 Hírek 22.45 Sporthírek 22.55 A Gyõri Filharmonikus Zenekar
hangversenye 0.00 Koncertek az A38 hajón 1.45 Orvvadászok éjszakája
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Trendmánia 10.35
Asztroshow 11.35 Menetrend 12.00 Híradó 12.10 Havazin 12.40 Míg a halál el
nem választ 13.05 Robin Hood 15.00 Doktor Addison 15.50 Eltûntnek nyilvá-
nítva 16.55 Nõ a köbön 18.30 Híradó 19.00 Való Világ 20.00 Csak barátok
22.00 Heti hetes 23.20 Casino 23.40 Képmás 1.30 Portré
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Az idõ örvényében 6.45 TV2 Matiné 8.10
Nickelodeon kedvencek 10.00 TV2 Matiné 10.25 Nagy vagy! 11.15 Stahl
konyhája 11.45 Kalandjárat 12.15 Borkultusz 12.45 Sliders 13.05 Monk – Flú-
gos nyomozó 14.35 Tequila és Bonetti legújabb kalandjai 15.35 Sheena, a
dzsungel királynõje 16.30 Két cowboy New Yorkban 18.30 Tények 19.00 Nap-
ló 20.05 A szuper exnõm 22.00 Frizbi Hajdú Péterrel 23.00 Bionic Woman
23.55 Mária, a skótok királynõje 2.05 Ezo.tv 3.05 Napló 3.55 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Va-
sárnapi újság 8.30 Európai idõ 9.00 Kabaré 10.04 Evangélikus istentisztelet
közv. 11.05 Gondolat-jel 11.37 Pro és kontra 12.00 Krónika 12.22 Harminc
perc alatt a Föld körül 13.04 Népzene 14.04 Szonda 14.35 Oxigén 15.05 Hang-
album 16.04 Disputa 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Esti
séta 19.50 Mese 19.57 Zene 20.04 Rádiószínház 21.47 Zene 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Válogatás a
Vasárnapi újság reggeli mûsorából

Február 14., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00
Szempont 9.55 Nappali 10.55 Parlamenti napló 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek
12.30 Kárpát expressz 13.00 Szomszédok 13.35 Roma Magazin 14.05
Domovina 14.35 Átjáró 15.05 Szülõföldjeim 16.05 Emberek a természetben
16.30 Híradó 16.40 Körzeti híradók 16.55 Teadélután 17.45 India – Álmok útján
18.35 Házaspárbaj 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.05 Kékfény 21.05 Hétfõ
este 21.40 Bolondos vakáció 23.05 Tizenkét kõmíves 23.35 Hírek 23.40 Sport-
hírek 23.45 Prizma 0.00 TS – Motorsport 0.30 Ma reggel
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Fókusz Plusz 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Te
vagy az életem 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.20 Asztroshow 13.30 Fél ket-
tõ 14.20 Vészhelyzet 15.15 A szerelem rabjai 16.15 Mindörökké szerelem
17.15 Neked való 18.30 Híradó 19.05 Való Világ 20.10 Fókusz 20.45 Barátok
közt 21.25 Dr. Csont 22.20 CSI: Miami helyszínelõk 23.25 Poker After Dark
2009 0.20 Reflektor 0.35 Döglött akták
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Mok-
ka habbal 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 Teleshop 11.10 Árva an-

gyal 12.00 A 3 nindzsa nem hagyja magát 13.35 Ezo.tv 14.45 Sentinel – Az õr-
szem 15.35 Rex felügyelõ 16.35 Marina 17.30 Árva angyal 18.30 Tények
19.05 Ezek megõrültek! 20.10 Aktív 20.45 Jóban-Rosszban 21.20 NCIS 22.20
Gyilkos számok 23.20 Elit egység 0.20 Tények este 0.50 Ezo.tv 1.20 Az õrület
vonzásában 2.55 Magellán 3.20 Animációs filmek

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.24 Mini drámák 13.30 Az evangé-
likus egyház félórája 14.05 Kabaré 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl
17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tet-
ten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház
20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25
Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Népzene 0.10 Éjszaka

