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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

A héten nagy szeretettel várják az érdeklõdõ szülõket nyílt
óráikra a Cecei Általános Iskola diákjai és pedagógusai. Min-
den osztályba a szülõk kéréseinek megfelelõ órákra lehet ellá-
togatni, ahol a szülõk és családtagok is betekintést nyerhet-
nek az iskola mindennapi életébe.

Szombaton este hatkor zsúfolásig megtelt a Sárszentmiklósi
Általános Iskola tornaterme. Itt kezdõdött ünnepi mûsorral
az alapítványi bál, a 18., 1995 óta. Többek között meg-
nézhettük, hogy tudnak „fõzni” az iskola kicsi kuktái, vagyis az
1. a-sok. Kovácsné Rehák Judit és Papp Jánosné tanítónõk irá-
nyították õket.

Huszonötödik alkalommal díjazták az év legjobb somogyi
sportolóit. Somogy megye legjobb utánpótláscsapata a szilasi
gyerekekre épülõ Siófok KC serdülõ csapata.

Február 18-án, pénteken tartottak farsangi rendezvényt a
Zengõ óvodában. A kavalkádban „Eperkék”, „Bob meste-
rek”, királylányok, Batmanek, bohócok, kalózok, „Piroskák”,
katicabogarak, robotok, és mindenféle maskarák megjelen-
tek.

Írás a 13. oldalon.

Nyitva áll az iskolaNyitva áll az iskola Alapítványi bálAlapítványi bál
MiklósonMiklóson

Írás az 5. oldalon.

Szilas Somogyban isSzilas Somogyban is
csúcsoncsúcson

Írás a 11. oldalon.

Farsang a Zengõ ÓvodábanFarsang a Zengõ Óvodában

Írás a 19. oldalon.
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2. rész

Sport Nedoba Károly szemével

A sportegyesületek beszámolói kapcsán Nedoba Károly fejtette
ki véleményét a szervezetekrõl: A sporthoz való szeretetemet
nem lehet megkérdõjelezni. Az átlagembernél talán többet is ér-
tek hozzá. A galambászok nincsenek sokan, de élõ szervezet,
csendesen, serényen dolgoznak, szép eredményeket érnek el. Ke-
resik a helyüket, úgy vettem ki a beszámolóból, hogy legszíveseb-
ben a klubkönyvtárban lennének. A Sárbogárdi Kosárlabda Club
megtisztelhette volna a bizottságot azzal, hogy nem a 2007-es be-
számolójukat adják be, amiben még az elõzõ polgármester neve
szerepel. Mivel nem adtak be pályázatot, nem lehetett támogatni
õket. Játszogatnak, van egy kis csoport; inkább ott legyenek a fia-
talok, mint a kocsmában. A szilveszteri kupájuk nagyon jól sike-
rült. A Sárszentmiklósi SE beszámolója mindig nagyon részletes,
a Nagy család munkája példaértékû. A Sárréti Íjász Club követe-
lõzés nélkül dolgozik, minden lehetõséget kihasználnak, nem az
önkormányzattól kérnek. A Természetbarát Szövetség tette le a
testvér-települési kapcsolatok alapköveit. A két kézilabda-egye-
sület régen egyben volt, aztán különváltak. A férfiak 155.000 Ft-ot
kaptak pályázaton, a nõk 300.000 Ft-ot. A nõi csapat bírósági be-
jegyzése 70-80.000 Ft-ba került, ezt akceptálta a bizottság. Akkor
sokan vádoltak engem, hogy Sárközi László miatt érzelmi alapon
született a bizottság döntése. Tökéletesen elosztani pénzt nem
fogtok tudni; lesz, aki meg lesz elégedve, lesz, aki nem. Az asztali-
tenisznek más támogatója nincs, csak az önkormányzat. A Lovas
Egyesület minden évben csinál egy nagyszabású rendezvényt. A
Black Time mint egyesület mûködik, de a lányok már Budapesten
vannak. A vezetõjükkel sok probléma volt. A Flórián Lövészklub
is létezik; erre is azt tudom mondani, hogy jobb, ha ott vannak,
mint máshol. A Labdarúgó SC Sárbogárd esetében szerettem vol-
na, ha egyesülnek a miklósiakkal. Ezt most is tartom. Ha ti ezt
bevállaljátok, a támogatásomra maximálisan számíthattok. A
szakmai munka katasztrófa Sárbogárdon. Javaslom, hogy a nõi és
férfi kézilabda, az asztalitenisz és a kosárlabda az edzésekért
fizessen az intézményeknek, csak a mérkõzésekért ne.

Nedoba ez utóbbi indítványával együtt egyöntetûen fogadták el a
beszámolókat a képviselõk.

A sportlétesítmények használatáról, fenntartási költségeirõl is
tárgyaltak a képviselõk.

Nedoba: Horváth Ferencné írja, hogy a miklósi tornaterem nem
szabványméretû, ezért nem alkalmas hivatalos mérkõzések, baj-
nokságok lebonyolítására, így éves bérleti szerzõdésük sportegye-
sületekkel nincs. A 2010. évi bevételük a tornaterem bérleti
díjából 242.700 Ft. Honnan van ez a pénz?

Dr. Sükösd Tamás: Számos (nem egyesületté szervezõdött) csa-
pat játszik a teremben, mindenki befizeti a szükséges díjat.

Etelvári Zoltán: A gimnáziumnak miért adunk támogatást? Az is
megengedhetetlen, hogy az egyik csoportnak ennyi az óra, a má-
siknak annyi.

Dr. Sükösd: A gimnáziummal kapcsolatban az intézményvezetõk
tárgyaltak egymással. Most visszaköltözött a gimnázium a fõépü-
letbe, innentõl kezdve nem lesz többlet igénybevétel. Az intéz-
ményvezetõt lehet nyilatkoztatni, hogy mi az eltérés oka. A képvi-
selõ-testület egyes csapatok esetében 800 Ft-ban határozta meg
az óradíjat, a többi esetben a vezetõ sáfárkodik a teremmel.

Úgy fogadták el a határozati javaslatot, hogy a Mészöly vezetõje
készítsen beszámolót, melyik csoportnak milyen módon határoz-
ta meg a bérleti díjat, illetve a gimnázium és az intézmény között
milyen megállapodás született.

Végleges költségvetés

Juhász János a rendelõintézetnek már megszavazott összeg, míg
Nedoba a gyepmester kapcsán fejezte ki utólagos aggályait.
Majd Nedoba a Sárréti Híd támogatásával kapcsolatban megfo-
galmazta: Vagy emeljük meg akár 1 millió Ft-tal, vagy szüntessük
meg az újság támogatását. Ha 6 oldalt veszünk meg, akkor részle-
tes beszámoló lenne a testületi ülésrõl. Sajnálatos módon be kell
vallanom, hogy Hargitai Lajos korrektül és nagyon részletesen
beszámolt az elmúlt ülésrõl, még ha fáj is nekem ezt kimondani.
Juhász: Rossz hallgatni.
Dr. Sükösd: A Sárréti Híd tájékoztatója jelentõsen rövidebbre si-
került, mint amilyenre én is gondoltam, de ebbõl is következik,
hogy nincsen semmiféle cenzúra. Ebben a vonatkozásban sem az
emelést, sem a megszüntetést egyelõre nem javaslom.
Alpek Zoltán Imre: Jegyzõkönyv készül minden testületi ülésrõl,
és ez elérhetõ minden polgár számára a könyvtárban, de a városi
honlapon is el lehet olvasni. Sokszor úgy eleresztitek magatokat,
ahogy nem kellene. Egy városi választott képviselõnek nem kelle-
ne személyeskedni, megalázni a másikat. És nem kellene mese-
délutánt tartani. Amelyik képviselõ hozzám fordult az elmúlt 13
évben, bármilyen véleményét szó szerint lehoztam. Ehhez to-
vábbra is tartom magam.
Etelvári: Az újságok azért vannak, hogy az olvasót tájékoztassák a
fontosabb történésekrõl. Nincs mindenkinek internet, és nem
tudja megnézni mindenki a testületi üléseket. 4 oldalt vásárolt a
város a Sárréti Hídban. Hargitai ezeket a dolgokat ingyen hozza
le. Más: a költségvetésben javaslok 1,5 millió Ft-ot elkülöníteni a
tornacsarnok megtervezésére. Az alkonykapcsoló felszerelésével
lehetne spórolni az áramon. Emeljük meg 1,5 millióval a Bogárdi
Napok költségvetését is.
Nagy Tibor: Siófok önkormányzata az E.ON-t egy másik szolgál-
tatóra cserélte, és többmilliós megtakarítást ért el.
Dr. Krupa Rozália: Minden képviselõ-testületi döntés a hitel irá-
nyába megy – a jegyzõi felmentés, a nyugdíjba vonulók költségve-
tési vonzata, a most javasolt másfél milliós összeg még tovább nö-
velik a forráshiányt. Ne gyarapítsa további kiadásokkal a képvise-
lõ-testület a költségvetési hiányt, hogy az kezelhetõ maradjon!
Felelõssége van az egészségügyi bizottságnak is, vissza kell fogni a
segélyeket, hogy ne költsék el már a 7. hónap végére a rendelke-
zésre álló forrást. Az elõzõ testület 2008-ban szolgáltatót akart
váltani, de nem volt kedvezõ ajánlat.
Juhász: Rozáliát hallgatva eszembe jutott, hogy azoknak segít
most is fegyelmezett köztisztviselõként, akik úgy kirúgták pillana-
tok alatt, mint ahogy a macskát kivágják a szükségletei elvégzésé-
re. Ilyen lelki emelkedettség bennem nem lenne.
Etelvári: Meg kellene kérdezni az embereket, hova szeretnék a
sportcsarnokot. Ha a terv és a Bogárdi Napok nem lesz megsza-
vazva, akkor az egész minek? Egyedül egy jegyzõ meg a polgár-
mester igazgathatná ezt a várost.
Juhász: Hát ez a jegyzõ még igen, de az újat még várjuk ki.
Nedoba: A megtervezés nem a költségvetésbõl menne, hanem
azoknak a képviselõknek a pénzébõl, akik a választási kampány-
ban azt mondták, hogy nem vesznek fel tiszteletdíjat.
Dr. Sükösd: A Széchenyi-terves pályázatok között egyelõre nincs
olyan, ami a tornateremre ráhúzható lenne. Én ezt nem feszíte-
ném most bele a költségvetésbe. Ferencz Kornélon kívül senki
nem mondta, hogy nem vesz fel tiszteletdíjat, mert Nagy Tibor azt
mondta, hogy a körzetére fordítja.
Juhász dr. Sükösd székfoglalóját idézte a tiszteletdíj okán.
Etelvári javaslatai nem kaptak többséget.
Dr. Krupa: A kisebbségi önkormányzat éves kerete 566.000 Ft
helyett 209.000 Ft.
Az elõterjesztést a 2., javított változattal elfogadták.

Emelkedik a vízdíj

5 %-kal emelkedik az ívóvíz- és csatornaszolgáltatás díja március
1-jétõl. Szóba került az is, hogy év közben tárgyalni kívánnak a
polifoszfátos víztisztítás szükségességérõl, mely egyes település-
részeken elengedhetetlennek mutatkozik.

NAPLÓ
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Nedoba: Lesz olyan, hogy egy évfordulónál nem lesz emelés? Ar-
ra nem is merek gondolni, hogy csökkentenék.
A Fejérvíz képviselõje: Számtalan mûszaki feladat van, ami súlyos
pénzekbe kerül. A polifoszfátos kezelés lehet, hogy vízdíjban drá-
gább lesz, de nem kell olyan sûrûn vízkõmentesíteni, berendezést
cserélni. Ma az országban a 985 Ft fölötti ár számít drága vízdíj-
nak. A Fejérvíz 85 önkormányzat tulajdonában van, nem nyere-
ségorientált, önköltségi díjakat alkalmaz. A szolgáltató mostaná-
ban nem lesz olyan helyzetben, hogy nem kéri a díj emelését.
Etelvári: Szeretnék a bogárdiak, hogy a kerti csapokra órát lehes-
sen szerelni.
Fejérvíz: Az üzemmérnökséghez kell menni, ahol a locsolómérõ-
rõl minden felvilágosítást megadnak. A locsolómérõt hitelesen
kell tartani, mert számlázás alapját képezi. Ha nem felel meg a
szabályoknak, visszafertõzheti a rendszert, tehát nem lehet vele
játszani.

Utakra 3 millió

A szükséges 8 millió forint helyett 3.300.000 Ft-ot fordít az utak,
járdák, közlekedési táblák karbantartására a testület.
Dr. Sükösd: Van egy korábban megítélt hitelkeretünk, amibõl
többek között gazdálkodhatunk, illetve Pusztaegres esetében van
elfogadott vis maior összeg, amit útfelújításra lehet költeni.
Néhány módosítással elfogadták a határozati javaslatot, többek
között azzal a kitétellel, hogy a polgármester szerezzen érvényt az
elõzõ években felújított utak garanciális kötelezettségének.
Etelvári: Keveslem ezt az összeget. Másrészt a testület kérje a
rendõrkapitányt, hogy figyeljék a súlykorlátozás betartását. Mert
nemcsak a rossz minõségû anyag miatt romlanak ezek az utak, ha-
nem a 40-50 tonnás kamionok miatt is.
Dr. Sükösd: Ezt fölvetetted a múltkor, és a rendõrség megkeresé-
se megtörtént írásban.

Megállapodás a Közévvel

Végre megállapodás született a Közév Kft.-vel a városüzemelte-
tési díjról. A testület nem fogadta el a cég közel 5 %-os áremelési
javaslatát. Így marad a 2010-es összeg, mínusz két mobilvécé szál-
lítása, ürítése (ennek költségét ugyanis a városi ünnepekre bizto-
sított keretbõl finanszíroznák, egy helyi vállalkozó olcsóbb közre-
mûködésével). A városüzemeltetés éves díja tehát 20.254.770 Ft
plusz áfa.

Az energiatakarékosság jegyében

Dr. Sükösd: A hõszolgáltató a miklósi óvodában elvégzett egy
energiatakarékossági korszerûsítést referenciaként. A Az önkor-
mányzati intézmények hõellátásának fejlesztése olyan cél, ami a
hamarosan megjelenõ Széchenyi-terv pályázatai között szerepel.
(A határozati javaslat „A” változata szerint egyszerû közbeszerzési
eljárást folytatna le, 3 ajánlattevõ megkeresésével; a „B” változat sze-
rint szakértõk bevonásával tervet készítenének, gazdasági költ-
ségelemzéssel.)
Juhász: Miért a „B” változatot fogadta el a pénzügyi bizottság?
Tóth: Lehet, hogy egy másik szolgáltató kevesebbért is meg tudja
csinálni a fejlesztést.
Dr. Sükösd: Az „A” változatban nem látszik külsõ forrás bevoná-
sának lehetõsége. Egyeztettem a mûszaki osztály vezetõjével is,
aki egyetértett a „B” változattal.
Nedoba: Az „A” változatot kellene elfogadni. A bizottság elnöke
még választ sem tudott erre mondani, te vetted át a szót, és érez-
ted, hogy menteni kell a menthetetlent.
Dr. Sükösd: Feltételezem, hogy a szolgáltatónak már vannak kész
tervei. Ha nem az egésznek egyszerre állunk neki, akkor nem kell
a közbeszerzési költséget viselnünk.
A Cothec Kft. képviselõje: Ezek az anyagok annak alapján készül-
tek, hogy az intézmények megkerestek minket, milyen javaslatot
tudnánk tenni arra, hogy a berendezés hatékony legyen, és ala-
csony energiafelhasználással biztosítsa a fûtést. Erre készítettünk
egy elõzetes anyagot. Nálunk nincsenek tervek, ezek a javaslatok

arra vonatkoznak, hogy megvizsgáltuk az épületet, mit tartanánk
észszerûnek.

