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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

OROSZORSZÁGBAN JÁRTUNK…
A Sárbogárdi kistérség

delegációjának látogatása
Oroszországban

Mint arról lapunk december 16-ai számában beszámol-
tunk, az elmúlt év decemberében Oroszországból, Ja-
roslavl megyébõl, a Pereslavli kistérség vezetõibõl álló
delegáció érkezett a Sárbogárdi kistérségbe. E látogatás
során bemutatásra került kistérségünk, és aláírásra ke-
rült egy többoldalú együttmûködési megállapodás.

Írás a 2. oldalon.

Farsangi mulatság a Sáregresi Tagóvodában
2011. február 18-án volt az óvodások hagyományos farsangi felvonulása, mulatsága Sáregresen.
Óvodánkban hagyomány, hogy a gyermekek szüleikkel együtt vesznek részt ezen az alkalmon.
Így volt ez most is. A gyermekek szebbnél szebb, ötletes, színes jelmezeket öltöttek magukra.
Volt pókember, kutya, krokodil, traktor, tigris, Hófehérke, tündérek és királylányok, keresztes
lovag, pincér, sütõtök és Csipkerózsika. A szülõk és a helyi képviselõk süteménnyel, üdítõvel, az
önkormányzat dolgozói fánkkal tették emlékezetessé e jeles napot. A gyerekek tánccal köszön-
tötték a jelenlévõket, majd saját kedvükre táncoltak. Minden jelmezes jutalomban részesült.

Nagy Ferencné óvónõ

TaroltakTaroltak
a sárbogárdia sárbogárdi
galambászokgalambászok
Írás az 5. oldalon.

AlapiAlapi
röplabda-röplabda-
gyõzelmekgyõzelmek Írás a 11. oldalon.
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Oroszországban jártunk…
A Sárbogárdi kistérség delegációjának látogatása Oroszországban

Mint arról lapunk december 16-ai számában beszámol-
tunk, az elmúlt év decemberében Oroszországból, Jaros-
lavl megyébõl, a Pereslavli kistérség vezetõibõl álló dele-
gáció érkezett a Sárbogárdi kistérségbe. E látogatás során
bemutatásra került kistérségünk, és aláírásra került egy
többoldalú együttmûködési megállapodás.

Ez év februárjában a deklarációt aláíró és a kapcsolatban részve-
võ települések vezetõibõl álló delegáció utazott Oroszországba
viszontlátogatásra. A delegáció tagjai voltak: Varga Gábor or-
szággyûlési képviselõ, a testvér-települési kapcsolat védnöke;
Méhes Lajosné, Alap község polgármestere, testvér-települési
partner; dr. Sükösd Tamás, a Sárbogárdi kistérség elnöke, Sárbo-
gárd polgármestere; valamint Kovács Attila Péter, az Alap Köz-
ségért Alapítvány elnöke, a kapcsolat koordinátora.
A delegáció nevében Kovács Attila Péter az alábbiakat nyilatkoz-
ta lapunknak a látogatásról:
– Vendéglátóink rendkívül gazdag programmal fogadtak ben-
nünket. Az élmények, információk feldolgozására még nekünk is
idõ kell. A részletekrõl remélhetõleg rövidesen egy bõvebb él-
ménybeszámolóban tájékoztatni tudjuk a médián keresztül a tér-
ség lakosságát. Most röviden csak a lényegrõl szólok. A látogatás
során három hivatalos politikai esemény történt. A politikai kap-
csolatfelvételen és az állam mûködési rendszerének bemutatásán
túl megismerhettük Jaroslavl megye jelentõsebb turisztikai beru-
házásait, épített mûemlékeit, múzeumait, termelõszövetkezeteit,
ÁFÉSZ-rendszerét, magánkézben lévõ tejtermékgyártó és cso-
magoló vállalkozásait. A napi programok keretében több mezõ-
gazdasági, illetve könnyûipari vállalkozást látogattunk meg. A
szociális rendszert is megismerhettük, s ennek keretében iskolá-
kat, óvodákat látogattunk meg.

A magyar delegáció
hivatalos fogadása a
pereslavli polgármes-
teri hivatalban volt.
Ezen az eseményen a
kistérségi régió veze-
tõjén, Alexandr Rych-
kovon kívül a régió
három térséget össze-
fogó polgármestere is
aláírta a közös együtt-
mûködési megállapo-
dást. Az eseményen
részt vett a sajtó, a
képviselõ-testület
tagjai, politikai veze-
tõk, valamint a pe-
reslavli közgyûlés el-
nök asszonya. Bemu-
tattuk a régiónkat,

majd megtörtént az aláírási ceremónia, utána a hozzánk intézett
kérdésekre válaszoltunk. Ezek után mi kaptunk bemutatást az
orosz közigazgatás mûködésérõl.
Jaroslavl megyeszékhelyen a központi Dumában is fogadtak ben-
nünket a megyei kormányzati vezetõk. A kölcsönös bemutatkozá-
sok és a gazdasági kérdések megvitatása után a kormányzati ke-
reskedelmi fõosztályvezetõvel történt tárgyalás volt a legjelentõ-
sebb a jövõbeli gazdasági együttmûködésünk szempontjából.
A tárgyalások után bemutatták a megyei Duma épületét, és is-
mertették annak mûködését.
A látogatásunk alatti legjelentõsebb esemény volt, hogy a Moszk-
vai Duma legfelsõbb házának egy politikusa, Alexandr Scharapov
– aki egyben a „Világok határok nélkül” (World Without Bor-
ders) turisztikai szervezet elnöke – látogatott el Pereslavlba, hogy

tárgyalást folytasson Varga Gábor országgyûlési képviselõvel. A
tárgyalás két fõ kérdésrõl: a két ország turisztikai együttmûködé-
sérõl és a két régió gazdasági együttmûködésének lehetõségeirõl
szólt.
A két ország közötti államszintû együttmûködés elõkészítése fo-
lyamatban van. Az aláírásra Magyarországra érkezik Sharapov
úr, és ekkor ellátogat a Sárbogárdi kistérségbe is.

– Remélhetõ, hogy ez a látogatás gyümölcsözõ kapcsolatokban foly-
tatódjon?
– Úgy gondolom, minden reményünk megvan arra, hogy a jövõ-
ben gazdasági, kulturális kapcsolatokban folytatódjon az együtt-
mûködésünk.

Hargitai Lajos
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Sárhatvan újra összefog
Pluhár István kigondolta, hogyan lehetne a választások elõtt ki-
alakult megosztottságot megszüntetni szülõfalujában, Sárhatva-
non. Reményt adott neki ehhez az a tény, hogy ez a kis település
korábban olyan volt, mint egy nagy család, s mindig híres volt az
összefogásról. Azt gondolta ki, hogy a faluszépítõ, közös munka
ismét összehozná a település lakóit. Hét végére ezért gyûlésbe
hívta a sárhatvaniakat a közösségi házukba, ahol igen nagy szám-
ban el is jöttek a meghívottak. A város részérõl meghívták No-
vák-Kovács Zsolt alpolgármestert is.

Pluhár István nem üres
kézzel érkezett. Már a
gyûlést megelõzõen be-
szélgetett sok helyi la-
kossal, együtt meg-
hányták-vetették, mit
és hogyan lehetne ten-
ni, hogy valóságos ered-
mények is szülessenek
az összefogásból. Pista
bácsi úgy érkezett a
gyûlésre, hogy jegyzet-
füzetében már ott sora-
koztak a munkacso-
portok, nevekkel, fel-
adatokkal.

Pluhár István az elképzeléseket ismertetve elmondta, hogy közö-
sen rendbe tennék a játszóteret, készítenének oda eszközöket, ké-
szülnek a házak elé és a közterületekre padok, virágládák, hirde-
tõtáblák. Szeretnék visszakapni azokat a játszótéri elemeket,
amelyeket annak idején, az óvoda megszüntetésekor elvittek Sár-
hatvanból. Rendbe tennék az árkokat, közterületeket. Az asszo-
nyok szépítenék, virágosítanák a házak elejét. A faluközösség ez-
után védnökséget vállal a település tisztasága, rendje fölött.
Pluhár István hangsúlyozta, hogy a közös összefogás nem a pénz-
rõl szól. Mindenki a munkáját adja és azt, amit nem sajnál a kö-
zösségtõl. Az ön kormányzattól is csak azt kérik, hogy azokban az

ügyekben segítsen, ami egyébként is önkormányzati feladat, s
amiben a nehéz gazdasági helyzet mellett jó szívvel segíteni tud.
Pista bácsi bízik abban, hogy ezzel az összefogással, ha sikeres
lesz, példát mutatnak az egész városnak. Ez arra szolgálhat minta-
ként, hogy ne kívülrõl várjuk a csodát, hanem mi magunk keres-
sük meg, hogyan tudnánk lakhatóbbá, otthonosabbá tenni tele-
pülésünket, lakókörnyezetünket.
A hallgatóság nagy tetszéssel, egyetértéssel fogadta Pluhár István
kezdeményezését, s egy emberként álltak az ügy mellé. Bizonyára
ebbõl igen szép eredmények születnek majd.
Novák-Kovács Zsolt elmondta, hogy dicséretre méltó a sárhat-
vaniak kezdeményezése, és mindenben segíteni fogják a kezde-
ményezõket, hogy törekvésük megvalósulhasson, hiszen közös
érdekünk, hogy otthonosabb legyen a város, és a nehéz gazdasági
helyzetben összefogással elérhessük céljainkat.

Hargitai Lajos

A Mozdulj a
Városért Egyesület

közleménye
Az egyesület tagsága 2011. február 24-én
közgyûlést tartott. A napirendi pontok
között szerepelt az eddig végzett munká-
ról szóló tájékoztatás, a 2010–2014. évek
akcióprogramjának megvitatása és Etel-
vári Zoltán képviselõ beszámolója.

A közgyûlés egyhangú szavazattal foglalt
állást, miszerint a jegyzõ eltávolításának
ügyében Etelvári Zoltán képviselõ a ma-
gánvéleményét fejtette ki. A közgyûlés
határozottan felhívta a képviselõ figyel-
mét, hogy jövõbeni képviselõi munkáját
szigorúan az egyesület választási prog-
ramjának szellemében végezze.