Február 15., KEDD

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Kék-
fény 9.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00
Szomszédok 13.35 Srpski Ekran 14.05 Unser Bildschirm 14.35 Átjáró 15.05
Alma mater 16.00 Tudástár 2011 16.30 Híradó 16.40 Körzeti híradók 16.55
Nappali 17.35 India – Álmok útján 18.25 Házaspárbaj 19.30 Híradó 19.50
Sporthírek 20.05 Önök kérték! 21.05 Kedd este 21.40 Joanne Kilbourn rejtélyei
23.10 Szellem a palackból 23.40 Hírek 23.45 Sporthírek 23.50 Prizma 0.05 Ma
reggel 1.55 Kalandozó

RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Trendmánia 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Te
vagy az életem 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.20 Asztroshow 13.30 Fél ket-
tõ 14.20 Vészhelyzet 15.15 A szerelem rabjai 16.15 Mindörökké szerelem
17.15 Neked való 18.30 Híradó 19.05 Való Világ 20.10 Fókusz 20.45 Barátok
közt 21.25 Casino: Mindenki tett 22.20 Döglött akták 23.25 XXI. század – A le-
gendák velünk élnek 0.00 Totál szívás 1.05 A hatalom hálójában 2.00 Reflektor

TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Mok-
ka habbal 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 Teleshop 11.10 Árva an-
gyal 12.00 A 3 nindzsa visszarúg 13.35 Ezo.tv 14.45 Sentinel – Az õrszem
15.35 Rex felügyelõ 16.35 Marina 17.30 Árva angyal 18.30 Tények 19.05 Ezek
megõrültek! 20.00 Aktív 20.05 Jóban-Rosszban 20.35 Bajnokok Ligája 23.20
A médium 0.20 Tények este 0.50 Ezo.tv 1.20 Egy hét Pesten és Budán 2.50
Babavilág 3.15 Animációs filmek

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.30 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.24 Mini drámák 13.30 A római
katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15
Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05
Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese
20.04 Rádiószínház 20.25 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00
Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Hangalbum 0.10 Éjszaka

Február 16., SZERDA

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Önök
kérték! 9.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz
13.00 Szomszédok 13.35 Hrvatska krónika 14.05 Ecranul nostru 14.35 Átjáró
15.05 A magányos cédrus 16.00 Optika 16.30 Híradó 16.40 Körzeti híradók
16.50 Nappali 17.45 India – Álmok útján 18.35 Házaspárbaj 19.30 Híradó
19.50 Sporthírek 20.05 Rózsaágy 21.05 Szerda este 21.40 Joanne Kilbourn
rejtélyei 23.10 Múlt-kor 23.40 Hírek 23.45 Sporthírek 23.50 Prizma 0.05 Ma
reggel 2.00 Kalandozó

RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Autómánia 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Te
vagy az életem 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.20 Asztroshow 13.30 Fél ket-
tõ 14.20 Vészhelyzet 15.15 A szerelem rabjai 16.15 Mindörökké szerelem
17.15 Neked való 18.30 Híradó 19.05 Való Világ 20.10 Fókusz 20.45 Barátok
közt 21.25 Osztály, vigyázz! 23.20 A felkelés – Mangal Pandey legendája 2.15
Reflektor

TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Két testõr 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Mok-
ka habbal 9.30 Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.45 Teleshop 11.15 Árva an-
gyal 12.05 Winnetou és a félvér apanatschi 13.35 Ezo.tv 14.45 Sentinel – Az
õrszem 15.35 Rex felügyelõ 16.35 Marina 17.30 Árva angyal 18.30 Tények
19.05 Ezek megõrültek! 20.10 Aktív 20.45 Jóban-Rosszban 21.20 Doktor
House 22.20 Szellemekkel suttogó 0.20 Tények este 0.50 Ezo.tv 1.20 Esze
semmi, fogd meg jól! 2.40 Két testõr 3.05 Animációs filmek