Dr. Krupa: A „B” változatnál nem jó a határozati javaslat, ha nin-
csenek tervek, mert akkor azt meg kell terveztetni, és annak költ-
sége lesz. Az önkormányzat szolgáltatást nem tud vásárolni, hi-
szen az intézmények a céggel kötöttek szerzõdést. Az „A” válto-
zat nem írja ki a közbeszerzést, hanem arról szól, hogy milyen
irányban induljon el a testület.

Végül az „A” változatot fogadták el, dr. Sükösd azon javaslatával,
hogy több ajánlattevõt vonjanak be.

Juhász (Krupának): Hagyd már, az Anita majd elrendezi! Komo-
lyan mondom, ez a segítõkészség már túlmutat mindenen.

Bejelentések

Nedoba: Tóth Bélának igaza van, hogy az utat úgy kell építeni,
hogy a felszíni vízelvezetést meg kell oldani. De most, amikor
döntési helyzetben vagytok, akkor ugyanezt a követelményt ma-
gad elé is tedd! Nem hülyék voltak 8 évig itt, mi is számoltunk,
gondolkodtunk, és úgy döntöttünk, hogy inkább 81 utcát leaszfal-
tozunk a rendelkezésre álló pénzbõl. (Macsim Andrásnak:) Te
most Magyarországon nagyon jó anyagi helyzetben vagy, hála Is-
tennek. Itt a szórakozás azoknak az embereknek lett megvalósít-
va, akiknek nincs erre pénzük. Ne felejtsd el olyan hirtelen a sze-
gényeket meg az elesetteket. Április 30-án lesz a hintóverseny. A
lópiszok miatt is át kellene gondolni, hogy legyen-e városi ünnep
1-jén, vagy ne, vagy a Hõsök terén legyen. Milyen elképzelésetek
van az önkormányzati lakások lakbérhátralékának érvényesítésé-
re?

Dr. Sükösd: Nincs több jogi eszköz az önkormányzat kezében,
mint amennyi volt, különösen ott, ahol nincs végrehajtás alá von-
ható jövedelem.

Juhász: A közmunkával kapcsolatban kérem, hogy érthetõ nyel-
ven tájékoztassuk az embereket, hogyan mûködik a közmunka.

Dr. Sükösd: Az önkormányzat kétfajta pályázatot nyújt be a mun-
kaügyi kirendeltséghez. Egyrészt rövid tartamú foglalkoztatásra
(ami maximum napi 4 óra, 2 és 4 hónap közötti idõszakra). Más-
részt hosszabb tartamú foglalkoztatásra (ami az intézmények igé-
nyeinek kielégítésére szolgál, és hosszabb tartamú, 6 órás). Ezen
kívül lesz még a közfoglalkoztatás-szervezõkre is pályázat (ami 6
hónap, és 6 órás). Emellett a vízügyi igazgatóságnál már vannak
10-en december 31-éig szóló szerzõdéssel. 2012-ben csak az lesz
segélyezhetõ, aki legalább 30 munkanappal bír 2011-ben.

Macsim András: Nem hiszem, hogy az én anyagi gondjaimmal
kellene foglalkozni, hogy én mit engedhetek meg magamnak, és
mit nem. Nekem nem azokkal a személyekkel van bajom, akik a
Bogárdi Napokra járnak. Csak arra akartam kitérni, hogy annak a
6 milliónak lett volna helye máshol is.

Juhász: Ha a felszíni vízrendezésre várnánk, akkor egyetlen utat
sem kellett volna eddig megcsinálni.

Nagy Tibor: Érdemes meggondolni, hogy a városi ünnepek meg-
rendezése a város központjában történjen, vagy az Ifjúsági park-
ban. A sportcsarnok helyét kell elõször meghatározni, és utána a
tervezésen gondolkodni. A lakosságtól kérem, hogy az adó 1 %-át
a helyi civil szervezetekre fordítsuk. Fontos, hogy ne menjen ki a
városból a pénz. A lakótelepeken a garázdálkodás nagy problé-
mát jelentett tavaly, várható, hogy tavasszal ugyanazok ugyanott
fognak szórakozni. Az elsõ napsütéses napokon érezhetõen meg
fog nõni az autósok és a motorosok sebessége is. A rendõrök fi-
gyelmét hívjuk fel ezekre. Az eddigi üléseken máshol ültem. A
polgármester kifejezett kérésére foglaltam el azt a helyet, de sok
kritikát kaptunk, és közösen határoztunk arról, hogy itt van a
helyem a gépjármû jobb oldalán.

A nyílt ülés végén Nagy, dr. Sükösd és Etelvári megköszönték a
jegyzõ munkáját.

Hargitai Kiss Virág
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Üzenet a KAPOCS-nak
A KAPOCS Egyesületnek a Bogárd és Vidéke hetilap 2011. feb-
ruár 17-ei számában megjelentetett közleményének záró bekez-
désére, szíves tudomásulvétel céljából.

– A mi egyesületünk nem volt részese és beavatottja a történés-
nek, így érthetõ módon nem tudtuk véleményünket „idõ elõtt”
közzétenni.

– A 2011. február 11-én keltezett, 2011. február 24-ére szóló köz-
gyûlési meghívónk második napirendi pontjában szerepel a dele-
gált képviselõ, Etelvári Zoltán beszámoltatása. Szíves figyelmük-
be ajánljuk az idõpontok sorrendiségét! Talán az Önök számára is
látszik, hogy az események elõtt hívtuk össze a közgyûlésünket,
nem tudva arról, hogy a testület fel fogja állítani a jegyzõt.

– Szunnyadó memóriájuk felfrissítése céljából említjük, hogy a
választási küzdelemben még a FÜBE is versenyzett. Az õ képvise-
lõjük megnyilvánulása nem érdemel „kíváncsiságot”?

– Kérdezzük, hogy nyilvánvaló szelektív „kíváncsiságuk” csak az
Önök tévedése, vagy más „segítõ” túlfûtöttségének következmé-
nye?

– Határozottan kijelentjük, hogy etikai szinten soha nem voltunk
és nem leszünk az Önök sekélyes szintjén. A mi egyesületünk tag-
jai következetesen és szilárdan kiállnak politikai nézeteik mellett.
Tagjainkra nem jellemzõ az érdekpolitizálás, a jellemtelen köpö-
nyegforgatás. Ezt igazolja különben a 2010. évi helyhatósági vá-
lasztás is, melynek során a mi egyesületünk becsülettel végigdol-
gozta a kampányt, és nem bocsátkozott elvtelen politikai alkuba.
– Egyesületünk a 2011. február 24-ei közgyûlésen fog a képviselõ
munkájáról véleményt nyilvánítani, és az ott hozott határozat
közzétételére kötelezi a vezetõséget. Feltételezzük, hogy az eti-
kus és demokratikus mûködési játékszabályok jövõbeni betartása
a mi példánk alapján Önöknek is sikerülni fog.
– Az egyesület véleményének közreadása a lapzárta miatt csak a
következõ számban lehetséges. Mohó kíváncsiságuk késedelmes
kielégítése miatt szíves megértésüket kérve javasoljuk, hogy ezt
az egy hetet sem elpazarolva kezdjék meg haladék nélkül a város
érdekét szolgáló, karakteres, politikai tevékenységüket.
Sárbogárd, 2011. február 18.

Õszinte segítõ szándékkal: a Mozdulj a Városért Egyesület vezetõsége

Közlemény
A Sárbogárdi Kistérségi Iroda (7000 Sár-
bogárd, Hõsök tere 2.) mint egészségügyi
szolgáltató 2006. május 1-jétõl két telep-
hellyel: Sárbogárdon (ellátási területe:
Sárbogárd, Hantos, Nagylók közigazgatási
területe) és Cecén (ellátási területe: Alap,
Alsószentiván, Cece, Sáregres, Vajta köz-
igazgatási területe) látja el az orvosi ügye-
leti feladatellátást.
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a
lakosság folyamatos egészségügyi ellátása
érdekében a szolgáltató az épületek kor-
szerûsítésével, az eszközök pótlásával, a
szakemberek bevonásával olyan ellátást
kíván az Önök számára nyújtani, amely az
életet, az egészséget hevenyen veszélyez-
tetõ megbetegedés, továbbá a beteg álla-
potromlásának idõben történõ megelõzé-
sére gyors, sürgõs betegellátást tesz lehe-
tõvé.
Sárbogárd város polgármesteréhez érke-
zett egy névtelen levél, amelyben „egy el-
keseredett sárbogárdi beteg” általános-
ságban panaszt tett az ellátás módjára és
minõségére. A polgármester úr felkérte az
irodát az eset kivizsgálására.
Sajnálattal vettük, hogy a névtelenségbe
burkolózó beteg nem vállalta sem a nevét,
sem az ellátás pontos idõpontját, mert így
konkrét vizsgálatot nem tudunk lefolytatni
ebben az esetben.
Kérjük a lakosságot, hogy amennyiben az
ellátás módjában, minõségében hiányos-
ságokat fedeznek fel, személyesen, vagy le-
vélben a szolgáltatónál szíveskedjenek je-
lezni azt (Sárbogárdi Kistérségi Iroda,
7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.), hogy az
esetet ki tudjuk vizsgálni. Ezáltal rávilágít-
hatunk a problémá(k)ra, és ezek megoldá-
sával magasabb színvonalon tudjuk Önö-
ket ellátni.

Tisztelettel: Tóth Ervin irodavezetõ

„Nekünk nem elég a kékség,
nekünk az egész kell!” (Goethe)
Iskolánk 2011. február 16-án komplex ta-
nulmányi vetélkedõt rendezett a TÁMOP
3.4.2/09/2-2010-0005 „Sajátos nevelési igé-
nyû tanulók együttnevelése, befogadó in-
tézmények Sárbogárdon” projekt kereté-
ben. A program az Európai Unió, valamint
az Európai Szociális Alap támogatásával
valósult meg.
A résztvevõ csapatok tagjai 6-7. osztályos
gyermekek voltak, akik a Mészöly Géza
Általános Iskola, a Sárszentmiklósi Általá-
nos Iskola és a Kossuth Zsuzsanna Általá-
nos Iskola tanulói.
A diákok 6 tantárgyból mérették meg tu-
dásukat.
Egyéni versenyen vettek részt matematika
és informatika tantárgyból, „Korunk vív-
mánya: a számítógép” témakörben.

Helyezések
6. osztály
1. Bolvári Gábor, Szilasi Mariann Erika, 2.
Pákolicz Martin László, 3. Csernyánszki
Nikolett.
7. osztály
1. Juhász Fanni, Rick Mátyás, 2. Molnár
Tamás, 3. Tar Klaudia
Csapatversenyben magyar irodalom, em-
ber és társadalom, az ember földrajzi és
természeti környezete, életvitel és gyakor-
lati ismeretek, mûvészetek állomáson kel-
lett teljesíteniük a tanulóknak. Magyar
irodalomból Gárdonyi Géza élete és az
Egri csillagok feldolgozása, ember és tár-
sadalom témakörben „Török világ Ma-
gyarországon” címmel kaptak feladatot a
gyerekek. Földrajzból a nagy felfedezések
korába utaztak vissza, a mûvészetek állo-
máson a reneszánsz kori életet és mûvé-
szetet bemutató feladatokat oldották meg.

Életvitelen „Amerikából jöttem” címmel a
közlekedés történetével, növények, fûsze-
rek felismerésével kapcsolatosan kaptak
feladatokat.

Helyezések
1. Mészöly Géza Általános Iskola (Szilasi
Mariann, Pákolicz Martin, Tar Klaudia,
Molnár Tamás)
2. Sárszentmiklósi Általános Iskola (Mol-
nár Ivett, Csernyánszki Nikolett, Juhász
Fanni, Rick Mátyás)
3. Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola I.
(Bognár Georgina, Kovács Anita, Buchal-
ter Rita, Puha Eszter)
4. Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola II.
(Bolvári Gábor, Lakatos Márk, Kovács
Krisztián, Oláh István)
A feladatok elméleti és gyakorlati részbõl
álltak, melyeket nagy lelkesedéssel oldot-
tak meg a gyerekek, tudásuk legjavát
nyújtva a versenyen.
Tartalmas, eseménydús délutánban volt
részünk, s egyben köszönetet mondunk a
segítõ tanártársainknak is.

Bodokiné Szakács Beáta programszervezõ
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Alapítványi bál Miklóson
Szombaton este hatkor zsúfolásig megtelt a Sárszentmiklósi Álta-
lános Iskola tornaterme. Itt kezdõdött ünnepi mûsorral az alapít-
ványi bál, a 18., 1995 óta.
Szõke Fanni nyolcadikos tanulónk elsõként a Tündérrózsa ének-
lõ csoport fellépését mondta be. A hetedikes és hatodikos lányok-
ból álló, 8 tagú csoport kiemelt arany minõsítést kapott a megyei
népdaléneklõ versenyen. Korosztályukban és kategóriájukban
bekerültek a budapesti Néprajzi Múzeumban április 30-án meg-
rendezésre kerülõ országos döntõbe. Kalocsai népdalcsokrot
énekeltek, felkészítõ tanáruk: Horváth Ferencné.

Utánuk láthattuk, nézhettük, hogy tudnak „fõzni” a mi kicsi kuk-
táink, vagyis az 1. a-sok. Kovácsné Rehák Judit és Papp Jánosné
tanítónõk irányították õket.
„Sej, az áji utcán sétál három
lány” – énekelte két lány,
Stefán Judit és Csöndes Judit,
akik a Fejér Megyei Népdal-
éneklési versenyen arany mi-
nõsítést kaptak. Kiscsoport
kategóriájukban a megyébõl
õk az egyik továbbjutók az
országos döntõbe.
Büszkék vagyunk arra, hogy a meghirdetett 7-8. osztályos korcso-
portban a Fejér megyei hatból kettõ sárbogárdi, és mindkettõben
a mi iskolánk tanulói énekelnek.
A négy évszak volt az alapgondolata az 1. b-sek évszakos varázsla-
tának. Rögtönzött színpadunkra betanították: Szabóné Molnár
Melinda és Fodor Erzsébet Márta tanítónõk.
„Két ember tánca sosem lehet egyforma. Hát még ha húszan rop-
ják. A mozdulatok legyenek természetesek, mint a szél fújta lom-
boké vagy a tenger hullámaié…” – tanácsolta valamikor egy kivá-
ló táncos. A szél fújta lombok és a tenger hullámainak igyekezete
néhány pillanaton belül tvisztté állt össze a szemünk elõtt a
nyolcadikosok meglepetés táncában.
Biztosan emlékeznek olyan rajzolós versekre, amelyet elmondva,
közben vonalakat húzogatva a papíron megjelent az elmondott fi-
gura. Az egyik így szól: „Kopasz dombon nõ a fû, ugye, milyen
gyönyörû! Oda gurul két golyó, és készen van a sündisznó!” – A
sündisznó címmel adtak elõ jelenetet az alsósok bábszakkörösei,
vezetõjük Papp Jánosné.

A Violin Mûvészeti Iskola néptánc tanszakán sok tanulónk lába
ügyesedik és igazodik Iker Józsefné mûvészeti vezetõ koreográfi-
ájára, akinek asszisztense Pölöskei Mónika. A Törekvõ együttes
kiskamasz csoportja szatmári táncokat adott elõ Hazafelé cím-
mel.
Egy svéd közmondás szerint „Aki énekelni akar, mindig talál dalt
hozzá”. A hetedikes Stefán Judit nagyon szeret énekelni, éppen
ezért a dalok is rendre megtalálják õt. Kétszer már népdalt éne-
kelt, harmadszorra a „Milyen szép ez a föld” címû örökzöld slá-
gert hallgathattuk meg az elõadásában.