A Mozdulj a Városért Egyesület
vezetõsége

MEGHÍVÓMEGHÍVÓ

Sárbogárd Város Önkormányzata tisztelettel meghívja ÖntSárbogárd Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt

az 1848/49-es forradalom és szabadságharcaz 1848/49-es forradalom és szabadságharc
163. évfordulója alkalmából163. évfordulója alkalmából

a Hõsök terén 2011. március 15-én 18.30 órátóla Hõsök terén 2011. március 15-én 18.30 órától

TARTANDÓ FÁKLYÁS ÜNNEPITARTANDÓ FÁKLYÁS ÜNNEPI
MEGEMLÉKEZÉSRE,MEGEMLÉKEZÉSRE,

MAJD AZ AZT KÖVETÕ KOSZORÚZÁSRAMAJD AZ AZT KÖVETÕ KOSZORÚZÁSRA
A PETÕFI -EMLÉKTÁBLÁNÁL.A PETÕFI -EMLÉKTÁBLÁNÁL.

ÜNNEPI BESZÉDET MOND: DR. SÜKÖSD TAMÁS POLGÁRMESTER.ÜNNEPI BESZÉDET MOND: DR. SÜKÖSD TAMÁS POLGÁRMESTER.

Az ünnepi mûsorban közremûködnek:Az ünnepi mûsorban közremûködnek:

* HUSZICS VENDEL KÓRUS* HUSZICS VENDEL KÓRUS

* MAKKOS AMBRUS ÉS VÁRADY-SZABÓ BENCE,* MAKKOS AMBRUS ÉS VÁRADY-SZABÓ BENCE,
A PETÕFI SÁNDOR GIMNÁZIUM TANULÓIA PETÕFI SÁNDOR GIMNÁZIUM TANULÓI

* SÁRBOGÁRDI FÚVÓSZENEKAR* SÁRBOGÁRDI FÚVÓSZENEKAR
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Vallások színes tárháza: Izrael
Izrael talán a legvitatottabb ország a Kö-
zel-Keleten. Háborús övezetei miatt a mai
napig mindennapos téma a hírcsatornák
számára. Ki ne hallott volna a Gázai öve-
zetrõl, vagy a nyugati parton zajló harcok-
ról. A sokszínû vallási közösség miatt még
egymással is „csatáznak”.

Muszlimok, zsidók és keresztények élnek
Jeruzsálem falain belül, s az ország terüle-
tén. Elõfordul, hogy egymás szomszédsá-
gában is eltérõ vallásúak laknak.
Izrael területét, ezen belül Jeruzsálemet a
Biblia is Szentföldként említi meg, mely a
további két vallás szent helye is egyben. A
három fent említett vallás hû követõi ezért
elszántan küzdenek a Szentföld birtoklá-
sáért – bár Novák-Kovács Zsolt szerint
nem ilyen szörnyû a helyzet.
„Találkoztunk katonákkal, s bár megszo-
kott a jelenlétük a városokban, mi mégis-
csak meglepõdtünk. Nagyon kedvesek vol-
tak, de a rutinkérdéseket nekünk is föltet-
ték: hova megyünk, kik vagyunk, stb.”

Novák-Kovács Zsolt egy olyan expedíció-
val jutott el a Szentföldre, melynek célja a
holokauszt kutatása. Utazásuk során be-
járták a fõvárost, ahol megfigyelhették a
társadalmi és vallási vegyességet is. Mivel a
várost egy több ezer éves fal veszi körül,
nagyon egymásra építettek a házak, s így
elég zsúfolt a település. Jeruzsálem óváro-
sában, a Templom-hegyen áll az Al-Aksza
mecset, mely a muszlimok harmadik szent
helye Mekka és Medina után. Ellátogattak
Jad Vasembe, a holokauszt áldozatainak
és hõseinek állított emlékparkba, ahol tisz-
telegtek a „Világ igazai” elõtt, akik a II. vi-
lágháború idején segítették az Európában
bujdosni kénytelen zsidókat. Az emléktáb-
lákon és köveken magyar emberek és tele-
pülések nevei is fellelhetõk, köztük Sárbo-
gárd.
A színes, vetített képekkel illusztrált elõ-
adásra Sárbogárdon, a városi könyvtárban
került sor kedden 17 órakor. A jelenlévõk

olyan sokan voltak, hogy nem maradt szék
üresen. A közönség egy másfél órás élveze-
tes beszámolót hallhatott Novák-Kovács
Zsolt tolmácsolásában.

Hargitai Gergely

Kulturális rendezvény Sárkeresztúron
Mint már évek óta ilyentájt, a sárkeresztúri mûvelõdési házban
idén is kulturális mûsorral vártuk az érdeklõdõket. Ez az ünnep-
ség egy kicsit késõbbre halasztott ünneplése a magyar kultúrának.
Az ünnepséget a Himnusz meghallgatásával kezdtük. Idén Maj-
zik Mária Himnusz-emlékmûvének harangjátékát hallhatták a je-
lenlévõk, és egy vetítés keretében nézhették meg a múlt és jelen
sárkeresztúri épületeit, utcarészleteit. Majd Kölcsey verse hang-
zott el felvételrõl, mivel a szavaló megbetegedett. Hallhattunk ér-
dekességeket nemzeti imánk történetébõl, majd a Napsugár
Nyugdíjasklub hagyományõrzõ mûsorát élvezhette a közönség. A
sok énekkel, jó színpadi játékkal, humorral fûszerezett elõadás
derültséget keltett, és nagy tetszést aratott. Az idõsek mûsorát
Csapó Tímea tanította be, citerán közremûködött: Szecsõdi Rita.
A nyugdíjasok ezzel a darabbal kategóriadíjat nyertek a Kor-társ
Nyugdíjas Ki mit tud?-on, amihez ezúton is gratulálunk!
Az iskola több mûsorszámmal is szerepelt az est folyamán. Szep-
tember óta citeraoktatás folyik az IPR-pályázat keretében nyert
hangszereken. A gyerekek már karácsonykor bemutatkoztak, és

azóta szépen fejlõdnek. Oktatójuk, Koncz Mária is elégedett le-
hetett velük. „Házasodik a daru” címmel egy igazán élvezetes me-
semondást hallhattunk Kovács Szabolcs elõadásában, és két sza-
valónak is tapsolhattunk Zsuzsics Márk illetve Vincze Lola sze-
mélyében.
Nagy örömünkre helybeli fiatalok elõadásban néptáncot is látha-
tott a közönség. László Bence és Balas Mirella az abai mûvészeti
iskolában tanulnak táncot. Az õ kettõsüket csodálhattuk meg egy
újonnan készülõ táncjáték részeként. A kamarakórus népdalfel-
dolgozásokat és egy népdalcsokrot énekelt Balázs Lilla vezénylé-
sével. A mûsort egy vetítés zárta, ahol az elmúlt év eseményeibõl
láthattak egy visszatekintést a jelenlévõk.
Mint minden évben, idén is készítettünk kiállítást. Ezen az estén
falvédõket, konyhai textíliákat és szép régi könyveket tettünk köz-
szemlére. Érdeklõdéssel járták körbe a termet a nézõk, és ki-ki a
maga múltját is felfedezhette a látottakban.

Kovács Györgyné mûvelõdésszervezõ



Bogárd és Vidéke 2011. március 3. KÖZÖSSÉG 5

Taroltak a sárbogárdi galambászok
A sárbogárdi D-13 Postagalamb Sport Egyesület hétvégén tartot-
ta évértékelõ, évadzáró rendezvényét. A hagyományok szerint ezt
sok éve mindig a Két Kovács Vendéglõben rendezik. Ilyenkor át-
tekintik az év eseményeit, s ünnepélyesen átadják a sportbarátok
eredményességét jelzõ díjakat.
Palotás József, az egyesület elnöke köszöntõjében elõrebocsátot-
ta, hogy most különösen sikeres esztendõt zártak. A sárbogárdiak
szinte minden díjat elhoztak az országos és nemzetközi verse-
nyekrõl. A jó eredmények köszönhetõk a sok évtizede folyó, át-
gondolt tenyésztésnek, és az egymást kölcsönösen segítõ egyesü-
leti életnek.
Az évadzáró mindig nagyon jó légkörben zajlik. Most se volt ez
másképp. Az eredmények ismertetését humoros megjegyzések-
kel kísérték a sporttársak, s mindenkit lelkesen megtapsolták.
A díjakat a Magyar Postagalamb Szövetség versenybizottságának
elnöke, Gojkovichné Anikó adta át.

Az egyesület doyenje, a galambászok korábbi elnöke, Csóri Antal
máig az egyik legsikeresebb versenyzõ, s példát mutat a fiatalok-
nak e sport iránti elhivatottságból. Abszolút gyõztese az évnek
Palotás József. De mellettük az egyesület többi tagja is kiválóan
szerepelt a versenyeken.
A legeredményesebb versenyzõnek járó kupát dr. Sükösd Tamás
polgármester adta át Palotás Józsefnek.
Minden évben kisorsolják az „Asszonykupát” is a galambászfele-
ségek között. Ezzel a díjjal köszönik meg a feleségek támogató se-
gítségét. Az idén e kupát a most is üdén ragyogó Bereczki Jenõné
kapta meg.
A díjkiosztó utáni közös fénykép elkészítését követõen ízletes va-
csorával és hajnalig tartó táncmulatsággal folytatódott az est. Éj-
félkor tombolasorsolás színesítette az eseményt, amelyen értékes
ajándékok és a galambászatban hasznos tárgyak találtak gazdára.
A D-13 PGSE 2010. évi eredményei az alábbiakban olvashatók.

Rövid távú csapatbajnok: 34 h 315,44 p, Csóri Antal.
Középtávú csapatbajnok: 22 h 281,33 p, Csóri Antal.
Hosszú távú csapatbajnok: 16 h 276,96 p, Palotás József.
Általános csapatbajnok: 70 h 823,64 p, Csóri Antal.
Külföldi utak csapatbajnoka: 36 h 539,85 p, Palotás József.
Összetett csapatbajnok: 89 h 1014,81 p, Palotás József.
Fiatal galambok csapatbajnoka: 23 h 248,39 p, Pleck Szabolcs.
A legjobb 1 éves hím: 09-04-15222, Csóri Antal.
A legjobb 1 éves tojó: 09-50-47082, Schill György.
A leggyorsabb galamb: 09-04-15059, 1704,37 m/p, Palotás József.
A leghosszabb út gyõztese: 08-04-5219, Bereczki Jenõ.

Champion hímek
Rövidtáv: 09-04-85145, 6 h 56,35 p, Csóri Antal.
Középtáv: 06-50-36501, 5 h 72,49 p, Csóri Antal.
Hosszútáv: 08-04-5219, 3 h 60 p, Bereczki Jenõ.