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.04 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.24 Mini drámák 13.30 A reformá-
tus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihí-
vás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05
Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese
20.04 Rádiószínház 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások
23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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A BOGÁRDI TV
MÛSORA

Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CE-
CÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁR-
SZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93
Mhz-es frekvencián, valamint a PR-Telecom hálózatán a C7-es csa-
tornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.
Február 11., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Országos evangélikus bábverseny
2., 1000 km kerékpárral 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Testületi ülés
23.00 Lapszemle
Február 12., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Teremfoci 13.00 Lapszemle 14.00
Testületi ülés 18.00 Lapszemle 19.00 Nyugdíjasbál Pusztaegresen (40’),
Borbarátok bálja (25’), Töbörzsöki iskolabál (75’), Tûzvonal-koncert (50’)
23.00 Lapszemle
Február 13., V: 7.00 Heti Híradó 8.00 Testületi ülés 13.00 Heti híradó
14.00 Nyugdíjasbál Pusztaegresen (40’), Borbarátok bálja (25’),
Töbörzsöki iskolabál (75’), Tûzvonal-koncert (50’) 18.00 Heti híradó 19.00
1000 km kerékpárral 2. 23.00 Heti Híradó
Február 14., H: 7.00 Heti híradó 8.00 1000 km kerékpárral 2. 13.00 és
18.00 Heti híradó 19.00 Iskolabál Alsószentivánon (75’), A Somogyi vo-
nósnégyes koncertje Miszlán 23.00 Heti Híradó
Február 15., K: 7.00 Heti Híradó 8.00 Teremfoci 13.00 és 18.00 Heti Hír-
adó 19.00 Népdalénekesek versenye Cecén (50’), Kolbásztöltõverseny
(60’), Kunkovács László elõadása (80’) 23.00 Heti Híradó
Február 16., Sze: 7.00 Heti Híradó 8.00 Iskolabál Alsószentivánon (75’), A
Somogyi vonósnégyes koncertje Miszlán 13.00 Heti Híradó, 18.00 Lap-
szemle élõben 19.00 Teremfoci 23.00 Lapszemle
Február 17., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Teremfoci 13.00 és 18.00 Lapszem-
le 19.00 1000 km kerékpárral 2. 23.00 Lapszemle
Február 18., P: 7.00 Lapszemle 8.00 1000 km kerékpárral 2. 13.00 és
18.00 Lapszemle 19.00 Népdalénekesek versenye Cecén (50’),
Kolbásztöltõverseny (60’), Kunkovács László elõadása (80’) 23.00 Lap-
szemle

***
Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lap-
szemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról
a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ
idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
Hirdetésfelvétel a Bogárd és Vidéke szerkesztõségében: Sárbogárd, Hõ-
sök tere 12. (a mûvelõdési ház mögött) hétköznapokon 8–17 óráig. Ha
gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. — 06
(40) 416 000, PR-Telecom Zrt. — 1231.

Február 17., CSÜTÖRTÖK

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Üdítõ
9.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00
Szomszédok 13.35 Slovenski utrinki 14.05 Együtt 14.35 Átjáró 15.05 Össz-
hang 16.00 Van öt perce? 16.05 Emberek a természetben 16.30 Híradó 16.40
Körzeti híradók 16.55 Teadélután 17.45 India – Álmok útján 18.35 Házaspárbaj
19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.05 Jelfogó 21.05 Csütörtök este 21.40 Fel-
tépett szerb sebek 23.15 A rejtélyes XX. század 23.45 Hírek 23.50 Sporthírek
23.55 Prizma 0.10 Ma reggel 2.05 Kalandozó

RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Itthon 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Te vagy
az életem 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.20 Asztroshow 13.30 Fél kettõ
14.20 Vészhelyzet 15.15 A szerelem rabjai 16.15 Mindörökké szerelem 17.15
Neked való 18.30 Híradó 19.05 Való Világ 20.10 Fókusz 20.45 Barátok közt
21.25 Száguldó erõd 23.30 Házon kívül 0.05 Odaát 1.05 Reflektor 1.15
Infómánia