Egy világhírû ausztrál festõ mintha nyolcadikosaink táncbeli elõ-
készületeirõl írta volna a következõ gondolatokat: „Van úgy,
hogy megfeszülve erõlködsz. Úgy kell énekelned, hogy ne érde-
keljen, kapsz-e érte pénzt. Úgy kell szeretned, mintha sosem bán-
tanának. Úgy kell táncolnod, mintha senki sem figyelne. Szíved-
bõl kell jönnie, ha azt akarod, hogy jó legyen.” Hát, bizony, volt
ideje a megfeszült erõlködésnek, volt ideje a bántásnak, a szere-
tetnek, az izgalomnak. Az alapítványi bál megnyitásakor azonban
eljött az ideje, hogy úgy táncoljanak, mintha senki sem figyelne. A
szívükbõl jött, mert azt akarták, hogy jó legyen – ajándékul Me-
zõné Váczi Zsuzsa néninek, az osztályfõnökeiknek, a szüleiknek,
a családjuknak és önmaguknak!

Horváth Ferencné igazgató
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A kapitány évértékelõje
Dr. Ozsváth Zsolt, Sárbogárd rend-
õrkapitánya keddi sajtótájékoztató-
ján értékelte a Sárbogárdi Rendõr-
kapitányság elmúlt évi munkáját,
eredményeit.

Mint elmondta: 2010 tavaszán 10 kolléga
érkezett a rendõr szakközépiskolákból, az
ország különbözõ részeirõl Sárbogárdra,
azonban az élet ezt a 10 fõt felmorzsolta.
Tavaly 6 fõ került ugyanis nyugállomány-
ba, jelenleg 1 fõ vizsgálaton van, 1 fõ tartós
vezénylésen, 2 kolléga az áthelyezését kér-
te más rendõri szervhez, és még várható,
hogy további 4 kolléga kéri majd az áthe-
lyezését. A bûnügyi osztályon a személyi
állomány átlag szakmai életkora 2,8 év,
ami a parancsnokoknak fokozottabb köve-
telményt támaszt, hogy a napi bûnügyi te-
vékenység szakmai színvonala továbbra is
magas szintû legyen.
A rendõrkapitányság közterületi szolgá-
latellátó állományában jelenleg 19 körzeti
megbízott és 13 járõr teljesít szolgálatot.
Két település vonatkozásában kértek
plusz körzeti megbízotti státuszt, ezen kí-
vül plusz 25 járõri státuszt. A megyei fõka-
pitányság vezetése ezt a kérést támogatta
és továbbította az országos vezetés felé. Az
ezzel kapcsolatos döntést még várják.
15 településre van 19 körzeti megbízott.
Sajnos ez a létszámhelyzet azzal a követ-
kezménnyel jár, hogy a körzeti megbízott
nem mindig tudja a körzetében teljesíteni
a szolgálatát, mert a közterületi jelenlétet,
a reagáló szolgálatot minden esetben biz-
tosítani kell. De olyan helyzet nem alakul-
hat ki, hogy valaki segítséget kér, ám nem
kap segítséget a rendõrkapitányságtól.
A bûncselekmények száma 2010-ben az
elõzõ évihez képest 13,5 %-kal csökkent,
ami jelentõs eredmény. A vagyon elleni
bûncselekmények száma viszont emelke-
dett. A személy elleni bûncselekmények
száma 30 %-kal csökkent – ide tartoznak a
rablások, a testi sértések, kifosztás stb.
2010-ben 53,8 %-os felderítési eredmé-
nyességgel dolgoztak, a megyében a 2. leg-

jobb. A bûnmegelõzés területén mûköd-
tették a DADA programot, az Iskola rend-
õre programot és a Fejér megyében indí-
tott Ovizsaru programot. Iskolákban, ok-
tatási intézményekben, óvodákban nyúj-
tottak segítséget a bûnfelderítés, bûnmeg-
elõzés területén. Mivel a gyerekek egymás
közötti sérelmére elkövetett erõszakos
cselekmények, lopások száma megugrott,
erre a területre kiemelt hangsúlyt fektet-
nek 2011-ben, együttmûködve az oktatási
intézményekkel. 2010-ben több lakossági
fórumot is tartottak az idõskorúak sérel-
mére elkövetett cselekmények megelõzé-
se érdekében, együttmûködve civil szerve-
zetekkel, önkormányzatokkal, hogy a
rendõri jelenlét mellett megjelenjenek
más erõk is, akik segítik nap mint nap a
közrend, közbiztonság fenntartását.

A rendészeti szakterületen 0,9 %-kal
csökkent a közterületi kivezényléses órák
száma. Ennek ellenére növekedett az elfo-
gások és az elõállítások, ezen belül is a
bûncselekménygyanús elõállítások száma,
100-ról 111-re. Az elfogásokban – egyedül-
állóan a megyében – a körözöttek elfogá-
sában is nagy szerepet vállaltak. Ilyen nö-
vekedés máshol nem tapasztalható, csak a
sárbogárdi körzetben, tekintetbe véve,
hogy az ismertté vált bûnelkövetõk 71 %-a
soha életében nem volt büntetve, ami a fel-
derítésben hátráltató erõ.

2010. augusztus 19-étõl – jogszabályi válto-
zás következtében – a tulajdon elleni sza-
bálysértések átkerültek a rendõrség hatás-
körébe. A jogalkotónak az volt a szándéka,
hogy a kisebb lopások ellen hatékony fellé-
pésre kerüljön sor. 98 eredményes felderí-
tésük volt, több mint 30 személy került sza-
bálysértési õrizetbe.

A közlekedés-rendészet, -biztonság terü-
letén jelentõs eredményeket sikerült elér-
ni. Csökkent a balesetek száma, ezen belül
is a súlyos és a könnyû sérülések száma. A
baleseti okok között az ittasság szerepe ke-
vésbé volt meghatározó, mint 2009-ben.
Összesen 2 ittas okozó volt. 2011. január-
ban azonban ezt a kettõt már túlhaladták,
ami azt a feladatot rója a kapitányságra,
hogy továbbra is szûrni kell az ittas vezetõ-
ket. A másik baleseti ok a gyorshajtás. A
sebességmérõ mûszerek folyamatosan
mûködnek. Ha ez nem is vált ki egyértelmû
tetszést a lakók körében, de ennek köszön-
hetõen szemmel látható, hogy a közleke-
dõk folyamatosan próbálják betartani a se-
bességkorlátozásokat.

Az igazgatásrendészeti szakterületen az
tapasztalható, hogy a kapitányság terüle-
tén a kiszabott bírságokat az emberek nem
igen akarják befizetni, ezért kénytelenek a
végrehajtási eljárások irányába elmozdul-
ni. Ebben kérték a jegyzõk segítségét is.

Sárkeresztúr vonatkozásában a rendõrka-
pitány – lapunk kérdésére válaszolva – el-
mondta: Két éve Sárkeresztúrt a kiemel-
ten veszélyeztetett települések kategóriá-
jába sorolták, azóta folyamatos, napi szin-
tû rendõri jelenlét van a községben. Emel-
lett a keresztúri és a kálozi önkormányzat
közösen pályázott egy kamerarendszerre,
ami kiépítésre került, és a múlt héten vette
át a rendõrkapitányság ennek mûködteté-
sét. Ezt kiegészítendõ, 2010 végén a köz-
munkaprogram keretében több olyan he-
lyi lakost alkalmazott a keresztúri önkor-
mányzat, akik éjszakai járõrözéssel segí-
tették a települést. Ennek pozitív eredmé-
nyei jelentkeztek is. Aztán 2011 januárjá-
ban megváltozott a közmunkaprogram jel-
lege, és két nap alatt több olyan vagyon el-
leni bûncselekmény és egy súlyosabb rab-
lás történt, amik felborzolták a kedélyeket.
Ennek a problémának a rendezése presz-
tízskérdés lett a kapitányság számára, és
rövid idõn belül az elkövetõk közül az
egyik kézre is került, és jelenleg is elõzetes
letartóztatásban van. A megye többi kapi-
tánysága részérõl jelentõs rendõri erõket
csoportosítottak Sárkeresztúrra több hé-
ten keresztül. A közmunkaprogram kere-
tében most ismét elkezdik Keresztúron a
járõrözést. Jelenleg 22 ember segíti a rend-
õri erõt. Ennek köszönhetõen jelenleg
Sárkeresztúron alig történik valami.

Sárkeresztúr jó példája annak – foglalta
össze a kapitány –, hogy önmagában a
rendõrség nem tud megküzdeni egy helyi
közösségben jelentkezõ problémákkal, ha
ott nincs partnerség, együttmûködés. Hoz-
zátette: a rendõrkapitányság jelenlegi lét-
száma nem ad arra lehetõséget, hogy fölál-
lítsanak és mûködtessenek négy rendõrõr-
söt.

Hargitai Kiss Virág

POLGÁRÕR-
VONAL

Lakossági bejelentések
és segítségkérések a

polgárõrségtõl
éjjel-nappal
a következõ

telefonszámon:

06 (30) 6210 651
e-mail: polgarorseg@indamail.hu
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Szomszédjaikat
lopta meg apa és fia

A Sárbogárdi Rendõrkapitányság nyomo-
zói egy 48 éves sárosdi férfit, valamint an-
nak 24 éves fiát gyanúsítják a településen
történt több betöréssel. A sárbogárdi nyo-
mozókat – akik a közelmúltban Sárosdon
történt több vagyon elleni bûncselekmény
miatt rendszeres portyaszolgálatot láttak
el a településen – lábnyomok vezették el a
tettesekhez, akiknek az ágyában találták
meg az ellopott tárgyakat.
Sárosdon az utóbbi idõben több besurra-
násról, illetve betörésrõl érkezett jelzés a
Sárbogárdi Rendõrkapitányságra. Leg-
utóbb csütörtökön délelõtt, amikor egy
idõs asszony tett feljelentést azzal kapcso-
latban, hogy ismeretlen személy szerdára
és csütörtökre virradó éjszaka is behatolt a
házához tartozó melléképületbe. A néni
elmondta, hogy ugyan éjszaka is hallotta a
zajokat, de mivel megijedt, nem mert ki-
menni a lakásból. A rendõröknek is csak jó
néhány óra elteltével jelezte a betörést.
A sárbogárdi nyomozók így jókora lépés-
hátrányból próbáltak az elkövetõ(k) nyo-
mára bukkanni.
Mivel azonban a településrõl korábban
több vagyon elleni bûncselekmény elköve-
tésérõl kaptak bejelentést, a települést ki-
emelten kezelték, és ott rendszeres portya-
szolgálatot láttak el, valamint széleskörû
adatgyûjtésbe kezdtek.
Amikor tegnap a bejelentés nyomán a ház-
hoz mentek, annak kertjében lábnyomok-
ra bukkantak, mely egy közeli utca egyik
házához vezetett, ami azé a férfié volt, aki-
nek a neve már a korábbi adatgyûjtések al-
kalmával is felmerült, mint esetleges or-
gazda.
A férfinél a rendõrök meg is találták azt az
egyik szivattyút, amit az idõs asszonytól
vittek el az éjszaka.
Innentõl már nem volt nehéz kiderítenie a
rendõröknek, ki a tolvaj. A szálak egyértel-
mûen egy 48 éves sárosdi férfihez, vala-
mint annak 24 éves fiához vezettek.
Amikor házkutatást tartottak náluk, az
ágyukból több bûncselekménybõl szárma-
zó tárgy került elõ. Köztük kábelkötegek,
elektromos kapcsolók, sõt még egy feszü-
let is.
A nyomozók mindkét férfit elõállították a
Sárbogárdi Rendõrkapitányságra, ahol lo-
pás elkövetése miatt gyanúsítottként hall-
gatták ki õket.
Mint kiderült, terhükre róható a két febru-
ár közepi betörésen kívül két januári betö-
rés is.
A fiú egyelõre tagadja a bûncselekmények
elkövetését, míg apja részben beismerõ
vallomást tett kihallgatása során.

A rendõrök mindkét férfit bûnügyi õrizet-
be vették, és kezdeményezik elõzetes le-
tartóztatásukat, miközben vizsgálják, hogy
a páros összefüggésbe hozható-e a telepü-
lésen történt korábbi, hasonló jellegû bûn-
cselekmények elkövetésével.

Németh–Kész Mónika r. szds.,
FMRFK-szóvivõ

Nem (csak) kacsa

Gyanúsan mozgó személyautóról érkezett
bejelentés a sárbogárdi rendõrökhöz feb-
ruár 21-én (hétfõn) délután a sárbogárdi
Kislóki útról. A járõrök röviddel a bejelen-
tés után állították meg a keresett jármûvet
a város területén. Az autóban öten ültek.
Az intézkedés alatt a hátsó ülés mögül, a
csomagtartóból sûrû hápogások közepette
néhány kacsa nyújtogatta elõre a nyakát.
Az utasok kissé zavartnak tûntek a rend-
õrök által feltett rutinkérdések nyomán,
így elõállították õket.

A megállított autó utasai már annál az egy-
szerû kérdésnél is zavartnak tûntek, hogy
mit keresnek arrafelé siófoki, pécsi,
balatonszabadi lakosok lévén, és zavaruk a
csomagtartóból kikívánkozó kacsákkal
kapcsolatban feltett kérdések nyomán to-
vább nõtt. Kiderült, hogy nem csak kacsá-
kat rejt a Skoda hátulja. Nyolc kakas is elõ-
került az intézkedés közben, és miután az
egész dolog meglehetõsen bûncselek-
ménygyanúsnak tûnt, elszámoltatás végett
autóstul, kacsástul, kakasostul elõállítot-
ták az egész csapatot.

Ez idõ alatt derült ki, hogy lopás történt
egy Kislóki úti portán. Amíg az idõs gazd-
asszony a városban tartózkodott, ismeret-
lenek megdézsmálták a baromfiudvarát.
Csukott, de nem zárt melléképületébõl
nyolc kakast és három kacsát vittek el is-
meretlenek, amely tények ismeretében
már sok esélye nem volt az autó utasainak
a magyarázkodásra.

Lopás miatt indítottak velük szemben eljá-
rást a sárbogárdi nyomozók. A négy férfi
és egy nõ közül egy kivételével valamennyi
személy ismert a rendõrség elõtt. Miután a
nõ és két lopással meggyanúsított férfi fel-
függesztett büntetés hatálya alatt követte
el ez utóbbi cselekményt, bûnügyi õrizetbe
kerültek. Az autó további két utasa a gya-
núsítás terhe mellett szabadlábon védeke-
zik.

A kacsák és kakasok egyelõre megúszták a
fazekat. Az állampolgári jelzésnek és a
rendõrök gyors intézkedésének köszönhe-
tõen élve kerültek vissza gazdájuk portájá-
ra.

R. Szabó Ágnes FMRFK-szóvivõ

KÉK HÍREK
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, informatikai
fejlesztésre, továbbá mentõautóink új men-
téstechnikai és életmentõ eszközökkel törté-
nõ felszerelésére, hogy az ellátási körzetünk-
ben élõk sürgõsségi ellátása és túlélési esé-
lyei még tovább javuljanak.

Hogyan tud segíteni?

A www.segitsokosan.hu weboldalon tör-
ténõ online szavazás esetén a sárbogárdi
mentõállomás bemutatkozó-oldalán találha-
tó „Szavazok” gomb megnyomásával
(ugyanarról a géprõl naponta csak egyszer
lehet):

http://www.segitsokosan.hu/
allomas/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 válaszüze-
netet nem fognak kapni.) 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 megnyomásával
érvényesítheti voksát.

Minden segítséget elõre is köszönünk!

A Sárbogárdi Mentõállomás dolgozói

http://sarbogardmentok.freewb.hu
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A falu hivatalos hirdetõtábláján egy értesí-
tést olvastam. Az állt rajta, hogy a falu la-
kói készüljenek arra, hogy mindnyájunk-
hoz bekopogtat a kéményseprõ ellenõrizni
a tüzelõberendezések elõírás szerinti álla-
potát.