Champion tojók
Rövidtáv: 07-50-17625, 4 h 33,37 p, Vastag András.
Középtáv: 06-04-85246, 2 h 29,07 p, Gyõri József.
Hosszútáv: 06-50-13890, 1 h 15,72 p, Vastag András.
Liberec, csapat 2. hely: 51,16 p, András Zoltán.
Mór, egyéni 1. hely: Selmeczi Kovács István.
Mór, egyéni 3. hely: Kiss József.
Rosice, egyéni 1. hely: Freschli László.

Hargitai Lajos

Szponzorok névsora

Horváth Mihály, Caloria Diszkont; Kadlicsek Miklós; Vámosi
Jánosné; Derecskei Józsefné; Fõtéri Cukrászda; Kukucska Sán-
dor; Orova; Center Sport; Horváthné Kovács Márti; Kovácsné
Gyõri Klára; Molnárné Gyõri Szilvia; Lajtos Ferencné; Király Mi-
hály; Limagrin Central Europe; Monsato Dekabl Innovation;
Molnár István tápbolt; Sárbogárd Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete; dr. Glid Máté Edit; Killer Gábor; Domján Jó-
zsef cukrászmester; Nyitrai Ferenc postagalambász; Vertikál Bt.
Székesfehérvár (tápbolt); Soósné Szolga Ildikó; Farkas Tamás
gumis.
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Rezesek estje

Február 26-án, szombaton, 19 órai kezdet-
tel rendezte meg bálját második alkalom-
mal a Sárbogárdi Fúvószenekar. Az esten
fellépett továbbá a TenDance Táncklub is
rövid mûsorával.

A zenekar két blokkra osztotta mûsorát.
Az elsõ blokk többnyire dixielandbõl és
örökzöld slágerekbõl állt, míg – a tavalyitól
eltérõen – a második blokkot inkább a la-
tin stílusú zenék többsége formálta. A ze-

neszámok hosszú sorát Zelmann
Zsolt konferálta fel.

A közönség megtöltötte a József
Attila Mûvelõdési Központ aulá-
ját. A fúvósok mûsorát hatalmas
tapsvihar zárta, s a fellépõ tánco-
sok is elkápráztatták a nézõket.

A mûsor után vacsora követke-
zett, melyet a zenekar fiatalabb
korosztálya tálalt föl. A vacsora
közben és után hangulatos muzsi-
ka szólt, melyet Csontos János
szolgáltatott, s amire hamar tánc-
ra is perdült a közönség. Éjfélkor
tombolasorsolás következett, s
végül hajnalig tartó mulatozás.

Hargitai Gergely

Farsang a Mészölyben
Február 25-én iskolánkban megtartottuk
farsangi ünnepünket, amire hetek óta iz-
galommal készült kicsi és nagy egyaránt.
Az a hagyomány alakult ki nálunk, hogy
nemcsak felöltöznek a gyerekek, hanem
kis jeleneteket mutatnak be. Minden osz-

tály elõadta az általa megtanult produkci-
ót. Sikeresen szerepelt mindenki, a szülõk
és vendégek nem kis örömére. Jobbnál
jobb jelmezeket láthattunk, és az osztályok
mûsora is színvonalas volt. Mindenki
oklevelet kapott a szereplés emlékére.

A felvonulás után játékos vetélkedõkben
mérték össze magukat a tanulók.
Nem maradhatott el a tombolasorsolás
sem. Sok apró, és még több értékes aján-
dék talált új gazdára. Volt ott számítógép-
hez billentyûzet, plüssállatkák, naptárak,
jegyzetfüzetek, íróeszközök. A fõdíj egy fi-
nom torta volt, amit boldogan vett át
gazdája.
A sok izgalom miatt megszomjaztak és
megéheztek a gyerekek. Az alsó tagozato-
sok a saját termükben ehettek és ihattak,
míg a felsõsöknek a diákönkormányzat
tagjai készítettek szendvicseket, finom te-
át. A farsang egyik jelképét, fánkot is
árultak.
Miután mindenki evett és ivott, kezdõdhe-
tett a mulatság. Este 7 óráig ropták a jobb-
nál jobb zenékre diákjaink. Jól telt ez a nap
mindannyiunknak.

Nagy Ferencné

„A nõ a férfi számára minden,
mert a végességgel
ajándékozza meg.”

(Kierkegaard)

Tisztelt Hölgyeim!
Sárbogárd Város

Önkormányzatának képviselõi
nevében tisztelettel és

megbecsüléssel köszöntöm
Önöket a nemzetközi nõnap

alkalmából.
Dr. Sükösd Tamás polgármester

Sárbogárdi
KÉPESLAPOK

kaphatók szerkesztõségünkben
35 Ft-os áron.

Sárbogárd, Hõsök tere 12.,
tel.: 06 (25) 508 900.



Bogárd és Vidéke 2011. március 3. NYÍLT TÉR 7

Összefogással
a nyúltenyésztés jövõjéért

Az elmúlt években sorozatosan érték meg-
próbáltatások a nyulászokat. A nyúlleadás
megszûnésével ellehetetlenítették tevé-
kenységüket, ezért sokan feladták, mások
kevesebb anyanyúllal ugyan, de folytatták
a termelést saját fogyasztásra.
Fiatal korom miatt én csak hallomásból ér-
tesültem a korábbi átvevõhelyekrõl. Sok
család számára igen jó kiegészítõ jövede-
lem volt a nyúltenyésztés.
Néhány hónappal ezelõtt a fejembe vet-
tem, hogy felkutatom a felvevõpiacot, és
segítem a környéken gazdálkodó nyúltar-
tókat. A feladat nem is olyan egyszerû,
mint hittem, ugyanis a nyúltartással, illetve
-vágással foglalkozó cégek 800-1000 db
nyúl alatt szinte szóba sem álltak velem.
A helyzet mégsem olyan elszomorító,
ugyanis körutam alkalmával egy igencsak
járható útra bukkantam.
2010. július 1-jétõl hatályos a Vidékfejlesz-
tési Minisztérium rendelete, amely meg-
könnyíti a kistermelõk élelmiszertermelé-
si, -feldolgozási és -értékesítési feltételeit,
elõsegíti a piacra jutást. A kistermelõi ren-
delet szerint az állati alaptermékek, mint a
nyers hús, értékesíthetõk az elõállítás sze-
rinti megyében és Budapesten, vagy a gaz-
daság helyétõl légvonalban számítva leg-

feljebb 40 km távolságon belül a végsõ fo-
gyasztó részére, valamint boltok, vendég-
látóhelyek és a közétkeztetés számára.
A szabályozás szerint az állatorvos által el-
lenõrzött állományból származó nyúl házi
vágásánál a településen nem kell hatósági
vizsgálatot végezni, ha a vágott állatok szá-
ma nem haladja meg az ötven nyulat.
Azt hiszem, ezzel a megoldással mindenki
jól járna. A nyúltartó azért, mert el tudná
adni a nyulat, a sárbogárdi és környékbeli
vásárló azért, mert megbízható, háztáji
nyúlhoz és nyúlhúshoz jutna.
Elképzelhetõ, hogy azok számára is tudok
megoldást, akik élve szeretnék a nyulat ér-
tékesíteni. Egy kaposvári hölgy elérhetõ-

ségét sikerült megszereznem, aki nyúlfel-
vásárlással foglalkozik. Érdemleges infor-
mációval még nem tudok szolgálni ez ügy-
ben, de amint sikerül megegyeznünk, köz-
löm Önökkel.

Biztos vagyok benne, hogy sokan tartanak
nyulat Sárbogárdon ma is, és többen is be-
levágnának, ha lenne rá kereslet, és biztos
felvevõpiac.

Elképzelésem megvalósításához az olvasó
segítségét kérem! Bármilyen információ,
gyakorlati tapasztalat, ötlet építõ jellegû
lenne. Összefogással, többet érhetünk el!

Raffai Elvira, telefon: 06 (30) 544 3251,
e-mail: raffaie@citromail.hu

Egy kis tudnivaló a nyúlhúsról

A nyúlhús kitûnõen illeszkedik a korszerû
étrendekbe, kifejezetten könnyû húsnak
minõsül. Fehérjetartalma magas (17-20
%), zsírtartalma alacsony (6,5-8 %) és
könnyen emészthetõ.

Ezen tulajdonságai miatt diétás étrendek-
be, bébiételekbe történõ felhasználása kü-
lönösen ajánlott.

Tény, vagy tévhit az autópályák jótékony hatása?
A legutóbbi testületi ülésen ismét napi-
rendre került az M8-as megépítésének
kérdése. A megszokott módon ismét ab-
ban az összefüggésben, hogy a munkahely-
teremtés záloga az M8-as út mihamarabbi
elkészülte. Ez az állítás nem új, gyakran
hallható, és sokan fenntartások nélkül el is
hiszik. De bármennyire is hihetõnek hang-
zik, egy állítás mindaddig üres kijelentés
marad, amíg nincs alátámasztva tényekkel,
logikus érvekkel.
Nézzük meg, hogy a bárki által megfigyel-
hetõ tapasztalati tények mit mutatnak.
Az M3-as Miskolcig terjedõ szakaszának
átadása óta már jó néhány év eltelt, így volt
idõ, hogy az autópálya „jótékony” hatását
kifejtse az érintett dél-borsodi térségre. A
híradások azonban még ma sem arról szól-
nak, hogy milyen gazdasági fejlõdésnek in-
dult a térség, és mennyit javult a munka-
nélküliség mutatója az autópálya megépí-
tése következtében.
Az M5-ös közelében fekvõ, Sárbogárdhoz
hasonló méretû és helyzetû település (pl.
Dabas, Lajosmizse, Kistelek) fejlõdése,
éppúgy, mint számos egyéb kistelepülésé
(pl. Csengele, Pálmonostora) sem válto-
zott attól, hogy az autópályát átadták. Az
ipar azóta sem Dabasra vagy Kistelekre,
hanem Kecskemétre, esetleg Szegedre te-
lepül következetesen.

A legutóbb átadott M6-os tõszomszédsá-
gában fekvõ Baracsra vagy Elõszállásra
sem tódul az ipar vagy szolgáltatás a mai
napig.