TV2:5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Mokka habbal 9.30 Stahl konyhája 9.50 Babapercek 10.00 Teleshop
11.30 A folyó 13.35 Ezo.tv 14.45 Sentinel – Az õrszem 15.35 Rex felügyelõ
16.35 Marina 17.30 Árva angyal 18.30 Tények 19.05 Ezek megõrültek! 20.10
Aktív 20.45 Jóban-Rosszban 21.20 Papás-mamás 23.30 Bostoni halottkémek
0.25 Tények este 0.55 Ezo.tv 1.25 Hajsza a gyémántok nyomában 2.55 Segíts
magadon! 3.20 Animációs filmek

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.23 Mini drámák 13.30 A római
katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15
Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05
Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese
20.04 Rádiószínház 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások
23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Február 18., PÉNTEK

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Jelfo-
gó 9.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00
Szomszédok 13.35 Körzeti magazinok 14.25 Közlekedõ 14.30 Átjáró 15.00
Nemzet és védelem 15.30 Sírjaik hol domborulnak? 16.00 Bárka 16.30 Híradó
16.40 Körzeti híradók 16.55 Teadélután 17.40 India – Álmok útján 18.30 Há-
zaspárbaj 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.05 Üdítõ 21.05 Péntek este 21.40
Paul Sauvage – Az érzelmes zsaru 23.15 Vallások az ókor romjain 23.35 Hírek
23.40 Sporthírek 23.45 Prizma 0.00 Ma reggel 1.55 Kalandozó

RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Menetrend 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Te
vagy az életem 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.20 Asztroshow 13.30 Fél ket-
tõ 14.20 Vészhelyzet 15.15 A szerelem rabjai 16.15 Mindörökké szerelem
17.15 Neked való 18.30 Híradó 19.05 Való Világ 20.10 Fókusz 20.45 Barátok
közt 21.25 CSI: A helyszínelõk 22.20 Gyilkos elmék 23.20 Pokerstars.net – Big
Game 0.25 Reflektor 0.35 Itthon 1.00 Döglött akták 1.50 Autómánia

TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Mokka habbal 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 Teleshop 11.10
Árva angyal 11.55 Kellemetlen igazság 13.35 Ezo.tv 14.45 Sentinel – Az õr-
szem 15.35 Rex felügyelõ 16.35 Marina 17.30 Árva angyal 18.30 Tények
19.05 Ezek megõrültek! 20.10 Aktív 20.45 Jóban-Rosszban 21.20 Hawaii
Five-0 22.20 Zsaruvér 23.20 Hõsök 0.20 Tények este 0.50 Ezo.tv 1.50
Smallville 3.20 Alexandra pódium 3.45 Animációs filmek

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.03 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 12.00 Krónika 12.30 Ütközõ
13.04 Rádiószínház 13.22 Mini drámák 13.30 A zsidó vallási felekezet félórája
14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl
17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tet-
ten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház
20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25
Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.05 Arcvonások 23.34 Tér-Idõ 0.10
Éjszaka
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Redõnyök 06 (30) 507 3344. (2314846)

Hanganyagok gépelését vállalom. Telefon: 06 (70)
369 0476.
Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826.
Közmûvesített 600 négyszögöl telek alappal eladó
Ifjúsági u. 11-ben. 06 (70) 2185 666.
Árpád-lakótelepen 4. emeleti lakás olcsón eladó.
06 (20) 451 1128. (3517392)

Szoba, konyha, spejz, elõszobás, 475 m2-es régi
parasztház eladó. Irányár: 2.200.000 Ft. Érdeklõd-
ni: 06 (70) 506 3346. (3517484)

Sárbogárdon háromszobás albérlet kiadó 40.000
Ft/hó. 06 (30) 266 5234.
Sárbogárdon 4. emeleti, kétszobás panellakás ala-
csony rezsivel, részben felújítva eladó (6,6 millió).
06 (70) 703 1875.
Sárbogárd területén olcsó hangár- vagy raktár-
épületet vásárolnék. 06 (20) 9937 248.
Agilis, friss nyugdíjas férfi jogosítvánnyal, gépko-
csival munkát keres. Minden érdekel! 06 (70) 337
3211. (3517537)