A kéményseprõt, Csvercskó Sándort már
tíz év óta kedves ismerõsként tartom szá-
mon, aki a meghatározott idõben ponto-
san meg szokott jelenni, és jól elvégzi köz-
ségünkben a munkáját, a Fejér Megyei Ké-
ményseprõ Zrt. hivatalos alkalmazottja-
ként. Mellesleg tudom róla, hogy azelõtt
szakképzett szakácsként dolgozott.

Elgondolkodtam azon a felelõsségen,
amellyel a munkája jár, amit ha elnagyol-
na, tragikus következményei is lehetné-
nek.

Egyáltalán mit is csinál egy kéményseprõ?
Fogja a batyuját: stóckefe (koromkot-
ró-kefe), szénmonoxidmérõ, huzatosság-
mérõ, arcvédõ, védõsapka, a fehér száj-
kendõ, szoros védõruha. Nem lehet köny-

nyû mindezekkel – különösen nyáridõben
– dolgozni. Személyes kapcsolatot tart a la-
kókkal, s így bizalom övezi mûködését. Hi-
szen egyenként megbeszéli velünk (a rend-
ben talált berendezéseken túl) az esetleg
elvégzendõ, elõírás szerinti feladatot, amit
félévenként ellenõriz. Ez azt is jelentheti,
hogy a rendelet szigorán belül emberséges
megoldásokat követ.
Így találkozom én is vele évente kétszer.
Személyében egy kormos, vidám lelkületû
ember jelleme jelenik meg elõttem.
Arra a kérdésemre, hogyan érzi magát,
tréfásan azt válaszolja: „A koromhoz ké-
pest azt mondják, jól nézek ki.”
Hat körzetet lát el évente: Hantost, Nagy-
lókot, Nagykarácsonyt, Sárkeresztúrt, Sár-
szentágotát, Sárszentmiklóst. Ezekben a
helységekben mintegy 6000 ellenõrzésre
váró kémény van. Kellemes modora, pon-
tos munkavégzése révén Nagylók tisztele-
te övezi.

Tauzné Piroska

Igen tisztelt
Hargitai úr!

Elnézését kérem, hogy levelemmel zava-
rom. Egy nagy kérésem lenne, ha lehetsé-
ges. A polgármesterünk (képviselõnk) ta-
valy egy szép verssel köszöntött meg a 80.
születésnapom alkalmából az újság lapja-
in, aminek én nagyon megörültem, és így
utólag is köszönöm Önöknek is.
Most, Gábor-nap közeledtével én is sze-
retném köszönteni a mi drága Gáborun-
kat, akit gyermekkora óta szerettünk, és
szeretve tisztelem ma is. Ezzel a szép vers-
sel szeretnék Neki és családjának még sok
boldog névnapot, jó egészséget és sikerek-
ben gazdag életet kívánni az egész falunak
a jólétére való munkájához.
Önnek meg reménykedve köszönöm meg
elõre, bízva abban, hogy módot talál a vers
közlésére. Ugyanez az áldás kísérje mun-
káját még sokáig.

Tisztelettel: Oláh Imréné Marika néni, Cece

Régi magyar áldás

Áldott legyen a szív, mely hordozott,
És áldott legyen a kéz, mely felnevelt.
Legyen áldott eddigi utad,
És áldott legyen egész életed.

Legyen áldott Benned a Fény,
Hogy másoknak is fénye lehess.
Legyen áldott a Nap sugara,
És melegítse fel a szívedet.

Hogy lehess meleget adó forrás
A szeretetedre szomjazóknak.
És legyen áldott támasz a karod
A segítségre szorulóknak.

Legyen áldott gyógyír a szavad
Minden hozzád fordulónak.
Legyen áldást hozó a kezed
Azoknak, akik érte nyúlnak.

Áldott legyen a mosolyod,
Légy vigasz a szenvedõknek.
Légy Te áldott találkozás
Minden téged keresõnek.

Legyen áldott ezentúl
Minden hibád-bûnöd, vétked,
Hiszen aki megbocsátja,
Végtelenül szeret téged.

Õrizzen hát ez az áldás
Fájdalomban, szenvedésben,
Örömödben, bánatodban,
Bûnök közti kísértésben.

Õrizze meg tisztaságod,
Õrizze meg kedvességed,
Õrizzen meg önmagadnak
És a Téged szeretõknek.
Ámen

Kérdezték

A reálhozam
kapcsán

A magán-nyugdíjpénztári reálhozam kap-
csán érdeklõdött szerkesztõségünknél
egyik olvasónk. Tudomása szerint ugyanis
március 15-éig kell nyilatkozni az állami
nyugdíjrendszerbe átlépõknek a magán-
nyugdíjpénztári befizetésük reálhozamá-
nak sorsáról.

Utánajárva a kérdésnek, arra az ered-
ményre jutottunk, hogy voltak pénztárak,
melyek már megküldték a tagjaiknak azt a
formanyomtatványt, amiben nyilatkozhat-
nak a tagok a reálhozam sorsáról. Van
azonban olyan pénztár, mely aztán küldi
csak ki ezt a formanyomtatványt, miután
megkapja azok névsorát, akik átlépnek az
állami rendszerbe; honlapjukról azonban
lehetõség van már korábban le-, illetve
kitölteni ezt a dokumentumot.

A lényeg, hogy mindenképpen nyilatkoz-
tatnak minden átlépõt a reálhozam sorsá-
ról, mielõtt bármit is tennének a pénzzel.
A reálhozam adómentes, felvehetõ egy
összegben (készpénzben, vagy banki át-
utalás révén), vagy átutaltatható önkéntes
nyugdíjpénztári számlára, vagy az állami
nyugdíjrendszerben létrejövõ egyéni
számlán íratható jóvá.
A reálhozam végsõ mértéke csak az elszá-
molás napjával derül ki.
Az állami rendszerbe visszalépõk ma-
gán-nyugdíjpénztári jogviszonya március
1-jével szûnik meg. A kifizetésekre április
közepétõl lehet számítani, ám a gyakorlat-
ban ez valószínûleg kitolódik májusra.

Hargitai Kiss Virág

Nyílt
tér

A koromhoz képest…A koromhoz képest…
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Pályázati felhívás
Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete

(7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2., tel.: 06 /25/ 520 260) pályázatot hirdet

a Sárszentmiklósi Általános Mûvelõdési Központban
IGAZGATÓI BEOSZTÁS ellátására közalkalmazotti jogviszonyban.

A közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre
szól, 3 hónap próbaidõ kikötésével; a magasabb
vezetõi megbízás idõtartama határozott idejû, 5
évre szól.

Ellátandó feladatok:

Vezeti és irányítja a Sárszentmiklósi Általános Mû-
velõdési Központot (7003 Sárbogárd, Köztársaság
út 171-173.), e feladatán belül az alapító okiratnak
megfelelõen az intézményegységeit: Általános Is-
kola, Óvoda, Klub és Könyvtár, Egységes Pedagógi-
ai Szakszolgálat; a pedagógiai–mûvelõdési prog-
ram alapján gondoskodik a különbözõ intézmény-
egységek együttmûködésérõl, tevékenységük
összehangolásáról; felel az intézmény szakszerû,
hatékony és törvényes mûködéséért, a takarékos
gazdálkodásért; biztosítja az intézmény mûködésé-
hez szükséges személyi és tárgyi feltételeket. Fen-
tieken túlmenõen ellátja a Sárszentmiklósi Általá-
nos Iskola igazgatói beosztásából adódó feladatait
is: az intézmény szakszerû és törvényes mûködte-
tése, szakmai tevékenységének tervezése, szerve-
zése, a takarékos gazdálkodás megvalósítása,
munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az
intézmény mûködésével kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más
hatáskörbe. Szakmai feladatainak részletes felso-
rolását az 1993. évi LXXIX. törvény 54-55. §-ai tar-
talmazzák, a gazdálkodással kapcsolatos feladatait
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tör-
vény 94. §-a tartalmazza.

A munkakör betöltésének feltételei:

– büntetlen elõélet, cselekvõképesség;

– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály
szerint jog a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz,
illetve bevándorlási, vagy letelepedési engedély;

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása a
2007. évi CLII. törvény alapján;

– a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
18. § (1) bekezdése szerint: az adott nevelési–okta-
tási intézményben pedagógusi munkakör betölté-
séhez szükséges felsõfokú iskolai végzettség és
szakképzettség;

– pedagógus-szakvizsga;

– másodszor és további alkalommal történõ megbí-
zás esetén a pedagógus-szakvizsga keretében
szerzett intézményvezetõi szakképzettség;
– legalább öt év pedagógusi munkakörben szerzett
szakmai gyakorlat (kivétel fenti törvény 18. § (6)
bekezdésében foglaltak);
– a nevelési–oktatási intézményben pedagógusi
munkakörben fennálló, határozatlan idõre szóló al-
kalmazás, illetve a megbízással egyidejûleg peda-
gógusi munkakörben történõ, határozatlan idõre
szóló alkalmazás.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: nevelési–
oktatási intézményben szerzett vezetõi gyakorlat.
A beosztáshoz kapcsolódó juttatások: bérezés a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXI-
II. tv. és a 138/1992. (X. 8.) korm. rendelet alapján
(magasabb vezetõi pótlék: a pótlékalap 230 %-a);
juttatásként havi 6.000 Ft étkezési utalvány.
A pályázathoz benyújtandó dokumentumok, mel-
lékletek: részletes szakmai önéletrajz, az iskolai
végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok
másolata, három hónapnál nem régebbi, bûnügyi
nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyít-
vány, az illetmény megállapításához szükséges ko-
rábbi jogviszonyokról, munkaviszonyokról kiadott
munkáltatói igazolások másolata, az intézmény ve-
zetésére vonatkozó program a szakmai helyzet-
elemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel, nyilatko-
zat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt szemé-
lyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ ke-
zeléséhez hozzájárul, nyilatkozat arról, hogy a pá-
lyázatának az elbírálását zárt ülésen kéri-e, nyilat-
kozat arra vonatkozóan, hogy intézményvezetõi
megbízása esetén a vagyonnyilatkozat-tételi köte-
lezettségének eleget tesz.
Szükség esetén szolgálati lakás igénybe vehetõ.
A pályázat benyújtásának határideje, helye:
2011. április 15., a fenti címre.
A pályázatok elbírálásának határideje: a véle-
ményezési határidõ lejártát követõ 30, illetõleg 60
napon belül.
A munkakör betöltésének legkorábbi idõpontja:
2011. augusztus 16.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI FÓRUMOKRÓL
Tisztelettel tájékoztatom Sárbogárd lakosságát, hogy a képviselõ-testület és szervei szervezeti és mû-
ködési szabályzatról szóló 10/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelet 75. § (1) bekezdése értelmében
Sárbogárd város polgármestere és alpolgármestere lakossági fórumot tart.
Városrészenként a fórum
HELYE IDEJE
Kislók, faluház 2011. március 2. (szerda) 16.30 óra
Sárbogárd, József Attila Mûvelõdési Központ 2011. március 2. (szerda) 18.00 óra
Töbörzsök, könyvtár 2011. március 3. (csütörtök) 16.00 óra
Rétszilas, klubhelyiség 2011. március 3. (csütörtök) 17.30 óra
Sárszentmiklós, klubkönyvtár 2011. március 3. (csütörtök) 19.00 óra
Sárhatvan, klubhelyiség 2011. március 4. (péntek) 16.30 óra
Pusztaegres, mûvelõdési ház 2011. március 4. (péntek) 18.00 óra
Tisztelettel meghívom, és szeretettel várom a település lakosságát!

Dr. Sükösd Tamás polgármester

HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, hogy a Sár-
bogárdi Városi Bíróságon a korábban megvá-
lasztott ülnökök megbízatása 2011. május
22-én lejár.
Ülnököt jelölhetnek a bíróság illetékességi terü-
letén lakóhellyel és választójoggal rendelkezõ
magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi
területén mûködõ helyi önkormányzatok és tár-
sadalmi szervezetek, kivéve a pártokat.
A fiatalkorúak büntetõügyeiben eljáró bíróság
pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi terü-
letén alapfokú és középfokú nevelési–oktatási
intézmények tantestületei jelölik.
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló
1997. évi LXVII. törvény rendelkezik az ülnökje-
lölés és -választás szabályairól, mely szerint a
helyi bíróságok ülnökeit a bíróság székhelye
szerint illetékes települési, illetõleg a települési
kisebbségi önkormányzatok képviselõ-testüle-
tei választják meg.
Bírósági ülnökjelölt büntetlen elõéletû, válasz-
tójoggal rendelkezõ, 30. életévét betöltött, de a
70. életévét el nem ért magyar állampolgár le-
het, aki a jelöléshez csatolt nyilatkozatban elfo-
gadja a jelölést.
A városi polgármesteri hivatalban az ülnökök jo-
gaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékozta-
tó megismerhetõ, valamint a jelöléshez csato-
landó elfogadó nyilatkozat átvehetõ.
A jelölést 2011. március 10-éig a polgármesteri
hivatal szervezési csoportjához lehet bejelente-
ni.
A távollévõ polgármester helyett és nevében el-
járva:

Novák-Kovács Zsolt alpolgármester

Petõfi-verseny
a gimnáziumban
A tanév elsõ felében hagyományterem-
tõ szándékkal hirdette meg a gimnázi-
um a Petõfi-versenyt. A környezõ álta-
lános iskolák 7-8. évfolyamos diákjai
számára kiírt, háromfordulós tanulmá-
nyi verseny a döntõjéhez érkezett. An-
gol és német nyelvbõl közel 70 diák ol-
dotta meg az elsõ két forduló feladatait.
A döntõben németbõl 8 csapat méri
majd össze tudását, angolból pedig a 24
legjobb eredményt elért diák verse-
nyezhet. A komplex természettudomá-
nyos verseny döntõjében 9 csapat, közel
30 diák teheti próbára tudását kémiá-
ból, fizikából, matematikából, biológiá-
ból, földrajzból és informatikából.
A természettudományos verseny dön-
tõjére március 11-én 14 órakor kerül
sor, a nyelvi döntõk idõpontja pedig
március 18. 14 óra.

A helyszín a gimnázi-
um megújult fõépüle-
te: József Attila utca 4.

Jó felkészülést,
eredményes

versenyzést kívánunk!
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LÉGIÓ 2000 SECURITY–BOGÁRD ÉS VIDÉKE–
LSC SÁRBOGÁRD VÁROSI TEREMLABDARÚGÓ-BAJNOKSÁG

A forduló eredményei:

SPURI–TWISTER GALAXY
2:7 (0:1)

Spuri: Szalai, Palásti, Márkovics, Huszár,
Rohonczi. Csere: Banda, Bodó, Kiszl, Ko-
vács.
Twister: Bognár I., Balogh, Roszkopf, Sa-
lamon, Somogyi. Csere: Bognár T., Bor,
Szabó, Szántó, Killer I.
1. perc: Huszár lövését Bognár I. kiütötte.
2. perc: Roszkopf kilõtte a bal felsõ sarkot.
3. perc: Rohonczi helyzetben kapu elõtt
keresztbe rúgta a labdát. 6. perc: Bor lövé-
se kerülte el a kaput. 10. perc: Bognár T.
lövése a kapufáról kifelé pattant. 11. perc:
Huszár lövését Bognár I. lábbal hárította.
13. perc: Rohonczi lövését Bognár I. ki-
ütötte. 15. perc: Salamon tiszta helyzetben
a kapu fölé durrantott. 18. perc: Huszár
spiccel kapu mellé lõtt. Az elsõ félidõben a
gólon kívül inkább a Spuri akarata érvé-
nyesült, igaz, a Twisternek is voltak helyze-
tei. A félidõben kapust cserélt a Spuri,
Kiszl állt a kapuba. 21. perc: Bor-góllal nyi-
tott a Twister. 22. perc: szép Twister-táma-
dás után Roszkopf növelte az elõnyt. Ez
megfogta a Spurit. 23. perc: Killer I. lövése
alig ment kapu fölé. 26. perc: Rohonczi a
kapufát találta el. 27. perc: Somogyi alap-
vonalról a kapufát találta el. 28. perc: sza-
badrúgásból Szabó hatalmas gólt lõtt. 29.
perc: a szórványos Spuri-támadások végén
Palásti szerzett gólt. 31. perc: Palásti ismé-
telt. 37. perc: Salamon elõbb a kapufát ta-
lálta el, a kipattanó labdát Bor rúgta a
kapuba. Kezdés után Borhoz került a
labda, és újabb gólt lõtt. 38. perc: Salamon
is feliratkozott a góllövõk közé.
Góllövõk: Palásti 2., illetve Roszkopf 2, Bor
3, Szabó, Salamon.