A legmeggyõzõbb példa azonban talán az
M7-es autópálya, amely már 1990-ben lé-
tezett Siófokig. Közelében számos Fejér
megyei település is van (pl. Lepsény, Kis-
láng, Mátyásdomb és Enying), amelyek –
mint azt jól tudjuk – a megye legelmara-
dottabb és legszegényebb térségéhez tar-
toznak. Ha az autópálya már több mint
húsz év óta ott van karnyújtásnyira e tele-

pülésektõl, akkor mi a magyarázata annak,
hogy mégis ez az a térség, amelyik az egyik
legmagasabb munkanélküliséggel és gaz-
dasági elmaradottsággal küzd az egész me-
gyében?
Mindebbõl nem hiszem, hogy bárki is azt a
logikus következtetést vonhatná le, hogy a
munkahelyteremtés záloga az autópálya.
Úgy tûnik, hogy kisebb települések esetén
önmagában egy autópálya közelsége a he-
lyi foglalkoztatottságot, a munkahelyek
számát nem befolyásolja érezhetõen, s így
nincs jótékony hatással a gazdasági fejlõ-
désre.
Ennek ellenére, persze, elképzelhetõ,
hogy ez a következtetés mégis téves. Azt
azonban nem elegendõ állítani, hanem té-
nyekkel be is kell bizonyítani. Ha tehát va-
laki mégis az autópályák munkahelyte-
remtõ és gazdaságot fellendítõ szerepére
hivatkozik, kérem, szíveskedjen állítása
mellé tenni legalább egy olyan tanulmányt,
amely a fenti tapasztalatok ellenében feke-
tén-fehéren megmutatja, hogy miért az a
valóság, amit a valóságban nem látunk.
És még valami. Az autópálya vélt, vagy va-
lós várható elõnyei mellé a vélt, vagy valós
várható hátrányokat is szíveskedjen felso-
rolni. Mert abból is akad azért néhány.

Lendvai Gábor

Nyílt
tér
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Tájékoztató
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a Központi Statisztikai Hivatal
Veszprémi Igazgatósága Sárbogárdon a KSH elnöke által 2011. évre enge-
délyezett, önkéntes adatszolgáltatáson alapuló, lakossági adatfelvételeket
végez.
A felvételek Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program szerinti nyilvántar-
tási száma és neve:
1539 Munkaerõ-felmérés és kiegészítõ felvételei
1942 A lakosság utazási szokásai
2153 Háztartási költségvetési és életkörülmény-adatfelvétel,

havi naplóvezetés
2154 Háztartási költségvetési és életkörülmény-adatfelvétel,

havi naplóvezetéshez kapcsolódó éves kikérdezés
2003 Felmérés a háztartások információs és kommunikációs

technológiai (IKT) eszközhasználatáról
Az összeírási munkát megbízási szerzõdéssel rendelkezõ, igazolvánnyal el-
látott kérdezõk, összeírók végzik. A mintavétel reprezentatív, vagyis a cí-
mek kijelölését véletlenszerû kiválasztással hajtják végre.
Az adatfelvételek kizárólag statisztikai célból történnek. Az egyedi adatokat
bizalmasan kezelik, azok mások számára nem hozzáférhetõk.
A felvételek során a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvénynek, illetve a
személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szó-
ló 1992. évi LXIII. törvénynek megfelelõen járnak el.
Az adatfelvétellel kapcsolatban tájékoztatás a 06-1-487-4331-es telefon-
számon kérhetõ.

Szenci György aljegyzõ

Sárbogárdi kerület

Jogosult állatorvosi és betegellátási ügyelet

2011. március hó
A belföldi szállítást is végzik.

Sárbogárd, Pusztaegres, Sárhatvan, Nagyhörcsök, Mezõfalvai Rt.
Sárrét, Alap, Alsószentiván, Cece, Vajta, Sáregres, Káloz, Nagylók,
Hantos, Sárosd, Sárkeresztúr, Sárszentágota, Szabadegyháza

Március 5-6.: dr. Földi József, Cece, Köztársaság u. 30/a.,
06-20-3557-213;

március 12-13-14-15.: dr. Keszthelyi Gábor, Sárkeresztúr, Szt. István u.
3., 06-20-9749-065;

március 20.: dr. Szénási Károly, Sárbogárd, Tüzér u. 24.,
06-30-8161-376;

március 26-27.: dr. Pátzay József, Sárbogárd, Asztalos u. 1/a.,
06-30-6393-977.

A hatósági állatorvosi ügyelet
a 06-30-9563-168-as számú telefonon érhetõ el.

Dr. Bögyös Gábor hatósági fõállatorvos,
dr. Lorászkó Gábor, a kamara elnöke

A Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság
illetékességi területén 2011. márciusban

tervezett sebességellenõrzések
március 6. 13.00–16.00 63-as fõút, Sárkeresztúr területe;
március 9. 9.00–12.00 63-as fõút, Sárbogárd területe;
március 12. 9.00–12.00 63-as fõút, Cece, Deák F. u.;
március 14. 9.00–12.00 64-es fõút, Igar területe;
március 18. 9.00–12.00 63-as fõút, Sárbogárd területe;
március 22. 9.00–12.00 64-es fõút, Mezõszilas területe;
március 24. 9.00–12.00 63-as fõút, Sárbogárd területe;
március 26. 9.00–12.00 64-es fõút, Igar területe.

FMRFK Sajtószolgálat

H Á Z I O R V O S I R E N D E L É S E K

DR. CSANÁDI JÓZSEF HÁZIORVOS

a Sárbogárd, József A. u. 17/A. sz. alatti orvosi rendelõben rendel (dr.
Somogyvári Katalin volt rendelõjében). Tel.: 06 (25) 462 641. H: 8-12, K:
12-16, Sze-Cs-P: 8-12. Nagyhörcsök, tel.: 06 (25) 470-011: Sze:
10.30-12.30.

DR. FARKAS JÁNOS HÁZIORVOS

Sárbogárd, István u. 96. Tel.: 06 (25) 466-597: H-K: 8-12, Sze: 12-16,
Cs-P: 8-12.

DR. HORVÁTH ENDRE HÁZIORVOS

Pusztaegres, Köztársaság tér 10. Tel.: 06 (25) 470-007, mobil: 06 (30)
2373-700: H: 11-15, K-Sze-Cs: 8-12, P: 10.30-12.30. Sárhatvan: P: 8-10.

DR. JARABIN JÁNOS HÁZIORVOS

Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25) 467-339: H-K-Sze: 8-12, Cs:
12-16, P: 8-12.

DR. NEMES MÁRIA HÁZIORVOS

a Sárbogárd, József A. u. 17/A. sz. alatti orvosi rendelõben rendel (dr.
Abdalla Roshdi volt rendelõjében), tel.: 06 (25) 461 742. H-P: 8-12.

DR. OROSZLÁNY LÁSZLÓ HÁZIORVOS

a Sárbogárd, Ady E. út 79. sz. alatti orvosi ügyelet helyiségében rendel,
tel.: 06 (25) 460 165. H-K-Sze-Cs: 8-12, P: 12-15.

DR. SOMOGYVÁRI KATALIN HÁZIORVOS

a Sárbogárd, Tompa M. u. 2. sz. alatti orvosi rendelõben rendel, tel.: 06
(25) 460 013. H: 12.30-15.30, K-Sze-P: 8.30-11.30. Rétszilas, Fehérvári u.
95.: Cs: 9.00-11.00. Rendelkezésre álló idõ: H-P: 7.30-15.30

DR. ABDALLA ROSHDI HÁZI GYERMEKORVOS

a Sárbogárd, Tompa M. u. 2. sz. alatt rendel, tel.: 06 (25) 463 489;
Töbörzsök, Szt. István u. 96., telefon: 06 (25) 465 080.

A III. sz. gyermekorvosi körzet rendelési ideje megváltozott!
Dr. Abdalla Roshdi házi gyermekorvos az alábbi idõpontokban rendel:
hétfõ: 8.00–11.00, Tompa M. u. 2.; kedd: 8.00–11.00, Töbörzsök, Szt. Ist-
ván u. 96.; szerda: 8.00–11.00, Tompa M. u. 2.; csütörtök: 8.00–11.00,
Töbörzsök, Szt. István u. 96.; péntek: 8.00–10.00, Tompa M. u. 2.;
11.00–12.00, Töbörzsök, Szt. István u. 96..
Tanácsadás: kedd: 11.00–12.00, Töbörzsök, Szt. István u. 96., szerda:
13.00–14.00, Ady E. út 126.

DR. MÁNYOKI LÍDIA HÁZI GYERMEKORVOS

Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25) 468 214. H: 8-11, K: 13-14,
Sze: 8-11, Cs: 9-12, tanácsadás: Cs: 8-11. Tel.: 06 (30) 573 4908.
Sárbogárd, Ady E. út 79., tel.: 06 (25) 463 220. H: 11-12, K: 9.30-10.30, ta-
nácsadás: K: 10.30-11.30, Sze: 8-11, Cs: 13-14, P: –.

KÖZPONTI ÜGYELET

Ady Endre út 79-83., 06 (25) 460-163, 463-490.

SÁRVÍZ KISTÉRSÉGI KÖZPONTI ÜGYELET: Aba, Káloz,
Sárkeresztúr, Sárszentágota: Aba, Béke tér 2.,

06 (22) 593 010. Zöldház orvosi rendelõ.
Ügyelet munkanapokon: 16 órától másnap reggel 8 óráig, munkaszüneti napo-
kon, utolsó munkanapokon 16 órától az elsõ munkanap reggel 8 óráig.

SÁRBOGÁRDI KÖZPONTI ÜGYELET: Sárbogárd, Hantos,
Nagylók: Sárbogárd, Ady E. út 79-83., 06 (25) 460 163.

Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel 7.30-ig,
szombattól hétfõ reggelig, 7.30—7.30-ig.
CECEI KÖZPONTI ÜGYELET: Alap, Alsószentiván, Cece,

Sáregres, Vajta: Cece, Jókai u. 11., 06 (25) 234 841.
Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel 7.30-ig,
szombattól hétfõ reggelig, 7.30—7.30-ig.
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Pályázat
Az Általános Mûvelõdési Központ

Sárszentmiklós
a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A §-a

alapján pályázatot hirdet
az ÁMK gazdasági szervezetnél

gazdasági vezetõ
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtarta-
ma: határozatlan idejû, közalkalmazot-
ti jogviszony.
A vezetõi megbízás idõtartama: határo-
zott idõre, 5 évig szól.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi
megbízással járó lényeges feladatok:
önálló gazdálkodási jogkörrel rendel-
kezõ oktatási intézmény gazdasági fel-
adatainak ellátása; az intézmény pénz-
ügyi–számviteli, gazdasági tevékenysé-
gének szervezése, irányítása, ellenõrzé-
se; költségvetés, beszámolók készítése,
évközi adatszolgáltatások az intézmény
tevékenységével kapcsolatban; humán
erõforrással kapcsolatos feladatok ellá-
tása, technikai dolgozók irányítása.
Illetmény és juttatások: a kjt. szerint.
Pályázati feltételek:
– fõiskola, regisztrált mérlegképes (ál-
lamháztartási) könyvelõi végzettség;
– hasonló munkakörben szerzett, leg-
alább 1-3 év tapasztalat;
– az MS Office (irodai alkalmazások)
felhasználói szintû ismerete;
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás le-
folytatása.
A pályázat részeként benyújtandó ira-
tok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz;
– iskolai végzettséget igazoló bizonyít-
ványok másolata;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizo-
nyítvány;
– motivációs levél.
A munkakör a pályázatok elbírálását
követõen azonnal betölthetõ.
A pályázat benyújtásának határideje:
2011. március 29.
A pályázati kiírással kapcsolatban to-
vábbi információt nyújt: Horváth Fe-
rencné, 06 (25) 508-930.
A pályázat benyújtásának módja:
– postai úton, az ÁMK Sárszentmiklósi
Általános Iskola címére (7003 Sárbo-
gárd, Köztársaság út 171-173.); kérjük a
borítékon feltüntetni a munkakör meg-
nevezését: gazdasági vezetõ;
– személyesen, az ÁMK Sárszentmik-
lósi Általános Iskola titkárságán.
A pályázat elbírálásának határideje:
2011. március 30.

Munkahelyteremtés
kisvállalkozásoknak

A Munakügyi Központ Sárbogárdi Kiren-
deltségén szerdán tájékoztatót tartottak
helyi vállalkozóknak a közelmúltban kiírt
munkahelyteremtõ támogatásokról, ter-
melésbõvítõ pályázatokról.

Simon Miklós, a kirendeltség vezetõje tá-
jékoztatójában elmondta, hogy most elsõ-
sorban mikro-, kis- és középvállalkozások
számára írtak ki pályázatot, s elsõsorban a
hátrányos helyzetû térségekben.

Bõvült a pályázati lehetõségek köre, és
könnyebb lett a támogatáshoz jutás lehe-
tõsége. Elõírások, feltételek természete-
sen továbbra is vannak, de a bürokrácia a
lehetõség szerint csökkent.

Beruházási és munkahelyteremtõ pályázat
mellett más lehetõségek is nyitva állnak a
munkaadók elõtt a munkahely létesítésé-
re. Lehetõség van többek között munka-
helymegõrzés támogatására, melynek ke-
retében az így alkalmazott dolgozó mun-
kabérének és járulékainak 25-75 %-át té-
rítheti a munkaügyi központ.

A hátrányos helyzetû, illetve megváltozott
munkaképességû álláskeresõk foglalkoz-
tatása maximum 2 év idõtartamra a mun-
kabér 50 %-áig támogatható.

Továbbra is igénybe vehetõ az „Út a mun-
kába program” támogatása, amely 8 hó-
napra szól, bérpótló támogatásban része-
sülõ munkanélküliek számára adott lehe-
tõség, és a munkabér és járulékainak 70
%-áig téríthetõ.
A kisvállalkozások járulékkedvezményt is
igénybe vehetnek, ha regisztrált munka-
nélkülieket alkalmaznak.
A munkaadók részletes tájékoztatást kap-
hatnak a munkaügyi központ kirendeltsé-
gein.

Hargitai Lajos

Javuló szociális ellátás,
étkeztetés Sárbogárdon

Mi, nyugdíjasok, akik igénybe vesszük a szociális ellátást, nagy örömmel és elégedettség-
gel tapasztaljuk, hogy az utóbbi idõben és 2011 januárjától is sokat javult a szociális és
óvodai, iskolai közétkeztetés a Mészöly Géza Általános Iskolánál.
Elmondható, hogy a menük hétrõl hétre változatosak, ízletesek, tartalmazzák mindazo-
kat a tápanyagokat (fehérjék, vitaminok stb.), amelyekre a szervezetnek szüksége van.
Kitûnõek a salátáik, tésztáik, gyümölcsleveseik. Ételeik nem sósak, zsírszegények.
Az ételek adagolásánál az ott dolgozók messzemenõen betartják a higiéniai követelmé-
nyeket (fehér köpeny, gumikesztyû), s mindehhez párosul a gyorsaság és a kedvesség is,
így az ember örömmel megy az ebédért. Az ételadagok is megfelelõek. Az ez évi, januári
áremelkedés is csekély volt.
A gondozási központ irodai dolgozóinak precíz munkáját bizonyítja, hogy az egész heti
menüt írásban áttekinthetjük, az ki van függesztve, valamint írásban a havi befizetések
idõpontjáról is megfelelõen tájékozódhatunk minden hónapban.

Dr. Gulyás Menyhértné Rózsika

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke

eseményeirõl
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LÉGIÓ 2000 SECURITY–BOGÁRD ÉS VIDÉKE–LSC SÁRBOGÁRD
VÁROSI TEREMLABDARÚGÓ-BAJNOKSÁG

EXTRÉM–SÁRKERESZTÚR KIKE
5:5 (4:4)

Extrém: Németh, Dévényi, Major, Hor-
váth, Juhász. Csere: Lakatos.
KIKE: Visi, Madár, Hajdinger J., Geiger,
Sütõ. Csere: Hajdinger Z., Szauervein.
Sárga lap: Madár. Góllövõk: Horváth 2,
Juhász, Lakatos, Dévényi, illetve Geiger 3,
Madár, Sütõ.
A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV
sportadásában tekinthetik meg.

TWISTER GALAXY–
HORVÁTH KER. 3:3 (1:2)

Twister: Bognár I., Balogh, Roszkopf, So-
mogyi, Bor. Csere: Bognár T., Killer, Szabó,
Szántó, Salamon.
Horváth Ker.: Kovács G., Oláh, Nyári,
Horváth J., Horváth D. Csere: Kovács S.
1. perc: Horváth D. lövése Bognár lábáról
vágódott ki a mezõnybe. 3. perc: Roszkopf
lövését Kovács kapus kiütötte. 4. perc: So-
mogyi a kapu mellé lõtt. 6. perc: Kovács át-
adása Horváth J.-t tiszta helyzetben talál-
ta, aki közelrõl nem hibázott. 7. perc: Hor-
váth D. hagyott ki ziccerhelyzetet. 10. perc:
Bognár T. lövését Kovács biztos kézzel há-
rította. 11. perc: Szabó közeli lövését védte
a kapus. 13. perc: Horváth J. elhamarko-
dottan lõtt, hiába várta a labdát a jobb
helyzetben lévõ társa. 14. perc: Szabó pró-
bálkozott lövéssel, de a kapus a helyén
volt. 17. perc: Bor nagyon erõs lövése ke-
rülte el a kaput. 19. perc: kezezés a hatoson
belül. Büntetõ, melyet Bor magabiztosan
értékesített. 20. perc: szöglet után Oláh-
hoz pattant a labda, kilõtte a bal felsõ sar-
kot. 21. perc: megint Kovács kapusnak kel-
lett bizonyítani. 22. perc: Szabó lövését
Kovács szögletre ütötte. 24. perc: Oláh lö-
vése centiméterekkel ment a kapu mellé.
Ez volt a legjobb választás, hiába kiabált
vele a fõnök. 25. perc: szöglet után Bor a
kapufára perdítette a labdát, amely az
alapvonalon kívülre került. 27. perc: Sala-
mon a kivetõdõ Kovács felett átemelte a
labdát, mely a kapuban kötött ki. 29. perc:
Horváth J. lövése Bognár ölében halt el.
30. perc: szabadrúgásból Somogyi hatal-
mas gólt szerzett. 34. perc: 7 m-es a Hor-
váth Ker. javára, melyet Horváth J.
biztosan értékesített. 36. perc: Horváth D.
alig lõtt a kapu mellé. Bognár csak nézte!
A sportszerû mérkõzésen igazságos ered-
mény született.
Góllövõk: Bor, Salamon, Somogyi, illetve
Horváth J. 2, Oláh.

LÉGIÓ 2000, FAIR BÚTOR–
DANUBIA 2:2 (1:1)

Légió: Szilágyi F., Lakatos, Huszár, Ve-
reczkei, Rozgonyi. Csere: Németh, Tóth A.
Danubia: Meilinger, Kiss J., Tar, Somogyi,
Horváth A. Csere: Gábris, Fánczi, Fekete,
Kiss L.
2. perc: Rozgonyi kapu fölé lõtt. 3. perc:
Somogyi ígéretes helyzetben hosszan
szöktette magát. 4. perc: Huszár jól eltalált

lövését Meilinger szögletre ütötte. 6. perc:
Rozgonyi lövése után a labda Meilinger
sarkáról szögletre pattant. 7. perc: Somo-
gyi lövése kerülte el a kaput, majd Gábris
lövése ment kapu mellé. 8. perc: Lakatos
sem találta el a kaput. 9. perc: szöglet után
Somogyi perdítése Szilágyin túl jutott, a
visszavetõdõ kapus a gólvonal elõtt elcsíp-
te a labdát. 12. perc: Kiss J. tiszta helyzet-
ben kapu mellé lõtt. 13. perc: Kiss L. lövése
a kapufáról kifelé a mezõnybe vágódott. A
kapus már verve volt. 13. perc: Somogyi lö-
vésével szemben Szilágyi tehetetlen. 14.
perc: nem sokáig örülhettek a vezetésnek,
mert Németh távoli lövése után a kapuban
táncolt a labda. 15. perc: elõbb Tóth, majd
Németh lövését védte Meilinger. 17. perc:
Tar lõtt mellé szabadrúgásból. 19. perc:
Gábris a kapus kezébe emelt lövés helyett.
21. perc: Somogyi ígéretes helyzetben a ka-
pu mellé lõtt. 22. perc: támadott a Danu-
bia! Gábris a sokadik helyzetét hagyta ki.
23. perc: Tar lekottázta társai teljesítmé-
nyét, ugyanis mellé lõtt. 24. perc: Somogyi
alig lõtt kapu mellé. 29. perc: Kiss J. mit ha-
gyott ki?! 33. perc: Tóth lövése Meilingert
arcon találta. Állt a játék. 36. perc: a szór-
ványos Légió-támadások végén Tóth beta-
lált a kapuba. 40. perc: Somogyi egyenlí-
tett. Nem ízlett a Légió kemény játéka a
Danubiának.
Piros lap: Tar, végleg. Góllövõk: Németh,
Tóth, illetve Somogyi 2.