Ház eladó 300 négyszögöles telken, konvektoros,
Sárszentágotán. 06 (25) 476 051. (3517529)

Akác tûzifa rendelhetõ 2300 Ft/mázsa. Ingyenes
házhoz szállítás. 06 (20) 454 8979. (3517528)

Családi ház központban sürgõsen eladó. 06 (30)
2360 222. (3517523)

Sárszentmiklóson ház eladó. 06 (20) 423 5689.
(3517522)

Árpád-lakótelepen 3. emeleti, középsõ lakás el-
adó. Irányár: 4.9 millió Ft. 06 (70) 314 8311. (3517511)

Sárbogárd központjában téglaépületben elsõ eme-
leti, 80 m2-es, erkélyes lakás eladó. Érdeklõdni: 06
(30) 994 1332, 06 (20) 419 4940.
Sárbogárd központjában téglaépítésû lakás eladó
igényesen felújítva. 06 (70) 319 1531, 06 (20) 5000
953.

Gyümölcsfáim metszésére keresek hozzáértõ,
megbízható embert. Telefon: 06 (20) 962 3437.
(1228598)

300 literes, úszófedeles mûanyag bortartály eladó.
Telefon: 06 (20) 962 3437. (1228598)

Mozaiklapot vennék, bontottat vagy újat, 200
db-ot. 06 (25) 461 754. (1228593)

Eladó Sárbogárd, Ady-lakótelepen, 2. emeleti, 52
m2-es, kétszobás, erkélyes, felújított, alacsony re-
zsijû, egyedi gáz-cirkó fûtésû lakás. 06 (30) 377
2912. (1228590)

Dolgozni akaró, nemzetközi fuvarozásra, 3,5 ton-
nás autóra, sofõrt keresek. kardoctor@citro-
mail.hu (1228588)

Kutyasétáltatást vállalok. 06 (30) 217 7481.
(1228586)

Sárbogárd, József A. u. 19/b, kétszobás lakás el-
adó. 06 (30) 305 1615. (1228585)

Aprított tûzifa folyamatosan – akác 2000 Ft/q, er-
dei vegyes 1900 Ft/q – Vezér 3000 Bt.-tõl. 06 (70)
2855 510. (1228584)

Költöztet, szállíttat? Hívjon bizalommal! 06 (30)
202 7168. (1228582)

Üvegezés, javító kõmûvesmunkák rövid határidõ-
vel. 06 (70) 226 1533. (1228582)

Mosást, takarítást, fõzést vállalok Sárbogárdon.
06 (20) 318 3986. (3517550)

Árpát, kalmárrostát, 220 V-os nagy teljesítményû
kukoricadarálót vásárolok. Telefon: 06 (30) 382
4133.

C-jogosítvánnyal gépkocsivezetõt és rakodót fel-
veszek. Telefon: 06 (30) 382 4133.

Sárbogárdon építési telket vásárolnék. Telefon:
06 (30) 382 4133

Új áru érkezett Minõségi Használtruha üzletünkbe!
Szombatonként kilós áru! (PC-kuckó mellett)

FOGSORJAVÍTÁS.
06 25 468 556, 06 70 382 8512

ADY-LAKÓTELEPEN egyedi gázfûtéses,
FELÚJÍTOTT, 3. emeleti LAKÁS eladó.

06 30 444 1602

LAMBÉRIA 998 Ft/m
2
-tõl,

HAJÓPADLÓ 1598 Ft/m
2
-tõl.

06 74 675 530

KAZÁNOK 98.000 FT-TÓL,
RADIÁTOROK féláron

10 év garanciával. 06 20 947 5970

GÁZKÉSZÜLÉKEK JAVÍTÁSA,
KARBANTARTÁSA!