OMV–EXTRÉM 1:4 (0:2)
OMV: Plézer, Lukács, Nagy, Killer G., Ha-
lasi. Csere: Deák, Derecskei, Herczeg, Kiss,
Takács.
Extrém: Németh, Dévényi, Hajnal, Major,
Juhász. Csere: Horváth D., Horváth T.
Az elsõ támadásnál Major megsérült, egy
kis pihenés után elfoglalta helyét a csapat-
ban. 2. perc: Horváth D. lövése akadt meg
a kapuban. 3. perc: Halasi lõtt kapu mellé.
4. perc: Juhász lövését Plézer kirúgta. 7.
perc: Dévényi emelt kapu mellé. 8. perc:
Killer lövését Németh ütötte ki a mezõny-
be. 9. perc: Deák lõtt csúnyán kapu fölé.
10. perc: Hajnal közeli lövésébe Plézer be-
levetette magát. 12. perc: Hajnal lövése ke-
rülte el a kaput. 14. perc: Deák ismét nem
találta el a kaput. 15. perc: Deák lövését
Németh kiütötte. 16. perc: Juhász az oldal-
hálóba lõtt. 17. perc: Dévényi átadását
Major gurította a kapuba. 19. perc: Deák
az üres kapu fölé lõtt. 21. perc: Juhász lövé-
sét Plézer elnézte. 22. perc: Juhász elfek-
tette a kapust, és a labdát az üres kapuba
gurította. 25. perc: Halasi lövése szögletre

pattant. Nem lett belõle semmi. Oktatta az
OMV-t az Extrém! És ha nem szórakoz-
nak? 35. perc: Deák végre betalált a
kapuba. 37. perc: Hajnal a kapufára
perdítette a labdát. Teljesen megérdemelt
Extrém-siker.
Góllövõk: Deák, illetve Horváth D., Major,
Juhász 2.

OLD BOYS–LÉGIÓ 2000,
FAIR BÚTOR 1:3 (1:3)

Old Boys: Boros, Mikuli, Tóth, Juhász,
Kuti. Csere: Berta, Berzeviczy, Horváth.
Légió: Megyesi, Lakatos, Huszár, Baki,
Vereczkei. Csere: Tóth, Rozgonyi, Szilágyi
Cs., Szilágyi F., Németh.
1. perc: Vereczkei közeli lövésével szem-
ben Boros tehetetlen. 2. perc: Kuti lövését
Megyesi lábbal tisztázta. 4. perc:
Vereczkei lövése elkerülte a kaput. 5. perc:
Berzeviczy fejesét Megyesi könnyûszerrel
védte. Kontratámadás után helyzet hely-
zet hátán, míg végül Vereczkei kilõtte a
jobb alsó sarkot. 6. perc: Lakatos lövése a
felsõ lécet súrolva hagyta el a játékteret.
10. perc: Mikuli szépített. 12. perc: Roz-
gonyi hagyott ki gólszerzési lehetõséget.
14. perc: szöglet után Baki fejelte a labdát
kapuba. 15. perc: Tóth lõtt kapu mellé. 22.
perc: Berta bal lábában volt a gól, de ott is
maradt. 24. perc: Berzeviczy 2 m-rõl lõtt,
Megyesi védett. A két hatos között folyt a
játék mintegy hat percig. 32. perc: Roz-
gonyi lövése kerülte el a kaput. 33. perc:
Németh közelrõl a kapu mellé lõtt. 34.
perc: Mikuli közeli lövését Megyesi szög-
letre ütötte. Emberelõnybe került az Old
Boys két percre, de nem tudtak élni vele.
39. perc: Kuti nagy lövését Megyesi szög-
letre ütötte.
Piros lap: Lakatos. Góllövõk: Mikuli, illetve
Vereczkei 2, Baki.

HORVÁTH KER.–
SÁRBOGARAK 3:1 (1:1)

Horváth Ker.: Kovács G., Oláh, Nyári,
Horváth J., Horváth D. Csere: Kovács S.
Sárbogarak: Csuti, Dizseri P., Németh T.,
Steinbach, Németh Cs. Csere: Dizseri M.,
Dizseri T., Kiss, Madarász.
A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV
sportadásában tekinthetik meg.
Piros lap: Oláh. Sárga lap: Németh T. Gól-
lövõk: Horváth J., Horváth D. 2, illetve Di-
zseri P.

SÁRKERESZTÚR KIKE–
TOLEDO 2005 8:2 (5:0)

KIKE: Visi, Madár, Hajdinger J., Geiger,
Sütõ. Csere: Hajdinger Z., Szauervein.
Toledo: Fûrész, Bodoki, Barabás R., Csuti,
Szabó. Csere: Barabás B., Dombi, Cseri,
Orbán.
3. perc: Madár elhamarkodottan lõtt kapu
fölé. 4. perc: Bodoki szorongatott helyzet-
ben alig lõtt kapu fölé. 5. perc: szép adoga-

tás után Geiger szerezte meg a vezetést. 6.
perc: Sütõ is bizonyította, hogy tud gólt lõ-
ni. 7. perc: Csuti nem találta el a kaput. 8.
perc: Hajdinger Z. lövését védte Fûrész.
Tûzijáték a Toledo kapuja elõtt, Fûrész
állta a sarat. 9. perc: két KIKE-játékost is
szabadon hagytak, Geiger átadását Haj-
dinger Z. lõtte be. Sakk-matt helyzet volt.
11. perc: Hajdinger J. egyéni akció után
növelte az elõnyt. Madár találata közvetle-
nül a kezdés után már nem meglepetés. 16.
perc: Visi mentett Dombi elõl. 18. perc:
Szauervein fejelt kapu fölé. 20. perc: Sütõ
elhamarkodottan kapu mellé trafált. Az
elsõ félidõben eldõlt ez a mérkõzés. A má-
sodik játékrészben csak annyit adott ki ma-
gából a KIKE, amennyi a biztos gyõzelem-
hez kellett. Így vált lehetõvé az, hogy a
Toledo szépíteni tudott.
Góllövõk: Geiger 3, Sütõ 2, Hajdinger Z.,
Hajdinger J., Madár, illetve Csuti, Szabó.
A mérkõzéseket Tóth I. vezette.

Tabella
1. Twister Galaxy 13 2 2 85:35 41
2. Sárkeresztúr KIKE 13 1 4 88:40 40
3. Horváth Ker. 12 - 5 104:54 36
4. Extrém 12 2 3 81:51 35
5. OMV 12 - 6 89:63 33
6. Légió 2000, Fair Bútor 9 1 7 56:48 28
7. Spuri 8 1 9 61:85 25
8. Sárbogarak 3 2 12 39:69 11
9. Toledo 2005 2 3 12 45:109 9
10. Old Boys 2 2 13 41:78 8
11. Danubia 1 2 14 46:97 5

Az Extrém és az OMV csapataitól jogosu-
latlan játékos szerepeltetése miatt az
összpontszámból -3 pont levonva.

Góllövõlista
I. Horváth Dávid, Horváth Ker., 44 góllal.

Gróf Ferenc

MOST JELENTKEZZ
KATONÁNAK!

A HBE Sárbogárd szervezésében

2011. február 25-én,
9–12 óráig

TOBORZÓPONT ÜZEMEL
a HEMO épületében,

a József A. u. 15/b szám alatt.

A helyszínen lévõ toborzótól a katonai
továbbtanulással, szerzõdéses katonai
szolgálatvállalással kapcsolatos infor-
mációkat lehet beszerezni.

Várjuk a jelentkezõket!

A HBE vezetõsége
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Farsangi kupa Soponyán
2010-ben, a nagy érdeklõdésre való tekintettel, egy nõi csapat is
megkezdte mûködését a Cece NIKK keretein belül. Edzeget-
tünk, játszottunk a lányokkal, és az utóbbi idõben már kéthetente
Soponya csapatával is.
Versenyszerûen még soha nem mérettük meg magunkat. Eleinte
nem is ez volt a cél, hanem a rendszeres mozgás. Mégis nagy
örömmel fogadtuk a soponyai csapat meghívását, ami egy általuk
szervezett tornára szólt. A lányok úgy döntöttek, menjünk, majd
kiderül, mi lesz belõle.
2011. február 19-én egy rövid megnyitó után megkezdõdtek a
küzdelmek. A torna résztvevõi: Soponya SE, Õsi, Kisláng SE,
Cece NIKK „Senior”.
Elsõ mérkõzésünket az Õsi csapatával játszottuk. Az elsõ félidõ-
ben néhány bizonytalanság miatt, illetve az egymást követõ, elké-
sett védekezésbõl adódó 2 perceknek köszönhetõen sikerült ko-
moly hátrányba kerülnünk. A második félidõben már partiban
voltunk, de ez sajnos már kevés volt.
A Soponya az elvárásoknak megfelelõen „megszórt” minket, így
már csak a Kisláng elleni mérkõzés tartotta a lányokban a lelket.
Sikerült kicsit felpörögni, és helyenként egészen szép játékkal öt-
gólos gyõzelmet aratni. Ez a gyõzelem elég is volt a harmadik hely
megszerzéséhez, ami számomra nagy öröm, ugyanis ennek a csa-
patnak ez volt az elsõ versenyszerû megmérettetése. Ezelõtt
mindössze három edzõmérkõzést játszottunk a soponyai csapat-
tal.
Úgy gondolom, semmi szégyellni valónk nincs, és ha ezt a tenden-
ciát folytatjuk, akkor a jövõben szép sikereket arathatunk.
A csapat névsora: Csikós Ilona, Kõfejû Szilvia (GK), Vajai-Ko-
vács Viktória, Feketéné Fekete Melinda, Fonyó Ilona, Takácsné
Juhász Nikoletta, Jobban Judit, Tábori Lajosné, Ujj Renáta, Se-
bestyén Flóra, Czaffer Tilda, Buzásné Kovács Melinda, Salamon
Jánosné, Markóné Horváth Veronika, és egyszeri alkalommal a
lányok közül: Tábori Patrícia és Biber Marietta.
Szép volt lányok!
Ezúton is szeretnénk megköszönni a meghívást a Soponya SE já-
tékosainak és vezetõinek, és további sok sikert kívánunk minden
résztvevõ csapatnak!
A nap megkoronázásaként este a sportbálban találkoztunk újra,
ahova a Soponya SE lányai, hölgyei is megérkeztek, és jó hangu-
latban, vidáman zártuk a napot.

A Cece NIKK vezetõi

Szilas Somogyban is csúcson
Huszonötödik alkalommal díjazták az év legjobb somogyi sporto-
lóit. A Kapos Hotel kristálytermében pénteken este vehették át
elismeréseiket a kategóriák gyõztesei.
Somogy megye legjobb utánpótláscsapata a szilasi gyerekekre
épülõ Siófok KC serdülõ csapata.
Az év sportolójának megválasztása a már megszokott forgató-
könyv szerint zajlott. Az elmúlt év decemberében a kiírók felhí-
vással fordultak a megyei sportszövetségekhez, a Fogyatékkal
Élõk Somogy Megyei Sportszövetségéhez, valamint a Somogy
Megyei Önkormányzati Hivatal Sport Irodájához, hogy tegyenek
javaslatot „Somogy Megye Legjobb Felnõtt és Utánpótlás Spor-
tolói és Csapatai”, valamint a speciális fejlesztésben résztvevõk
kitüntetõ címeinek odaítélésére. A beérkezett javaslatokat a So-
mogy Megyei Közgyûlés Humán Erõforrás Bizottságának tagjai-
ból, a Somogyi Hírlap, a Somogy Megyei Sportszövetség, a So-
mogy Megyei Önkormányzati Hivatal Sport Irodájának képvise-
lõjébõl, valamint külsõ szakértõkbõl álló bizottság bírálta el.
A négy egyéni és két csapatkategóriában kiélezett küzdelemben
dõltek el a helyezések. Kategóriánként több, szinte azonos ered-
ményességû sportoló teljesítményét kellett rangsorolnia a bíráló
bizottságnak. A kiegyensúlyozottságra jó példa, hogy a helyezet-
teken kívül minden kategóriában számos sportoló kapott szava-
zatot. Két helyen is világbajnokok nyertek.
Gratulálunk az elért eredményhez, s külön büszkélkedünk a csa-
patot alkotó 10 volt Szilas KC-s gyerekünkre.

NLÁI

Könyvtári esték 2011

A SZENTFÖLDÖN
Novák Kovács Zsolt

ÉLMÉNYBESZÁMOLÓJA
2011. február 28-án (hétfõn) 17 órakor
a Madarász József Városi Könyvtárban.

ERDÉLY 2010
Szeretettel meghívjuk Önt és családját
2011. március 7-én (hétfõn) 17 órára
a Madarász József Városi Könyvtárba

az immár hagyománnyá vált,

Varga Csaba legújabb fotóiból összeállított

DIABEMUTATÓRA.
A belépés mindkét rendezvényre ingyenes!

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

D V D - k i á r u s í t á s

A Bogárdi TV felvételeibõl

1.000 Ft-os darabáron

Sárbogárd–Sárszentmiklós U13

Karácsonyi muzsika (Biatorbágy, Sárbogárd)

Juliális Cecén 2010

Tavaszi fesztivál Cecén

Motoros buli Alapon

7 éves Margaréta nyugdíjasklub

Íjászkupa 2007

XX. Sárbogárdi Szilveszteri Kosárlabdakupa 2010

Nyugdíjasfarsang Sárbogárd 2007

Fogathajtás Sárbogárdon 2009

Megvásárolhatók a szerkesztõségben:
Sárbogárd, Hõsök tere 12.

F E L H Í V Á S
A TÁMOP 1.1.3 program keretében

újra lehetõség van álláskeresõk foglalkoztatására
bértámogatás igénybevételével,
melyet munkáltatók kérhetnek.