SÁRBOGARAK–OLD BOYS 2:3 (0:1)
Sárbogarak: Csuti, Dizseri B., Gazdag,
Dizseri P., Németh Cs. Csere: Dizseri M.,
Dizseri T.
Old Boys: Boros, Mikuli, Tóth S., Zobák,
Kuti. Csere: Horváth I.
2. perc: Mikuli lõtt kapu mellé. 3. perc:
Dizseri B. lövése kerülte el a kaput, majd
Németh Cs. a kapu fölé rúgta a labdát. 4.
perc: Dizseri P. lövését Boros lábbal hárí-
totta. 5. perc: egy szép Old Boys-támadás
végén Tóth térdérõl pattant a labda kapu-
ba. Igencsak szerencsés gól! 7. perc: Zobák
túlcselezte magát, így lövése elkerülte a
kaput. 8. perc: Dizseri P. lövését védte Bo-
ros. 10. perc: szintén Dizseri P. volt a fõsze-
replõ, azonban lövése újra elkerülte a ka-
put. 13. perc: Zobák lövését védte Csuti.
14. perc: Gazdag lövése is elkerülte a ka-
put. 16. perc: Dizseri B. tiszta helyzetben
nem találta el kaput. 21. perc: kényelme-
sen kezdte a második félidõt az Old Boys,
mert Dizseri P. és Németh lövéseit kellett
Boros kapusnak hárítani. 22. perc: Dizseri
T. lövését Boros lábbal tisztázta. 24. perc: a
sorozatos támadások után Németh lövése
akadt meg a jobb alsó sarokba. 25. perc:
Csuti a gólvonalon tudta elcsípni Kuti
emelését. 29. perc: szöglet után Horváth
szerezte meg a vezetést. 31. perc: Gazdag
lövésével egyenlítettek a Sárbogarak. 34.
perc: Mikuli rosszul találta el a labdát,
mely a meglepett Csuti mellett a kapuban
kötött ki. A játék képe alapján a döntetlen
igazságosabb lett volna.

Góllövõk: Németh, Gazdag, illetve Tóth,
Horváth, Mikuli.

TOLEDO 2005–SPURI 5:10 (2:2)

Toledo: Fûrész, Barabás R., Csuti, Dombi,
Cseri. Csere: -
Spuri: Kiszl, Palásti, Gál, Huszár, Ro-
honczi. Csere: Banda, Bodó, Márkovics,
Szalai.
3. perc: szöglet után Gál lábáról a saját ka-
pujába került a labda. Öngól! 4. perc: Ba-
rabás szögletdobása a kapufáról pattant ki,
az alapvonalon kívülre. 9. perc: Márkovics
lövését Fûrész kiütötte. 10. perc: Márko-
vics egyenlített. 11. perc: Banda közeli fe-
jesét Fûrész biztosan hárította. 12. perc:
Dombi közeli lövése Csutiról a mezõnybe
vágódott. 14. perc: Huszár közeli lövését
Fûrész biztosan hárította. 15. perc:
Márkovics lövése kerülte el a kaput. 16.
perc: Palásti lövését hárította Fûrész. 17.
perc: Palásti lövésével szemben Fûrész te-
hetetlen. 19. perc: Márkovics átadását Ro-
honczi a kapufára perdítette. 20. perc: Ba-
rabás egyenlít. 21. perc: Rohonczi szerezte
meg a vezetést. 22. perc: Márkovics készí-
tett le Bodónak, de fölé bombázott nagy
helyzetben. 23. perc: Bodó lövését védte
Fûrész. 24. perc: Cseri lövése a kapufáról
Szalai hátára esett, majd másodszorra
megfogta. 25. perc: két gól is esett. Az egyi-
ket Márkovics szerezte, a másodikat Bara-
bás. 26. perc: Rohonczi az üres kapu mellé
lõtt, majd Márkovics lövését védte Fûrész.
30. perc: Bodó lõtt mellé. 31. perc: Bodó a
sokadik helyzetébõl végre betalált. 32.
perc: Bodó növelte az elõnyt. 33. perc: két
gól! Elõbb Rohonczi, majd Palásti talála-
taival tovább nõtt az elõny. 34. perc: Bara-
bás lövése után kapuban táncolt a labda,
ezzel mesterhármast ért el! 35. perc: Ro-
honcziról pattant be a labda a kapuba. 36.
perc: Gál nagy nyögések közepette szer-
zett gólt. 37. perc: Fûrész szépített az ered-
ményen.
Góllövõk: Gál öngól, Barabás 3, Fûrész, il-
letve Márkovics 2, Palásti 2, Rohonczi 3, Bo-
dó 2, Gál.
A mérkõzéseket Tóth I. vezette.

Tabella
1. Twister Galaxy 13 3 2 88:38 42
2. Sárkeresztúr KIKE 13 2 4 93:45 41
3. Horváth Ker. 12 1 5 107:57 37
4. Extrém 12 3 3 84:54 36
5. OMV 12 - 6 89:53 33
6. Légió 2000, Fair Bútor 9 2 7 58:50 29
7. Spuri 9 1 9 71:90 28
8. Old Boys 3 2 13 44:80 11
9. Sárbogarak 3 2 13 41:72 11
10. Toledo 2005 2 3 13 50:119 9
11. Danubia 1 3 14 48:99 6
Megjegyzés: az Extrém és az OMV csapataitól -3 pont
levonva jogosulatlan játékos miatt.

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

Gróf Ferenc



Bogárd és Vidéke 2011. március 3. SPORT 11

Bajnokjelöltek ligája
2011. február 13-án Dunaújvárosban, a második alkalommal
megrendezett „Bajnokjelöltek ligája” teremtornán szerepelt a
Sárszentmiklósi SE U16-os korosztálya. 8 csapat nevezését fo-
gadták el a rendezvényre, ezért kettõ négyes csoportban mérkõz-
tek a résztvevõk. Csoportunkból a második helyen jutottunk az
elõdöntõbe, ahol a tavalyi gyõztes, a Csákvár csapatát legyõztük.
A döntõben ismét találkoztunk a Dunafém–Maroshegy csapatá-
val, de a jelentõs fizikális hátrányt ezúttal sem tudtuk leküzdeni.
A mérkõzések során fegyelmezett, technikás játék jellemezte lab-
darúgóinkat, amellyel 2. helyezést értünk el a rangos tornán.
Sárszentmiklósi SE U16: Sümegi Zsolt, Nagy Krisztián, Nagy Ár-
min, Szakács Sándor, Húsvéth Zsolt, Majláth László, Lakatos
György, Gráczer Bálint, Luczek Roland, Szúnyogh Richárd.

Takács Attila-emléktorna
2011. február 27-én Székesfehérváron az U13-as korosztálynak
rendezték meg a Takács Attila-emléktornát.
Tavaly U11-ben megnyertük a rendezvényt, és az idén erre ké-
szültünk a 13-as csapattal is.
Az elsõ és a második mérkõzésen belehaltunk a szépségbe, és
csak kettõ döntetlent értünk el. Ezután viszont nemcsak szép focit
mutattunk be, hanem eredményeset is. Gólkülönbségünk 12-2.
Három mérkõzést nyertünk egymás után, ami azt jelentette, hogy
a Sárszentmiklósi SE U13-as csapata nyerte a tornát.

A játékosok és a szülõk örültek az eredménynek, én pedig a fe-
gyelmezett, szép, nézõszórakoztató játéknak.
Az edzõk javaslata alapján a legjobb játékos: DEMETER DÁ-
VID (Sárszentmiklósi SE).
Sárszentmiklósi SE U13: Simon Csaba, Brúzsa Sándor, Takács
Szabolcs, Horváth István, Kovács Roland, Demeter Dávid, Mol-
nár Márk, Molnár Tamás, Kiss Roland.
Gratulálok, srácok!

Pajor László, Sárszentmiklósi SE

Férfi kézilabda, megyei I. o.

VAX KE Sárbogárd I.–Mór II.
március 5., szombat, 18 óra,

a Mészöly iskola csarnokában;

Rácalmás–VAX KE Sárbogárd II.

március 6., vasárnap, 11 óra, Dunaújváros,
a Kõrösi Általános Iskola csarnokában.

Szeretettel várjuk szurkolóinkat!

Alapi röplabda-
gyõzelmek

Az elmúlt idõben két röplabdatornán is részt vettünk. Ezek a tor-
nák Pakson és Mélykúton kerültek megrendezésre. Mindkét al-
kalommal erõs mezõny állt össze, de végül sikerült megszerez-
nünk az aranyérmet.

Elõször a paksi csarnokban próbáltunk szerencsét, ahol három
csapat mérte össze erejét: Paks, Alap és Sárbogárd. Az elsõ mér-
kõzésen Sárbogárd ellen játszottunk, és 3:0-ra nyertünk. Paksnak
is sikerült megvernie Sárbogárdot, így velük játszottunk a döntõ-
ben, ahol nagy küzdelem során végül sikerült elnyernünk az
aranyat.

Február 19-én korai gyülekezõ után indultunk útnak Mélykút fe-
lé. Az út hosszú volt, de edzõnknek és csapattársainknak köszön-
hetõen nem unatkoztunk. Az elsõ meccset Mélykúttal játszottuk,
de sajnos túl magabiztosak voltunk, így az elsõ szettet elvesztet-
tük. Edzõnk biztatására azonban a következõ két szettet meg-
nyertük, és az állás 2:1 volt. A gyõzelemhez azonban 3 szettet kel-
lett megnyernünk. Elkezdõdött a negyedik játszma, amit sajnos
elvesztettünk. Az állás tehát 2:2. A hangulat fokozódott a csar-
nokban, mert hátrányunkra sok mélykúti szurkoló jelent meg a
rendezvényen, hogy ellenfelünket biztassák. Szoros szett volt, de
végül sikerült 3:2-re megnyernünk a meccset. Csapatunk mindvé-
gig magabiztosan játszott, így Sárbogárd ellen 3:0-ra nyertünk.

Csapatunk így plusz két aranyéremmel büszkélkedik.

Ezúton szeretnénk megköszönni edzõnknek, Mohácsi András-
nak, hogy ilyen sikeres röplabdázókat nevelt belõlünk. A különdí-
jat Pakson Suplicz Adrienn, Mélykúton Lojd Réka nyerte el.

A csapat tagjai: Lojd Réka, Suplicz Adrienn, Márkus Helga,
Szopori Dóra, Szedlákovics Fanni, Csiki Anita, Lakatos Patrícia,
Szántó Bianka, Antal Helga, Boros Barbara.