06 30 440 5790

JOGOSÍTVÁNY! BABI AUTÓSISKOLA
személygépkocsi- és

segédmotor-kerékpár vezetõi
tanfolyamot indít február 11-én,

18 órakor a sárbogárdi
mûvelõdési házban. 06 30 9939 285

Értesítem kedves kozmetikai és
szoláriumozó vendégeimet, hogy

MINDEN KEDDEN CSAK
LÉLEKMASSZÁZST végzek.

Ezen a napon az elérhetõségem is
szünetel. Köszönöm megértésüket.

Zsuzsa kozmetika, Sárbogárd
06 30 365 1795, 06 25 468 198

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!

POLGÁRÕR-
VONAL

Lakossági bejelentések
és segítségkérések a

polgárõrségtõl
éjjel-nappal
a következõ

telefonszámon:

06 (30) 6210 651
e-mail: polgarorseg@indamail.hu

A Kishantosi Vidékfejlesztési Központ
a Mezõföldi Helyi Élelmiszer Program kereté-

ben kis- és közepes méretû
élelmiszeripari üzemek tervezéséhez a

Mezõföldön élõ
mûszaki tervezõt keres.

Fiatalok elõnyben.
A jelentkezõktõl szakmai önéletrajzot,

referenciákat és egy bemutatkozó levelet
kérünk beküldeni az alábbi címre:

Kishantosi Vidékfejlesztési Központ
2434 Hantos–Kishantos.

Kapcsolat: 06 (30) 3850 379,
e-mail: kishantos@enternet.hu
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BÁL A CECEI IFJÚ
SPORTOLÓK JAVÁRA

Idõpont: 2011. február 19-e 19.30 óra.

Helyszín: Szabadság téri mûvelõdési ház, Cece.
A rendezvény programja:

19.30 órakor a 2010-es
labdarúgó-utánpótlás nevelésének,
illetve a Cece NIKK kézilabda-
egyesület 2010. évi munkájának
értékelése.
Az ifjú sortolók díjazása.

Utána batyus bál,
zenés táncmulatság,

tombola.
Zenél: Szabó László.

Belépõdíj: 800 Ft.
14 év alatti gyermekek számára ingyenes!

Jegyek elõvételben válthatók: a Cecei Mûvelõdési Ház
Könyvtárában; a Cecei Általános Iskola titkárságán.

Tombolatárgyakat szívesen fogadunk.

A bál bevételét az ifjú sportolók támogatására fordítjuk.

Mindenkit szeretettel várunk!

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk

Önt és kedves Családját

2011. február 12-én
20 órától tartandó

VALENTIN-NAPI BÁLUNKRA
Helyszín: Sáregres, mûvelõdési ház.

A jó hangulatról Vörös József gondoskodik.
Belépõdíj: 500 Ft.
Kérjük, támogassa egy kellemes est keretében egyesületünket!
Támogathatnak a bálon való megjelenéssel, belépõjegy, illetve
támogatói jegy vásárlásával, tombolatárgyak adományozásá-
val, tombolajegy-vásárlással.
Lehetõség van számlánkra való befizetéssel, illetve a személyi
jövedelemadójuk 1 %-ának felajánlásával is támogatni tevé-
kenységünket.
Bármilyen segítséget köszönettel fogadunk.
Számlaszámunk: OTP Bank, Sárbogárd 11736051-20014232.
Adószámunk: 18497939-1-07.
A bevételt a gyermekek részére rendezendõ kulturális és sza-
badidõs programok költségeinek biztosítására fordítjuk.
Az eddig felajánlott 1 %-ok összegét is hasonló célra fordítot-
tuk.
Minden eddigi támogatást köszönünk!

Sáregresért Közhasznú Egyesület
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Megjelent a Sárga Taxi leg-
újabb albuma, a „Csillagfény
Táncklub”. A lemez címét
egy csinos, székesfehérvári
lányokból álló csapat ihlette,
akik maguk is elkísérték a
zenekart sárbogárdi lemez-
bemutatójukra február 12-
én, este, a József Attila Mû-

velõdési Központba.
A fergeteges retro
bulin farsang szépét
választottak, és ven-
dégként felléptek a
TenDance táncosai
is.

/X/