Részletes felvilágosítást a sárbogárdi munkaügyi
kirendeltségen lehet kérni.
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Bál a cecei ifjú sportolók javára

Negyedik alkalommal került megrendezésre szombaton a
cecei sportbál. Az összejövetel fõ célja idén is a Cecén mûkö-

dõ intézményekben, egyesületekben sportoló cecei, vajtai, sár-
egresi ifjú sportolók támogatása volt.
Nagy öröm, hogy idén is sokan elfogadták invitálásunkat, és eljöt-
tek, hogy megjelenésükkel segítsék ezt a nemes kezdeményezést.
A sportoló gyermekek teljesítményét oklevéllel, illetve a Cecei
Általános Iskola jóvoltából egy ajándékbögrével díjaztuk, ame-
lyet a Cecei Polgári Sport Egyesület címere díszít.
A Cecei Általános Iskola és a Cecei Polgári Sportegyesület berke-
in belül sportoló ifjú labdarúgók 2010-ben négy korosztályban
(U7, U9, U11, U13) versenyeztek bajnokságokon, tornákon. Ez
több mint 30 gyermeknek biztosított rendszeres sportolási lehetõ-
séget.
Az elmúlt évek utánpótlás-nevelõ hagyományait ápolva csatla-
koztunk több országos és regionális programhoz. A gyermekek
folyamatos foglalkoztatásáról heti edzések keretében gondos-
kodtunk, amelyeket minden anyagi ellenszolgáltatás nélkül tar-
tottak meg olyan szülõk, akik szabad idejüket feláldozva végezték
ezt a feladatot.
A rendezvényeken részt vevõ játékosok:
U7 – Markó Viktor, Török Norbert, Jákob Kristóf, Nagy Nándor.
U9 – Tusa Szabolcs, Klazer Balázs, Horváth Zoltán, Tábori Alex,
Bagi Zsolt, Csányi Miklós, Mészáros Tamás, Pintér Zsolt,
Meggyesi Tamás.
U11 – Kiss Balázs, Devecsai Márk, Fekete Norbert, Vitéz Móré
Gergõ, Király Bence, Kovács Tamás, Sohár Kristóf.
U13 – Bende Patrik, Klazer Ferenc, Sebestyén Martin, Bosnyák
János, Várhelyi Ádám, Várhelyi Zsolt, Varjas Máté, Meister Gá-
bor, Vas Tiborc, Bali Iván, Redzsepi Ardit, Szalai Renátó, Szalai
Bálint.
Köszönet azoknak a szülõknek, akik mind az edzéseken, mind a
tornákon való eredményes szereplésben nagy érdemeket szerez-
tek: Bende Zsolt, Klazer Balázs, Király László, Király Gábor.

A Cecén sportoló ifjak körét már második éve gazdagítják a lány
kézilabdások, akiknek elmúlt évi munkáját Pordány Ferenc, a
Cecei Nõi Ifjúsági Kézilabda Klub vezetõje értékelte. 2009 októ-
berében szervezõdött meg a Cecei Általános Iskolában az a kez-
deményezés, amely a ma mûködõ kézilabda-egyesület alapja lett.

A 2010. szeptember 16-án tartott alakuló ülésen megjelent az
Alcoa FKC ügyvezetõje, valamint Kynsburg Zoltán sportmene-
dzser, aki együttmûködést ajánlott a Köfém SC és a Cece Nõi Ifjú-
sági Kézilabda Klub között. Azóta az Alcoa FKC utánpótláskép-
zõ bázisaként mûködik az egyesület.

Mivel a csapat egyre több meghívást kap, új felszereléssel gyara-
podtak, melyhez komoly anyagi segítséget kaptak a Sárrét Köz-
alapítványtól, illetve Lévai Ferenctõl, az Aranyponty Zrt. vezér-
igazgatójától.

Jelenleg a csapat az Alcoa FKC által megszervezett régióbajnok-
ságban szerepel, amelynek küzdelmeire a székesfehérvári Kö-
fém-sportcsarnokban kerül sor. Nagy siker a február elején meg-
rendezett baracsi Széchenyi-kupán elért ezüstérmük.

Ma a Cece NIKK „régiós csapatként” mûködik, mivel öt település
gyermekeit fogja össze (Cece, Vajta, Sáregres, Sárbogárd, Sár-
szentmiklós). A csapat tagjai: Németh Csilla, Biber Marietta, Tá-
bori Patrícia, Pordány Réka, Tángli Anita, Ferencz Noémi, Sala-
mon Angelika, Simon Alexandra, Bodoki Bernadett, Németh Vi-
vien, Stefán Judit és Lepsényi Vivien.

A csapat vezetéséhez csatlakozott Vajai-Kovács Viktória, aki a
csapat másodedzõjeként dolgozik a lányokkal.

Mûködésükhöz és utazásaikhoz komoly segítséget kapnak Cece,
Vajta és Sáregres önkormányzataitól.

Komoly változás, hogy a lányok mellett egy nõi csapat is megkezd-
te a munkát a tavalyi év végén.

Király László
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Õszirózsák a Ki mit tud?-on
Február 19-én, szombaton rendezték meg
Székesfehérváron a 18. Fejér megyei Kor-
társ Nyugdíjas Ki mit tud? kulturális vetél-
kedõt. Az idõsebb korosztály több mûfaj-
ban is bemutathatta tudását: versmondás,
énekkar, szólóének, hangszer.

Bemutatkozott egy igen régi, és majdnem
elfeledett magyar hangszer, a tárogató is.

Térségünket a vajtai Õszirózsa Dalkör
képviselte Szász Árpádné vezetésével, Lá-
zár Melinda szakmai felkészítésével. Az
énekkar tagjai: Szász Árpádné, Csákvári
György, Csákvári Györgyné, Béres An-
talné, Tibor Sándorné, Schneider Ist-
vánné, Kovács Sándorné, Berkei Lászlóné,
Kókány Mihályné, Hetyei Józsefné, Mol-
nár Ilona, Pincési Ferencné. Az énekkar
egyébként 15 fõs, de néhányan nem tudtak
eljönni, mert a nátha elvette a hangjukat.

A hatalmas rutinnal rendelkezõ énekkar
tagjai kicsit megszeppentek, amikor meg-
tudták, hogy õk nyitják meg a mûsort, de
elõadásukban már nem érzõdött semmifé-
le izgalom. Kaptak is rimóci dalcsokrukra
akkora tapsot, hogy az emeletre vivõ, ha-

talmas vaslépcsõ is beleremegett. Szász
Árpádné szólóban egy bácskai dalcsokrot
adott elõ – szintén hatalmas sikerrel.
Ezután jöttek a versmondók, hangszere-
sek, szólóénekesek. Csak tátottam a szám,
hogy amatõrök ilyen profi szinten tudnak
verset mondani, zenélni, énekelni. Sajnál-
tam is nagyon, hogy kamerám épp most
nem volt nálam, így nem tudjuk bemutatni

a Bogárdi tévében ezt a színvonalas mû-
sort.
Az eredményhirdetéskor tudtam csak
meg, hogy környékünkrõl a Sáregresi Nép-
dalkör is részt vett a Ki mit tud?-on!
A fiatal mûvésztanárokból álló zsûri idõse-
ket meghazudtoló szakértelemmel, böl-
csességgel és szeretettel elemezte a pro-
dukciókat és adott hasznos tanácsokat a
késõbbi fellépésekhez. A résztvevõk em-
léklapot, a kategóriagyõztesek oklevelet
kaptak. Természetesen a vajtai Õszirózsa
Dalkör is oklevelet kapott, s közülük válo-
gatja ki a zsûri, hogy március 20-án ki vehet
részt a székesfehérvári Vörösmarty Szín-
házban rendezendõ gálamûsorban.
Az énekkar 2009-ben már fellépett a gá-
lán, de most még jobban várják a meghí-
vást, mert március 5-én ünneplik 5 éves
születésnapjukat, és a gálán való fellépés-
sel koronázhatnák meg azt a kimondhatat-
lanul jó érzést, hogy nem dolgoztak hiába,
és sok-sok embernek adták át az éneklés és
a dalok szeretetét.

Etelvári Zoltán

Hírek a cecei iskolából
Nyitva áll az iskola

A héten nagy szeretettel várják az érdeklõdõ szülõket nyílt óráik-
ra a Cecei Általános Iskola diákjai és pedagógusai. Minden osz-
tályba a szülõk kéréseinek megfelelõ órákra lehet ellátogatni,
ahol a szülõk és családtagok is betekintést nyerhetnek az iskola
mindennapi életébe. Az óralátogatások mellett a nyílt napok le-
hetõséget teremtenek a szülõk és pedagógusok találkozására, és
az esetleges kérdések megválaszolására is.

Óvodából iskolába

Tavasszal nagy izgalommal várjuk az iskolában, hogy hány új le-
endõ elsõ osztályos tanulót íratnak be hozzánk. A döntés meg-
könnyítése érdekében iskolanyitogató programokat szervezünk a
szülõknek és az óvodásoknak egyaránt. Elsõként a leendõ elsõ

osztályosok szüleivel találkozunk a cecei és sáregresi óvodákban.
Bemutatjuk a leendõ elsõ osztályos tanító néniket, a szülõk felte-
hetik kérdéseiket, megbeszélhetjük észrevételeiket.
A következõ héten iskolabejárásra, ismerkedésre várjuk az óvo-
dásokat az óvó nénikkel együtt. Megismerhetik az iskola épületét,

termeit, udvarát a leendõ elsõsök. Találkozhatnak a mostani elsõ
osztályosokkal is, akikkel tavaly még óvodástársak voltak. Az azt
követõ héten pedig a szüleikkel látogathatnak el a cecei iskolába a
gyerekek. A leendõ kisdiákok foglalkozáson vesznek részt, kipró-
bálhatják a padokat, a táblát, iskolást játszva. Reméljük, hogy
ezek a találkozások betekintést nyújtanak az iskola mindennapja-
inak életébe, hogy ne félelmekkel, hanem örömmel induljanak a
felkészült óvodások az iskolába szeptemberben, ahol nagyon vár-
ják õket.

Szabóné Várady Katalin igazgatóhelyettes
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Vasi pecsenye
Hozzávalók: 1 kg sertéskaraj, csipet só, pirospaprika és liszt a pa-
nírhoz, kevés olaj, 1 liter tej, 1 gerezd fokhagyma.

A csonttól megszabadított húst felszeleteljük, és fél napra fok-
hagymás tejben áztatjuk. A tejbõl kivéve lecsöpögtetjük. A piros-
paprikát, a lisztet és a sót összekeverjük, majd a hússzeleteket be-
leforgatjuk. Egy serpenyõbe olajat teszünk, és a húsokat egyen-
ként halványpirosra sütjük. Az átsütött szeleteket visszarakjuk a
sütõedénybe, és kevés víz hozzáadásával fedõ alatt puhára párol-
juk. A párolás nagyon gyenge tûznél történjen, nehogy a hús szaft-
ja leégjen. Tálalásnál a húsokat a pecsenyéstál közepére rakjuk,
két oldalára krumpli-, vagy rizskörítést rakunk, amit a hús szaftjá-
val locsolunk meg.

Sajtos sertésszelet
1 kg szeletekre vágott, kivert sertéskarajt besózunk, lisztbe forga-
tunk, és forró olajban hirtelen pirosra átsütjük mindkét oldalát.
Jénai tálba, vagy tepsibe rakjuk, és ráöntünk 3 dl tejfölt. Reszelt
trappista sajttal vastagon megszórjuk, alufóliával befedjük, sütõ-
ben 30 percig pároljuk, majd levesszük a fóliát róla, és halványpi-
rosra sütjük.
Párolt burgonyát és az idénynek megfelelõ salátát adunk hozzá. A
pirított burgonya akkor lesz szép piros, ha sótlan zsírban, vagy
olajban sütjük, és egy pici tejet öntünk rá a sütés elején.

Kassai szelet
35 dkg lisztet tálba teszünk, elkeverünk benne 1 csomag sütõport,
20 dkg zsírral, vagy margarinnal összemorzsoljuk, majd hozzá-
adunk 10 dkg porcukrot, 1 citrom reszelt héját, csipetnyi sót, csi-
petnyi törött fahéjat, 1 egész tojást, és 1 csomag vaníliás cukrot.
Annyi tej hozzáadásával összegyúrjuk, hogy könnyen nyújtható
legyen. Elnyújtjuk 0,5 cm vastagságúra, tepsibe tesszük, 5-6 dkg
mazsolával megszórjuk, melyeket ujjunkkal a tésztába nyomko-
dunk. Ezután villával megszurkáljuk a tésztát, és forró sütõben fé-
lig megsütjük. A sütõbõl kivéve – kenõtoll segítségével – langyos
mézzel megkenjük, és a következõ habot kenjük rá: 15 dkg õrölt
mogyorót (igen jó, ha gyengén megpörköljük) 15 dkg porcukor-
ral, 5 dkg reszelt keserû csokoládéval, 3 tojásfehérjével (vagy két
egész tojással) kemény habbá verünk. Úgy lesz a hab nagyon ke-
mény, ha elõször a tojásfehérjét habverõvel félig felverjük, majd
beletesszük a porcukrot, ezzel nagyon keményre felverjük, végül
a mogyorót és a csokoládét adjuk hozzá. Sütõbe toljuk, teljes átsü-
lésig tovább sütjük.

Farsangi fánkocskák
Hozzávalók: 30 dkg liszt, 2 tojás, 5-10 dkg cukor, 1 nagy pohár na-
túr joghurt, 1 sütõpor. Ezeket összekeverjük, a kanállal kiszagga-
tott fánkocskákat forró olajban kisütjük. Gyors, egyszerû, mivel
nem kell keleszteni, és nagyon finom.

NAGYMAMA RECEPTJEI ALÁÍRÁSOK
Igen, az aláírások korában élünk. Mindent alá kell írni: a patiká-
ban a receptet, ha átveszek egy kulcsot, valamennyi pénzt, egy go-
lyóstollat, egy papírt. Idõnként alá kell írnom, hogy átvettem egy
papírt, amit én írtam alá. Szegény tanároknak az egész élete alá-
írásokból áll: minden bizonyítványt, minden anyakönyvet, min-
den jegyzõkönyvet, az ellenõrzõbe tett minden egyes bejegyzést
aláírással kell ellátniuk. És mennyi aláírás születik egy hivatalban,
egy bíróságon!
Miért van ez?
Az a néhány betû, vagy egyszerû macskakaparás magát az illetõ
embert képviseli. Többet ér, mint az illetõ élõszóban tett kijelen-
tése. Valaki a bíróságon állít valamit, de elébe tárnak egy általa
aláírt papirost, ami az állítás ellenkezõjét mutatja. Melyiknek ad
igazat a bíróság? Bizony, a papirosnak.
Az aláírásnak mitikus jelentõsége van, már-már vallási tisztelet
övezi. Sokmilliós, milliárdos vagyonok múlhatnak rajta.
Van aztán olyan aláírás, amelyen tulajdonképpen semmi nem
múlik. Ilyenek például a tiltakozó aláírási ívek. Az illetõ okmány
egyetlen fillér mozgását sem befolyásolja. Jancsi odanyom a ha-
verja, Józsi elé egy papírt: „Írd alá te is!” Elõfordul, hogy Józsi va-
karja a fejét, nem nagyon tetszik neki a dolog, mert például a fõ-
nök ellen irányul, és ebbõl baj lehet. Aláírni is veszélyes, de meg-
tagadni is. Ha ugyanis nemet mond az ember, egy elvbaráti kör-
nek, egy baráti társaságnak fordít hátat, egy olyan kapcsolati
rendszerbõl, olyan közösségbõl iratkozhat ki, amelynek egész eg-
zisztenciáját, néha szép kis jövedelmét köszönheti. Itt nem lehet
mese, akkor is odakanyarítja a nevét, ha nem ért egyet a szöveg-
gel, amit a kézjegyével szentesített. Azzal vigasztalja magát, hogy
úgysem lesz semmi hatása az ívnek, mindegy, hogy õ egyénileg mi-
ként döntött. Mit kockáztat? Egyes erénycsõszök szerint legfel-
jebb a becsületét, de õk könnyen dumálnak, nem kerültek ilyen
kelepcébe.
Például nemrég készült egy ilyen ív arról, hogy Magyarországon
nincs szabadság. Számos neves ember aláírta. Lehetséges, hogy
szerintük amikor kordonok akadályozták az ünneplõket, hogy
odamenjenek az ünneplés színhelyére, mesterlövészek figyelték
õket a magasból, gumilövedékekkel luggatták a bõrüket, lõtték ki
tucatnyi ember szemét, az nagyobb szabadság volt, mint amikor
mindez nincs? Miért ne volna lehetséges? Ami nagyon egyszerû-
nek látszik, lehet valakinek a szempontjából nagyon is bonyolult.
Miért ne érezné valaki szabadsághiánynak, ha elhúzzák elõle a
húsosfazekat? Nehogy azt higgyük, hogy aki két marékkal mere-
getett a maga iszákjába az ország pénzesládájából, az nem érzi
magát a szabadságában korlátozottnak, ha ezt hirtelen lehetet-
lenné teszik számára! De nem tapsikol az örömtõl az sem, aki ed-
dig élet-halál ura volt pályázatok elbírálásában, nagy pénzek osz-
tásában, és most nem hívják senkinek. Nem érezheti õ azt, hogy
elvették a szabadságát? De ott vannak azok, akikkel közölték,
hogy valamiben õk a legilletékesebbek, legjobbak, s most egyesek
azt merészelik mondani, hogy vannak jobbak náluk. És mind-
ezeknek van férjük vagy feleségük, rokonságuk, számos elkötele-
zettjük, õk szintén potenciális aláírók.
Meg kell érteni az aláírásukat.