Kis tudósítóink: Suplicz Adrienn, Lojd Réka Rebeka

A 25. alkalommal kiírt
Somogy megye legjobb

sportolója gálán
– melyrõl múlt heti

lapszámunkban
olvashattak beszámolót –

Zámbó Tibor edzõ is külön
megkapta a felkészítõknek

járó elismerést.

Gratulálunk!
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Jelek, jelképek, szimbólumok

A szivárvány
Megragadó, soha meg nem unható természeti jelenség. A vihar
fekete felhõi eltakarodóban vannak, a levegõ még szinte telítve a
zápor vízpárájával, a nap ismét teljes erejével süt, és közben cso-
dálatos, sokszínû ív borul a horizont fölé. Még akkor is gyönyörû
ez a látvány, ha házrengeteg vagy domborzati viszonyok csak egy
darabkáját engedik látnunk.
A Szentírás csodálattal és tisztelettel beszél a teremtett világ ter-
mészeti jelenségeirõl is, de ezeket mindig a Teremtõvel való kap-
csolatukban szemléli. Gondoljunk csak a 104. zsoltárra, vagy a
protestáns bibliafordításokban nem szereplõ „Három ifjú éneké-
re” (Dán 3), amely esõt, harmatot, szelet, záport, hõséget, fagyot,
felhõt, villámot, halmot, hegyet, forrást, folyót, tengert, halat, ma-
darat, vadat és háziállatot az emberrel és Isten népével együtt nó-
gat a Teremtõ dicséretére. Lehet, hogy ez a határtalan megszemé-
lyesítés idegen a mai ember szemében, de az alapgondolatot és a
szándékot a mai keresztény sem utasíthatja el: Istent dicsõíti min-
den teremtménye. Az õ hatalmáról és gazdagságáról vall még az
is, amivel nekünk nincs közvetlen kapcsolatunk, de még az is, ami
esetleg – tevõleges, vagy mulasztásból fakadó vétkeink miatt is –
veszedelmet jelenthetnek számunkra. Az egyház mindenesetre
felvette a „Három ifjú énekét” a nap elsõ imádságának, a matu-
tinumnak a rendjébe.
Az apokrifnak minõsíthetõ énekben, amely szinte leltározza a te-
remtett világ jelenségeit, a szivárvány nem szerepel. De annál
hangsúlyosabban esik szó róla az özönvízzel kapcsolatban. Mete-
orológiailag ugyanazok a jelenségek okozták, mint a mi nyári zá-
poraink után felragyogó szivárványt. De az Ótestamentum ennél
sokkal többet lát benne. Jelet, amely Isten igazságos ítéletét felül-
múló irgalmáról beszél. Kettõs vonatkozásban is. Elõször is mint-
ha Isten saját magát emlékeztetné ezzel a jellel. „Ha ott lesz az ív
(a szivárvány íve) a felhõn, látni fogom és visszaemlékezem az
örök szövetségre, amelyet Isten kötött minden élõlénnyel, amely
testben él a földön” (1Móz 9). Bármennyire emberszabásúnak tû-
nik is ez a megfogalmazás, mégis arról beszél, hogy ezt a jelet nem
az ember fantáziája találta ki, hanem Isten adta az embernek. Má-
sodszor: ha Istent magát is emlékezteti ez a jel, a megmentett
ember és világa is bátran emlékezhet Isten ígéretére. Így lesz a
szivárvány az Isten által bátorított reménység jelévé is.
Ez az egyetlen hely, ahol az Ótestamentum a szivárvány jelérõl
beszél. Az Újszövetség sem sokkal bõbeszédûbb: két helyen szól a
szivárványról. Mindkét esetben a Jelenések könyvében. Már eb-
ben a tényben is van valami szimbolikus: a kijelentés elsõ könyvé-
tõl az utolsóig ível ez a jel. De máshová kerül a hangsúly. Noé, il-
letve a megmentett teremtettség esetében az özönvíz nélkül is
mulandó világnak üzen ez a jel. A Jelenések könyvében pedig a
soha el nem múló, új teremtettség Urának, Jézus Krisztusnak a je-
lévé válik. „A királyi széken ült »Valaki«, a királyi szék körül pe-
dig szivárvány volt” (Jel 4,3). Ez a vízió ihlette a középkor névte-

len mûvészeit, amikor az „Urak Urát”, a megdicsõült Krisztust, a
Pantokrátort áldásra emelt kézzel, bal térdén a nyitott evangéli-
ummal ábrázolták. A nyitott könyv két lapján általában ez olvas-
ható. „Én vagyok a világ világossága.” Krisztust vagy a szivárvány
színeiben tündöklõ mandorla (mandula alakú glória) veszi körül,
vagy maga a szivárvány a trónusa. Magán viseli a sebek hegét. Õ
viselte el az igazságos ítéletet, de õ maga a jele és teremtõje a soha
el nem múló Újnak, amelyet szem nem látott, fül nem hallott, és
ember soha ki nem tudott volna gondolni. Az üdvösséget, amit
ígért, és amiért kínhalált szenvedett, megadja mindazoknak,
akiknek a hite reménység is õbenne, az új teremtés Urában.
„Egy angyal leszáll az égbõl, fején szivárvány” (Jel 1). Az angyal
nem ül a szivárványon, hanem hordozza azt. Nem ura az újnak,
hanem a hiteles meghirdetõje. Azt hirdeti Ura és küldõje teljha-
talmával, hogy amikor eljön az ideje, beteljesül, nyilvánvalóvá vá-
lik Isten titka, ahogyan hírül adta azt szolgáinak, a prófétáknak.
Szava éppen olyan megbízható, mint Uráé. A feje körüli szivár-
vány küldõje szivárványából való. Amit hirdet, azért hiteles, mert
azt hirdeti, amit az Isten Báránya a minden hatalommal bíró
Krisztus keresztjével szerzett, amit népének ajándékoz szavával
és szentségeiben most, és színrõl színre megmutatja magát,
amikor eljön az ideje.
Az év elején vagyunk. Tele kívánsággal, várakozással és aggodal-
makkal, félelmekkel. Reménységeinknek is sokszor nagyon inga-
tag a fundamentuma. Nem tudjuk, hogy a szivárvány, mint termé-
szeti jelenség, hányszor lesz láthatóvá. De Jézus Krisztus, az el
nem tûnõ Jel, már ebben az elmúlóban az örökre maradandót
ajándékozza. Õ maga segítsen bennünket, hogy várakozásainkat
és reménységünket az örök élet reménysége formálhassa és korri-
gálhassa. A szivárvány, a jel eltûnhet, de akit jelez, az „fényesség-
ben egyre nõ” (EÉ 397,2)!

Fehér Károly ny. ev. esperes, Székesfehérvár

(A cikk szerzõje az 50-es években szolgált a sárbogárdi evangélikus
gyülekezetben segédlelkészként.)

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

BERECK JÓZSEF

temetésén részt vettek,
fájdalmunkban osztoztak.

Gyászoló család

A Sárbogárdi Múzeum Egyesület tisztelettel meghívja Önt

egy hagyományõrzõ sétára március 15-e alkalmából.

A sétát két huszár és egy lovas kisasszony is kíséri.

Indulás az ünnep napján 9.30-kor a Hõsök terérõl.
Útvonal: Hõsök tere–Petõfi-emléktábla–Boross Mihály-emlékoszlop–
Tompa Mihály-emléktábla–Boross Mihály-emléktábla–Huszár-temetõ

(ez utóbbihoz várhatóan 11.30 körül ér a menet).

Csatlakozzon hozzánk!
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Múzeumot Sárbogárdra!
A Sárbogárdi Múzeum Egyesület kedden este tartotta éves köz-
gyûlését.
Novák-Kovács Zsolt elnök beszámolt az egyesület elõzõ évi mun-
kájáról. Az egyesület sok kiállítást rendezett, és számos helytörté-
nethez kapcsolódó elõadást tartottak a nagyközönség számára.
Jelentõsen nõtt a taglétszám is.

Az idén folytatódnak a kiállítások, elõadások. Március 15-én az
idén is megrendezik a történelmi sétát, amelyre mindenkit szere-
tettel várnak. A régi tanácsháza épületében remélhetõleg hama-
rosan új helyiségekkel bõvül a múzeum. „Sárbogárd régen és ma”
címmel fotókiállítás készül a várossá avatás 25 éves évfordulója
alkalmából. Erre az eseményre a tervek szerint a Bogárdi Napok
keretében kerül majd sor.
Az egyesület lelkes tagsága számtalan ötlettel gazdagította a vá-
zolt munkatervet. Tervezik helyi ismertetõ kiadvány készítését,
amit eljuttatnak a településen minden családhoz, hogy az ide láto-
gató rokonok is megismerhessék a település múltját. A kiadvány
megírására, nyomdai elõállítására pályázni kell, hiszen az ehhez
szükséges anyagi eszközök nem állnak az egyesület rendelkezésé-
re. Folyamatban van egy könyv készítése „Sárbogárd képekben és
dokumentumokban” címmel. Ehhez az anyagot az egyesület
egyik tagja, Ángyán József gyûjtögeti már évek óta. Az óriási
anyag rendezéséhez elkelne a szakmai segítség.
Az egyesület mindent megtesz annak érdekében, hogy a jelenleg
csak alkalmi nyitva tartással mûködõ kiállítótermek valóságos he-
lyi múzeumi rangra emelkedhessenek. Ez közös összefogással,
önkormányzati döntéssel történhet meg.

Hargitai Lajos

Tavaszi Quartette az alapi iskolában
Négyhetes, elsõsorban felsõsöknek szóló TÁMOP-os projektünk
elsõ két hete lezajlott.
A „Szerelem hete” házigazdája a 8. osztály volt. Február 15-én
felsõs szavalóversenyt rendeztünk, amelyre szerelmes témájú
versekkel készültek diákjaink. Lakatos Patrícia I., Suplicz Adri-
enn II., Pribék Ákos III. helyezést ért el. Február 16-án délután
szép számmal vettek részt tanulóink a „Szívecske születik” nép-
daléneklési versenyen. Az alsósok között Szarka Dániel I., Bona
Kinga II., Salamon Sándor III. helyezést szerzett, míg a felsõsök-
nél Lojd Réka Rebeka, Suplicz Adrienn és Nagy Stefánia lettek a
díjazottak. Szerelmes versek illusztrációival nevezhettek az ér-
deklõdõk a képzõmûvészeti versenyre. Sok kedves rajz született.
Az alsósok között Balogh Luca, Katona Zsolt és Léki Kitti, a fel-
sõsöknél Lakatos Patrícia, Márkus Helga és Nagy Stefánia mun-
káit találta kiemelkedõnek a zsûri. Csütörtökön és pénteken dél-
után egy-egy szerelmes filmet nézhettek meg a diákok, akik kö-
zött nagy sikere volt az iskolarádióban pénteken, az óraközi
szünetekben zajló „Szívküldinek”. Ezen kívül egy néphagyo-
mányokhoz kapcsolódó totót is kitölthettek a gyerekek.