(L. A.)

Heti idõjárás

A következõ napokban erõsen felhõs idõre van kilátás, csak kevés nap-
sütés valószínû. Pénteken kezdetben még fõként keleten, délkeleten
többfelé lehet havazás, hószállingózás, majd megszûnik a csapadék. A
hétvégén csapadékmentes, enyhülõ, ám továbbra is felhõs idõre van
kilátás. A jövõ hét elején nyugat felõl nedves léghullámok érkeznek, ki-
sebb havazás, havas esõ és esõ is várható. A hét végén fõként a hóval
borított keleti tájakon jelentõs fagyra lehet számítani.

www.metnet.hu

Ezúton is köszönet mindazoknak, akik drága halottunkat,

TÓSOKI FERENCET

utolsó útjára elkísérték,
s mély gyászunkban bármi módon osztoztak.

Külön köszönet Varga László hitoktatónak,
valamint a Szentlélek Temetkezési Szolgáltató Kft. dolgozóinak.

Feleséged, lányaid, unokáid
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A Sárszentmiklósi Katolikus Megújulásért Alapítvány
2010. évre vonatkozó szöveges beszámolója

Elnöke: Varga László
7003 Sárbogárd Köztársaság u. 147/a
Tel.: 06-20-41-45-345, e-mail:
katolikusalapitvany@gmail.com, vagy
torpi2@gmail.com
Adószám: 18500464-1-07
Bankszámlaszám:
10402946-00017906-00000007
Az alapítvány nyilvántartásba vételi sorszáma:
906
Hatósági engedély száma: Pk. 60.07/2007/4. –
közhasznú alapítvány

I. Eddigi eredmények

2007 augusztusában kezdtük meg a mûködé-
sünket, és 2008-ban, 2009-ben, 2010-ben is fo-
lyamatosan mûködtünk.
Megvalósítandó céljaink közül fõképp a gyerme-
kek étkeztetésének javítását tudtuk megvalósí-
tani azzal, hogy 581.350 Ft-nyi természetbeni
adományt osztottunk ki rászoruló családoknak.
Ezek többnyire élelmiszercsomagok formájában
kerültek a szükséget szenvedõ családokhoz, de
több rászoruló gyermeknek olyan formában is
segítettünk, hogy kifizettük az iskolai étke-
zésének díját. A tél idején több szegény sorsú
családot adományoztunk meg tüzelõvel. Több
mázsa almát is kiosztottunk az év folyamán a
szükséget szenvedõ, többgyermekes családok-
nak és a város iskoláinak tanulói közt, valamint
burgonya adományozásával, mosószerrel is se-
gítettünk.
2010-ben két alkalommal segédkeztünk olyan
iskolai rendezvények lebonyolításában és finan-
szírozásában, mely az egészséges táplálko-
zást volt hivatott népszerûsíteni.
Idõs, egyedülálló és beteg embertársaink is se-
gítséget kaphattak, fõként a helyi karitásztól és
adakozó magánszemélyektõl általunk átvett
ruhák, cipõk kiosztása által. Ilyen adományok-
ban jó néhány iskoláskorú gyermek is részesült.
Egy egészségügyi cégtõl és egy intézménytõl
idén is több száz, az egészséges életmódot
népszerûsítõ, tartalmas szórólapot kaptunk,
melyet a gyermekek és szüleik körében kiosztot-
tunk.
A támogatók célzott adományai által sikerült
30.000 Ft értékben támogattuk a nyári hitta-
nos tábort annak érdekében, hogy a szociálisan
rászoruló gyermekek is részt vehessenek a tá-
borban.
Alapítványunk gyûjtést szervezett a devecseri,
kolontári ipari katasztrófa károsultjainak
megsegítésére, melynek során 70.000 Ft
készpénz és mintegy 1.500 kg természetbeni
adomány gyûlt össze egy héttel a tragédia bekö-
vetkezte után, három nap alatt. Ezt az adományt
közvetlenül juttattuk el a mentést és megsegí-
tést részben szervezõ Devecseri Katolikus Plé-
bániára.
Több hitéleti és erkölcstani szakkönyvet ill.
szemléltetõ eszközt (pl. DVD-t) vásároltunk,

ami által elõsegítettük a szentségek vételére ké-
szülõk felkészülését és a katekumencsoport mû-
ködését és az egyházközség hitbéli és erkölcsi
megújulását.
Az alapítványunk gondozásában és szervezésé-
vel megrendezésre került egy ádventi ifjúsági
egyházzenei áhítat a helyi katolikus templom-
ban, amely szintén a lelki megújulást volt hiva-
tott szolgálni.
Zarándoklatok szervezésében is kivettük a ré-
szünket, valamint segítséget nyújtott alapítvá-
nyunk egy házasközösség megszervezõdésé-
ben.
Az idei év novemberében ismét szerveztünk egy
jótékonysági rendezvényt, mely összegyûjtöt-
te azokat az embereket, akik – reményeink sze-
rint – a jövõben segítségére lehetnek alapítvá-
nyunk céljainak megvalósításában. E rendez-
vény megszervezése és lebonyolítása kapcsán
szoros együttmûködést valósítottunk meg a
Sárszentmiklósi Egyházközség karitászcsoport-
jával, amelynek tagjai energiát nem kímélve és
anyagi áldozatokat hozva segítették az alapít-
vány céljainak megvalósulását. A nemrégen
megalakult ifjúsági hittancsoport tagjai is sok
segítséget nyújtottak mûsorukkal és munkájuk-
kal. Baráti és támogató szeretettel jöttek el e
rendezvényre a Szigetcsépi Meglepetés Tánc-
együttes tagjai. A tombolatárgyak és egyéb nél-
külözhetetlen kiegészítõk is nagyrészt az adomá-
nyozók jó szívének köszönhetõek. Hálás köszö-
netet mondunk Nekik mindezért!
Ez év elsõ felében folytatta az alapítvány az ún.
„pénteki kifli” akciót, melynek az a lényege,
hogy a település összes iskoláskorú gyermekét
péntekenként kiflivel kínáljuk, a rászoruló gyer-
mekek pedig egész hétvégére elegendõ péksü-
teményt vihetnek haza péntekenként.
Templomunk állagának megóvásában is sze-
retnénk segíteni a helyi egyházközségnek. E ter-
vünket azért látjuk reálisnak, mert észrevehetõ-
en egyre több segítõ ember áll az alapító okirat-
ban meghatározott céljaink mellé. Támogatási
megállapodást kötöttünk a helyi egyházközség-
gel, hogy további céljainkat is megvalósíthas-
suk. A helyi katolikus templom állagmegóvási
munkálataira 500.000 Ft-ot adományoztunk az
egyházközségnek. Bízunk abban, hogy anyagi
lehetõségeink megengedik, hogy további támo-
gatást is nyújthassunk a templomunk számára.

II. További teendõk

Figyelni kell továbbra is – ahogy eddig is meg-
tettük – a helyi, országos és uniós pályázatokat.
Ki kell dolgozni az anyagi források növelésének
lehetséges további módjait! Ezúton is kere-
sünk e kérdésben olyan önkéntes szakembe-
reket, akiknek önzetlen segítsége elenged-
hetetlen (pályázatfigyelés, és annak meg-
írása, ill. abban való szakértõ segédkezés).
Ha e beszámolót olvasók közül valaki ebben
fel tudná ajánlani segítségét, azt szívesen
vennénk!

Az alapítvány tevékenységi köre szerinti kap-
csolatrendszere jónak mondható, ennek ellenére
az alapítvány vezetõinek tovább kell erõsíteniük
az együttmûködést más civil szervezetekkel, cé-
gekkel és magánszemélyekkel, az önkormány-
zattal, a szociális és oktatási intézményekkel.

Sajnálattal konstatálta alapítványunk kura-
tóriuma, hogy az elõzõ politikai ciklusban
regnáló parlament megszüntette a magán-
személyeknek nyújtott adókedvezményt, ami
a közhasznú szervezetek számára nyújtott
támogatások után volt igénybe vehetõ. Ez-
úton is felhívással fordulunk a mostani
kormányhoz és jogalkotókhoz ezen kedvez-
mény visszaállítása érdekében. Sajnos
ugyanis tapasztalható, hogy a fent említett
központi intézkedés következtében csökkent
az adakozási kedv. Bízunk a jogalkotók se-
gítõkész belátásában.

2010-ben elõször részesülhettünk az adó 1 %-os
támogatási lehetõségében. Mivel még kevéssé
volt a köztudatban az alapítvány ilyen módon va-
ló támogatása, nem túl nagy összegrõl számol-
hatunk be ezen a téren. Ennek ellenére közel
20.000 Ft-ot utalt át alapítványunknak az APEH.
Fontos teendõ a 2011-es évben, hogy tájékoz-
tassuk az adózó állampolgárokat a támogatás
ezen formájának lehetõségérõl! (Adószámunk:
18500464-1-07, amelyet a rendelkezõ nyilatko-
zatba kell beírni. Ezúton is kérjük segítségét, me-
lyet az adóbevallás benyújtásakor tehet meg!)

III. Összegzés

Az alapító és a kuratórium tagjainak és néhány jó
szándékú magánszemélynek és cégnek adomá-
nyai megalapozták az alapítvány mûködösét, a
folyamatosan befolyó kisebb adományok bizto-
sítják a szerény mûködést, de még óriási mun-
ka vár ránk. Újabb bevételi forrásokat kell ke-
resni, hiszen az alapítvány tevékenységére –
más karitatív és értékmegõrzõ szervezethez ha-
sonlóan – igen nagy szükség van, és a következõ
év(ek)ben még nagyobb szükség lesz. Az alapító
okiratban meghatározott célok megvalósítása
nem lesz könnyû. Sok áldozatra, anyagi, szellemi
és lelki erõfeszítésre, valamint széles körû
összefogásra lesz szükség.

Miután megköszönöm eddigi segítségét, most
arra kérem a Mindenható Istent, hogy adjon
nekünk mindehhez erõt, tehetséget és meg-
felelõ, kedvezõ környezetet, valamint, ha tet-
szésére talált szándékunk, áldja meg emberi
erõfeszítéseinket végtelen kegyelmének
kiárasztásával, hiszen Nélküle semmit sem
tehetünk. Hisszük továbbá a Szentírás biztató
szavait is: „Ha Isten velünk, ugyan ki lehet elle-
nünk?!”

Sárszentmiklós, 2011. február 10.

Varga László elnök
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Február 26., 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 10.35 Amika 11.00 Sandokan
11.30 Most a Buday! 12.00 Hírek 12.05 Sztársáv 13.00 Autóvízió 13.30 Egész-
ség ABC 13.55 Gyerekjáték a számítógép 14.05 Kincskeresõ 14.35 Magyaror-
szág 15.05 Szellem a palackból 15.35 Aranymetszés 16.30 Magyarország tör-
ténete 17.00 Hogy volt!? 18.20 Drágakövek 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek
20.05 Szerencseszombat – a Luxor, az Ötöslottó és a Joker sorsolása 21.00 Az
igazi tündérmese 22.40 Hírek 22.45 Sporthírek 22.55 Az ismeretlen 0.55
Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 A fantasztikus négyes 10.25
Asztroshow 11.25 Házon kívül 12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.50
FTC–Alcoa nõi kézilabda-mérkõzés 14.30 Édes drága titkaink 15.20 Õslények
kalandorai 16.25 Medicine Man 18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 Való
Világ 22.10 Az idegen 0.10 Mindenem a tánc 2.30 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Az idõ örvényében 6.25 TV2 Matiné 8.10 Nickelodeon kedvencek
10.00 Beyblade 10.25 Afrikai kaland 11.00 Bajnokok Ligája magazin 11.40 Két
testõr 12.10 Babavilág 12.40 Sentinel – Az õrszem 13.40 Sliders 14.40 Az ügy-
nökség 15.35 Álomgyári feleség 16.30 Duval és Moretti 17.35 Luxusdoki
18.30 Tények 19.00 Magellán 19.35 A csajom apja ideges 21.45 Anakonda 2.
– A véres orchidea 23.35 Vérszomj 1.15 Ezo.tv 2.15 Kalandjárat 2.40 Teleshop
3.10 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 20.54 Zene 21.04 Rádiószínház 21.41 Zene
22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Arcvonások 23.34 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Február 27., VASÁRNAP
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel 8.00 Híradó 9.05 Engedjétek
hozzám 9.15 Így szól az Úr! 9.20 Katolikus krónika 9.45 A sokszínû vallás 10.00
Örömhír 10.25 Evangélikus ifjúsági mûsor 10.30 Böszörményi Gergely portré
11.00 Római katolikus szentmise közv. 12.00 Hírek 12.05 TS – Sport 7 13.00
Fogadóóra 13.30 Kul-túra 2010 14.00 Victor Máté portré 14.30 A Himalája ös-
vényei 15.35 Az én lányom nem olyan 17.00 Hogy volt!? 18.20 Drágakövek
19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.05 Szempont 21.00 24 21.45 Panoráma
22.15 Aranymetszés 23.10 Hírek 23.15 Sporthírek 23.25 „Életelbeszélés”
23.55 „Varázsolj a szívemmel…” 0.50 Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Trendmánia 10.35
Asztroshow 11.30 Menetrend 12.00 Híradó 12.05 Havazin 12.30 Warm
Springs 14.45 Doktor Addison 15.40 Eltûntnek nyilvánítva 16.40 Apa csata
18.30 Híradó 19.00 Való Világ 20.00 Tolvajtempó 22.25 Heti hetes 23.45 Port-
ré 0.15 Kemény zsaruk 1.20 Pasifaló
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Az idõ örvényében 6.45 TV2 Matiné 8.10
Nickelodeon kedvencek 10.00 Beyblade 10.25 Született kémek 10.50 Stahl
konyhája 11.20 Kalandjárat 11.50 Talpig nõ 12.20 Borkultusz 12.50 Sliders
13.45 Monk – Flúgos nyomozó 14.40 Tequila és Bonetti legújabb kalandjai
15.45 Sheena, a dzsungel királynõje 16.40 Kazaam, a szellem 18.30 Tények
19.00 Napló 20.05 Kapj el, ha tudsz! 21.55 Frizbi Hajdú Péterrel 23.55 Bionic
Woman 0.50 Goya kísértetei 2.50 Ezo.tv 3.20 Napló 3.10 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 Római katolikus szentmise
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 20.58 Rádiószínház 22.00
Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Válogatás a Vasárnapi újság reggeli mûsorából

Február 28., 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 Átjáró 13.30 Roma Magazin 14.00 Domovina
14.30 Szülõföldjeim 15.30 Emberek a természetben 15.55 Szomszédok 16.30
Híradó 16.40 Körzeti híradók 16.55 Teadélután 17.30 India – Álmok útján 18.20
A királyi ház titkai 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.05 Kékfény 21.05 Hétfõ
este 21.40 A rivális 23.10 Tizenkét kõmíves 23.35 Hírek 23.45 Sporthírek
23.50 Prizma 0.05 TS – Motorsport 0.35 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 Kilenc túsz 15.10 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
0.25 Gyilkos elmék 1.20 Reflektor

TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Mok-
ka habbal 9.30 Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.45 Teleshop 11.15 Született
kémek 11.50 Árva angyal 12.40 Karácsonyi kavarodás 14.35 Ezo.tv 15.40 Rex
felügyelõ 16.35 Marina 17.30 Árva angyal 18.30 Tények 19.05 A 40 milliós
játszma 20.10 Aktív 20.45 Jóban-Rosszban 21.25 NCIS 22.25 Gyilkos számok
23.25 Elit egység 0.25 Tények este 0.55 Ezo.tv 1.25 Száguldó üstökös 3.05
Sentinel – Az õrszem 3.50 Magellán 4.15 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 13.21 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

Március 1., 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
Átjáró 13.30 Srpski Ekran 14.00 Unser Bildschirm 14.30 Alma mater 15.25 Tu-
dástár 2011 15.55 Szomszédok 16.30 Híradó 16.40 Körzeti híradók 16.55 Nap-
pali 17.30 India – Álmok útján 18.20 A királyi ház titkai 19.30 Híradó 19.50
Sporthírek 20.05 Önök kérték! 21.05 Kedd este 21.40 Se ördög, se angyal
23.30 Szellem a palackból 0.00 Hírek 0.05 Sporthírek 0.10 Prizma 0.30 Ma
reggel
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 Kilenc túsz 15.10 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 22.25 Döglött akták 23.30 XXI. század – A legendák 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 9.40 Babapercek 9.50 Teleshop 11.20 Született
kémek 11.50 Árva angyal 12.40 Szahara 14.35 Ezo.tv 15.40 Rex felügyelõ
16.35 Marina 17.30 Árva angyal 18.30 Tények 19.05 A 40 milliós játszma
20.10 Aktív 20.45 Jóban-Rosszban 21.25 Árnyék nélkül 2 23.30 A médium
0.30 Tények este 1.00 Ezo.tv 1.30 Egérút 3.05 Sentinel – Az õrszem 3.50
Babavilág 4.15 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 13.23 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 20.25 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

Március 2., 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 Átjáró 13.30 Hrvatska krónika 14.00 Ecranul nostru 14.30 Kishalak…
Nagyhalak… 15.00 Halászat hal nélkül 15.25 Optika 15.55 Szomszédok 16.30
Híradó 16.40 Körzeti híradók 16.50 Nappali 17.25 India – Álmok útján 18.15 A
királyi ház titkai 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.05 Fonogram 2011 22.05
Szerda este 22.40 Múlt-kor 23.05 Hírek 23.10 Sporthírek 23.20 Prizma 23.35
Ma reggel 1.30 Akiket bivalyok visznek a mennybe
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 Kilenc túsz 15.10 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 Ádám és Éva 23.30 Szíriana 1.55 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 9.50 Teleshop 11.20 Született
kémek 11.35 Árva angyal 12.25 Old Shatterhand 14.35 Ezo.tv 15.40 Rex fel-
ügyelõ 16.35 Marina 17.30 Árva angyal 18.30 Tények 19.05 A 40 milliós játsz-
ma 20.10 Aktív 20.45 Jóban-Rosszban 21.25 Doktor House 22.25 Született fe-
leségek 23.25 Doktor Donor 0.25 Tények este 0.55 Ezo.tv 1.25 A hirhedt 3.15
Sentinel – Az õrszem 4.00 Két testõr 4.25 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 13.22 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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mellett, közlésük esetén megrövidítsük. A lapban közölt vélemények nem mindig tükrözik a szerkesztõségét, azokért a felelõsséget a nyilatkozók, illetve szerzõk viselik.
Ugyanez vonatkozik a hirdetések tartalmára is. Hirdetésfelvétel: keretes hirdetések: kedden 17 óráig, apróhirdetések: szerdán 10 óráig adhatók le. Csak a törvénybe
nem ütközõ tartalmú hirdetéseket fogadunk el. Lapzárta: szerdán, 12 órakor. Terjesztés: saját terjesztõhálózattal egyéni elõfizetéssel házhoz szállítással, illetve
megvásárolható Sárbogárd és a környezõ húsz település boltjaiban, hírlapárusító helyeken. Elõfizethetõ a terjesztõknél és a szerkesztõségben. 4 hétre: 800 Ft,
negyedévre: 2200 Ft, félévre: 4000 Ft, egész évre: 7600 Ft. Eng.sz.: HU ISSN 0866 4382.
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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
csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.

Február 26., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Teremfoci 13.00 Lapszemle 14.00
Mészöly-bál (30’), Családi nap Sáregresen (90’) 18.00 Lapszemle 19.00
Nyugdíjasbál Pusztaegresen (40’), Borbarátok bálja (25’), Töbörzsöki isko-
labál (75’), Tûzvonal-koncert (50’) 23.00 Lapszemle

Február 27., V: 7.00 Heti Híradó 8.00 Mészöly-bál (30’), Családi nap
Sáregresen (90’) 13.00 Heti híradó 14.00 Nyugdíjasbál Pusztaegresen
(40’), Borbarátok bálja (25’), Töbörzsöki iskolabál (75’), Tûzvonal-koncert
(50’) 18.00 Heti híradó 19.00 Hitélet 23.00 Heti Híradó

Február 28., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Heti híradó
19.00 A rendõrkapitány évértékelõje (25’), Bál Miklóson (85’), Cecei
sportbál (25’) 23.00 Heti Híradó

Március 1., K: 7.00 Heti Híradó 8.00 Teremfoci 13.00 és 18.00 Heti Híradó
19.00 Nyitott Egyetem: Kopp Mária a népesedési válságról (24’), A 20
éves Bogárd és Vidéke tárlata (16’), Muzsikusnak dalból van a lelke (80’),
HBE-közgyûlés 23.00 Heti Híradó

Március 2., Sze: 7.00 Heti Híradó 8.00 A rendõrkapitány évértékelõje
(25’), Bál Miklóson (85’), Cecei sportbál (25’) 13.00 Heti Híradó, 18.00
Lapszemle élõben 19.00 Teremfoci 23.00 Lapszemle

Március 3., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Teremfoci 13.00 és 18.00 Lapszem-
le 19.00 Hitélet 23.00 Lapszemle

Március 4., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Lapszemle
19.00 Nyitott Egyetem: Kopp Mária a népesedési válságról (24’), A 20
éves Bogárd és Vidéke tárlata (16’), Muzsikusnak dalból van a lelke (80’),
HBE-közgyûlés 23.00 Lapszemle

***

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.

Március 3., 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 Átjá-
ró 13.30 Slovenski utrinki 14.00 Együtt 14.30 Összhang 15.25 Van öt perce?
15.30 Emberek a természetben 15.55 Szomszédok 16.30 Híradó 16.40 Körzeti
híradók 16.55 Teadélután 17.30 India – Álmok útján 18.20 A királyi ház titkai
19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.05 Jelfogó 21.05 Csütörtök este 21.40 Ide-
gen közöttünk 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 Kilenc túsz 15.10 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 Két túsz között 23.50 Házon kívül 0.20 Odaát 1.20 Reflektor 1.30
Infómánia
TV2:5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Mokka habbal 9.30 Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.50 Teleshop 11.20
Született kémek 11.40 Árva angyal 12.30 Hotel Plaza 14.35 Ezo.tv 15.40 Rex
felügyelõ 16.35 Marina 17.30 Árva angyal 18.30 Tények 19.05 A 40 milliós
játszma 20.10 Aktív 20.45 Jóban-Rosszban 21.25 Agyõ, nagy õ! 23.45 Bosto-
ni halottkémek 0.45 Tények este 1.15 Ezo.tv 1.45 Utolsó csapás 2/1 3.10
Sentinel – Az õrszem 3.55 Segíts magadon! 4.20 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 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

Március 4., 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
Átjáró 13.30 Körzeti magazinok 14.20 Közlekedõ 14.25 Nemzet és védelem
14.55 Sírjaik hol domborulnak? 15.25 Bárka 15.55 Szomszédok 16.30 Híradó
16.40 Körzeti híradók 16.55 Teadélután 17.25 India – Álmok útján 18.15 A kirá-
lyi ház titkai 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.05 Üdítõ 21.05 Péntek este
21.40 Gyilkosság az Ördög-szorosnál 23.10 Ars Hungarica 23.40 Hírek 23.45
Sporthírek 23.50 Prizma 0.10 Halhatatlanok Társulata 1.00 Ma reggel
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 Kilenc túsz 15.10 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 22.25 Gyilkos elmék 23.20 Pokerstars.net – Big
Game 0.20 Reflektor 0.30 Itthon 0.55 Döglött akták 1.45 Autómánia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Mokka habbal 9.30 Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.50 Teleshop 11.20
Született kémek 11.45 Árva angyal 12.35 Hol van Fred? 14.35 Ezo.tv 15.40
Rex felügyelõ 16.35 Marina 17.30 Árva angyal 18.30 Tények 19.05 A 40 milli-
ós játszma 20.10 Aktív 20.45 Jóban-Rosszban 21.25 Hawaii Five-0 22.25 Zsa-
ruvér 23.25 Hõsök 0.25 Tények este 0.55 Ezo.tv 1.55 Smallville 3.25 Sentinel –
Az õrszem 4.10 Alexandra pódium 4.35 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 13.23 Mini drámák 13.30 Az Evangéliumi Pünkösdi Közös-
ség 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 Sportvi-
lág 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 23.05 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 el-
adó Ifjúsági u. 11-ben. 06 (70) 2185 666.

Árpád-lakótelepen 4. emeleti lakás olcsón el-
adó. 06 (20) 451 1128. (3517392)

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

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

Aprított tûzifa folyamatosan – akác 2000 Ft/q,
erdei 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 határ-
idõvel. 06 (70) 226 1533. (1228582)

Mosást, takarítást, fõzést vállalok Sárbogár-
don. 06 (20) 318 3986. (3517550)

Eladó szántóeke taligával, kapálóeke, nehézfo-
gas, kukoricavetõgép, mûanyag csaposkád,
szõlõdaráló, boroshordók, répadaráló. 06 (30)
469 1440. (1228697)

Tûzifa eladó – aprított cser: 1950 Ft/q, aprított
akác: 2140 Ft/q, aprított juhar, dió, hárs
hulladékfa: 1750 Ft/q. Díjmentes szállítás. 06
(30) 9862 623. (1228219)

Sárbogárdon alacsony rezsijû, 4. emeleti, két-
szobás panellakás részben felújítva eladó. Irány-
ár: 6,6 millió Ft. 06 (70) 703 1875.

Családi ház kiadó. 06 (30) 3302 615. (1228079)

Ady-lakótelepen lakás kedvezményes áron el-
adó. 06 (30) 648 8824. (1228077)

Régi parasztház eladó. Irányár: 2.200.000 Ft. 06
(70) 506 3346. (1228076)

Légtisztító, kétlapos index fõzõlap eladó. 06
(20) 207 2290. (1228073)

4 db 120 kg-os hízó eladó. 06 (20) 207 2290.
(1228073)

Eladó 2 db építési telek Sárbogárdon a Bethlen
Gábor utcában. Érdeklõdni: 06 (30) 989 8402-es
telefonszámon. (1228069)

Pálinkafõzetõk figyelem! Az abai szeszfõzde rö-
vid határidõvel, kitûnõ minõségben, 600 Ft/liter
áron pálinkafõzést vállal. 06 (30) 927 5627.

Citroën ZX ’95-ös, 1.4, benzines sürgõsen el-
adó. Ár: 245.000 Ft. 06 (30) 552 1163. (1228750)

Gyümölcsfák, díszfák, szõlõk metszését vállal-
juk. 06 (70) 5211 533. (1228742)

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!
Tanfolyam indul 2011. március 4-én,

pénteken 18 órakor
a sárbogárdi mûvelõdési házban.
Diákkedvezmény, részletfizetés!

Jelentkezni:
Fûrész József – 06 30 290 3744

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

MÛTRÁGYA-AKCIÓ
Sárbogárdon az AGROÉP Kft.-nél!
27 %-os PÉTISÓ big-bag zsákos,

kedvezményes áron eladó:
6800 Ft+áfa/q.

Amíg a készlet tart!
06 20 9361 577, 06 20 466 4065

Soósné Ági és Horgosy Ágnes
TERMÉSZETGYÓGYÁSZ, KINEZIOLÓGUS
BACH-VIRÁG ÉS SU-JOK TERAPEUTA,

REIKI-MESTER
várja a gyógyulni vágyókat.

06 30 866 7318, 06 70 3353 741

BÉRSZÁMFEJTÉSBEN és
KÖNYVELÉSBEN jártas

MUNKATÁRSAT keresek.
Fényképes önéletrajzokat várom a

konyveles12214@gmail.com
e-mail címre.

EZER ÁRUK BOLTJA.
Nyitás március 1-jén.

Ady E. út 158/a (fényképész mellett).

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!

AYURVÉDIKUS BABAMASSZÁZS-OKTATÁS
INDUL KISMAMÁKNAK!

A tanfolyam 4 alkalomból áll: 1. alkalom – egy részletes mama–baba test- és sze-
mélyiségtípus-elemzés, a 2-4. alkalom pedig együttes babamasszázs-tanulás és
ayurvédikus babanevelési elvekkel való ismerkedés.

A tanfolyam várható kezdõ idõpontja: 2011. március 12., szombat.
A képzés megfelelõ létszámú kismama jelentkezésével indul (min. 3 fõ).

Jelentkezni lehet e-mailen az evibabamasszazs@gmail.com címen, vagy
telefonon naponta 16 óra után: Bíró Árpádné – 06 70 946 3944.

Kérésre bõvebb tájékoztatót küldök e-mailen.

Nõnapi bál
Szeretettel meghívunk minden érdeklõdõt

a 2011. március 5-én a Patkó csárdában
18 órakor kezdõdõ nõnapi bálra!

Programok: óvodások kis színes összeállítása;
felnõttek néptáncbemutatója; Horváth Réka és zenekara.

Zene: Rozgonyi Tibor.

Jegyek elõvételben vásárolhatók Reitter Anitánál
(telefon: 06 /70/ 636 9373), illetve az óvodában.

Azok számára, akik nem tudnak részt venni a bálon,
pártolójegy vásárolható az óvodában.

A belépõjegy ára: 2.500 Ft/fõ, vacsorával.

A bevételt a töbörzsöki óvoda javára ajánljuk fel.

Szülõi munkaközösség



Bogárd és Vidéke 2011. február 24. KÖZÖSSÉG / PROGRAMAJÁNLÓ 19

Farsang a Zengõ Óvodában
Február 18-án, pénteken tartottuk farsan-
gi rendezvényünket az óvodában.
A lelkes óvó nénik a „Brémai muzsikusok”
címû mese elõadásával szórakoztatták a
gyerekeket. Ezután a mazsorettcsoport
tagjai mutatták be rövid kis mûsorukat.
A kavalkádban „Eperkék”, „Bob meste-
rek”, királylányok, Batmanek, bohócok,
kalózok, „Piroskák”, katicabogarak, robo-
tok, és mindenféle maskarák megjelentek.
Bulizással, fánkevéssel, játékokkal folyta-
tódott a farsangi délelõtt.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani
minden kedves szülõnek, nagyszülõnek,
hogy farsangi fánkkal, üdítõvel, sütemé-
nyekkel kedveskedve tették élvezetesebbé
óvodásainknak az idei farsangi mulatsá-
got.

Márti és Gabi óvó néni

Tisztelt Támogatóink!
Ezúton szeretnénk megköszönni, hogy adójuk 1 %-át a Központi Óvodát Segítõ Alapítvány részére ajánlották fel.
2009-ben az adó 1 %-ából befolyt összeg: 235.223 Ft. Ezt az összeget játékok vásárlására fordítjuk.
Kérjük, hogy a jövõben is támogassák alapítványunkat adójuk 1 %-val. Felajánlásaikat elõre is köszönjük!
Adószámunk: 18487961-1-07.

Tisztelettel: a Központi Óvodát Segítõ Alapítvány kuratóriuma
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