A második héten a tavasz kapta a fõszerepet iskolánk életében, a
házigazda 6. osztály közremûködésével. Február 24-én rendeztük

az alsós szavalóversenyt, ahol Vincze Laura I., Vargyas Milán II.,
Nagy Nóra Eszter III. helyezett lett. Tovább folytatódott a totó,
fogalmazás- és versíróversenyt, kézmûvesversenyt is hirdettünk.
Rengeteg pályamunka érkezett, nehéz volt választani a szebbnél
szebb alkotások közül. Pénteken az iskolarádión keresztül zajlott
az eredményhirdetés: a fogalmazás- és versíróverseny keretében
az alsósoknál Balogh Luca, Vámosi Milán és Som Mária munkái
voltak a legsikerültebbek. A felsõsöknél Csiki Anita, Bona Bálint
és Suhajda Barbara verseit díjazta a zsûri, prózában pedig Nagy
Stefánia, Lojd Réka Rebeka és Lakatos Patrícia alkotása ért díjat.
A díjazott verseket, fogalmazásokat diákjaink meg is hallgathat-
ták. A „Virágom, virágom…” kézmûvesverseny díjazottjai az al-
sósoknál Balogh Luca, Vargyas Milán és Szõnyegi Kitti papírból
készült darabjai. A zsûri díjazta az osztályok közösen készített
munkáit, virágcsokrait, tablóit is. A gyerekek pénteken megte-
kinthették a munkákból készült kiállítást az iskola emeletén
(egészen március 17-éig várjuk a látogatókat, érdeklõdõ szülõ-
ket), majd délután vetítéssel és jó hangulatú, télûzõ és tavaszcsa-
logató táncházzal ért véget a hét.
Az elkövetkezõ két hét a farsang, majd nemzeti ünnepünk jegyé-
ben fog telni.

Alapi iskola
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Aszalt szilvás, diós csirkecomb
Hozzávalók: 8 db csirke felsõcomb bõrével, 16 szelet füstölt szalonna, 8
vékony szelet sajt (ha van, akkor füstölt), 16 szem aszalt szilva, 10-15 dkg
durvára vágott, vagy darált dió, 3 db zsemle, 2 db tojás, só, ételízesítõ,
õrölt bors, õrölt fahéj, 1-1,5 dl fehérbor (ha nincs, víz is jó), zsír, vagy olaj a
sütõedénybe.
A csirkecombokat megtisztítjuk, besózzuk, félretesszük. Az aszalt szilvát meg-
mossuk, kicsit félretesszük ázni. A zsemléket hideg vízbe áztatjuk, kicsavarjuk,
egy tálba tesszük. Beleütjük a 2 db tojást, beletesszük a diót, ételízesítõvel,
borssal, fahéjjal ízlés szerint ízesítjük, jól összekeverjük. A kész tölteléket a
csirkecomb bõre alá töltjük, erre teszünk 1 szelet sajtot, 2 szem aszalt szilvát, a
bõrt visszahajtjuk. Kizsírozott sütõedénybe rakjuk egymás mellé. A tetejére
2-2 szelet füstölt szalonnát teszünk. A bort, vagy a vizet összekeverjük egy ke-
vés fahéjjal, és meglocsoljuk vele a combokat. Az edényt a fedelével, vagy alu-
fóliával lefedjük, elõmelegített sütõben jó 1 órát sütjük 200 fokon. Majd le-
vesszük a fedõt, vagy fóliát, és szép pirosra sütjük a combokat.

Boszorkány-
pogácsa

Hozzávalók: 10 dkg dió, 1 citrom, 25
dkg lágy vaj, vagy margarin, 15 dkg
porcukor, 45 dkg liszt, 4 tojássár-
gája, 1 tojásfehérje, 10 dkg barack-
lekvár.
A diót durvára összevágjuk, a citromot
alaposan megmossuk, lereszeljük a héját, a levét kinyomjuk, átszûrjük. A sütõt
180-200 fokra melegítjük. A vajat habosra keverjük a porcukorral, majd bele-
tesszük a citrom héját és levét. Egyenként hozzáadjuk a sárgáját, majd több
részletben beledolgozzuk a lisztet (lehet, hogy egy kicsivel több kell hozzá, mint
ez elõírt – jól formázhatónak kell lenni a tésztának).
Diónyi adagokat szaggatunk, kézzel golyóvá formáljuk, majd a kissé felvert fe-
hérjébe és dióba forgatjuk (elég csak a tetejét). Tepsibe rakjuk (nem túl közel
egymáshoz), és ujjheggyel lyukat fúrunk a közepébe. Max. 15-20 percig süt-
jük, szép világos színûre. Kivesszük a sütõbõl, majd azon melegében a kis krá-
terekbe savanykás lekvárt teszünk. Fémdobozban tárolhatjuk, de mindegyik
emeletre tegyünk sütõpapírt, hogy a golyók ne ragadjanak össze. Ha kicsivel
több citromot teszünk bele, kellemesen pikáns, kissé savanykás ízû sütit ka-
punk.

Diós lepény
Hozzávalók: 46 dkg rétesliszt, 39 dkg margarin, 26 dkg porcukor, 4 to-
jássárgája, 0,7 dl rum, csipetnyi só.
A töltelék: 6 tojásfehérje, 10 dkg porcukor, 1 cs. vaníliás cukor, 1 citrom reszelt
héja, 20 dkg margarin, 20 dkg darált dió.
A 4 tojássárgáját, a margarint, a lisztet, a cukrot, a csipetnyi sót és a rumot
összedolgozzuk, és egy sütõpapírral kibélelt tepsibe simítjuk. A töltelékhez ha-
bosra keverjük a margarint a cukorral, vaníliás cukorral, majd hozzáadjuk a da-
rált diót. A 6 tojásfehérjét kemény habbá verjük, majd apránként összevegyít-
jük a diós masszával. A tölteléket rásimítjuk a tésztára, és elõmelegített, 180
fokos sütõben sütjük.

NAGYMAMA RECEPTJEI AZ ÁLLATJÓLÉT HÍREI
Vannak néha jó hírek! Újabb irányadó rendelkezés látott napvilá-
got az Európai Unió illetékes szerve részérõl. A tyúkok komfort-
érzetének javításáról van szó. Szakértõk szerint az eddig szokásos
tyúktartási módszerek egyáltalán nem felelnek meg az unió állat-
védelmi elveinek. A szegény pipi túl szûkös helyen volt kénytelen
meghúzni magát, a számára eddig biztosított iksz négyzetcenti-
méternyi terület nem tette lehetõvé, hogy egy tojóhoz méltó éle-
tet éljen. Szóval az a szép ebben a programban, hogy megalkotói
számára ennyire fontos ennek a hasznos baromfinak a hogyléte.
A tyúkok köztudomásúlag tojással látják el az emberiségnek azt a
részét, amely nem küzd az éhhalál problémájával. Méltányosnak
látszik tehát, hogy a magát a Föld legcivilizáltabb régiójának tartó
államközösség megfelelõ körülményeket biztosítson ezeknek a
derék állatoknak, hisz legtöbben gyakran fogyasztunk tojást.
Megkérdeztük Didergõ Áron hatósági türelemben részesülõ haj-
léktalant, elégedett-e az újabb állatjóléti intézkedéssel. Az aláb-
biakban foglalta össze véleményét:
„Kétségtelen, hogy hát tenni kellett már valamit ebben az ügyben.
Sehogy sem volt az jó, hogy az a szegény állat ott szoronkodott
azon a szûk helyen. Mert véleményem szerint ma már beszélhe-
tünk állatjogokról is, a jogrendszer nem állhat meg egy helyben.
Legyen egyenjogúság állat és ember között! Van, akinek kétszo-
bás lakás is jut, annak a szegény baromfinak még egy kis csipegetõ
se jár? Én a magam egyszerû eszével még az alkotmányba is be-
venném, hogy „Csipegetõt minden tyúknak!”. Ha esténként el-
fekszem a rámpán egy taliga alatt – mert, ugye, oda nem esik be a
hó, bizonyisten az jár az eszemben, milyen jó, hogy vannak embe-
rek abban a bizottságban, akik túllátnak a szûkös emberi nézõ-
ponton, és igenis tudnak állatbarátok lenni. Köszönöm a lehetõ-
séget, hogy mindezt elmondhattam.”
A nyilatkozatot végighallgatta Keserû Pongrác baromfitenyésztõ.
Õ az alábbiakban fejtette ki a véleményét:
„Ez a csipegetõ téma rövidesen kétszeresére fogja emelni nálunk
a tojás árát. Úgy gondolom, akkor a tyúkjaimnak mintegy a felét
le kell vágni az állatjólét jegyében, mert a tojáskereslet alaposan
le fog csökkenni. Tegyünk meg mindent az állatbarát politika ér-
dekében! Remélem, az illetékesek még tovább fognak menni
ezen az úton. Be kell tiltani a légyirtó, tetûirtó szereket, büntetni
kell azokat, akik nem átallnak egérfogót tartani a háznál, és a vá-
góhidakat állatmenhelyekké kell átalakítani. Remélem, az állat-
barátság egyszer el fog jutni odáig, hogy az állatok jóléte céljából
legalább a duplájára emelkedik a fegyvergyártási kapacitás, úgy-
mint ágyúk, rakéták és egyéb emberirtó eszközök elõállítása.
Úgyis túl sok már a húsfogyasztó ember a Földön, és ez hátrányos
az állatjólét szempontjából. Hogy mit kell tenni a húsevõ, azaz ra-
gadozó állatok megfékezése érdekében, azt jogi szakértõk fogják
eldönteni. Célirányosnak látszik az oroszlánok és más vadak
legelgetõ életmódra való átnevelése. Egyébként jó dolog az, hogy
Brüsszelben erõs az állatbarát lobbi. Szerintem az emberbarát-
frakció kicsit beerõsíthetne.”

(L. A.)

Heti idõjárás
Szombat estig lassan enyhülõ, átmenetileg viszonylag csendes idõre szá-
míthatunk, említést érdemlõ csapadék nélkül. Vasárnap hajnalban erõs hi-
degfront érkezik észak felõl, a magasban 15 fokos lehûléssel. Felhõátvonu-
lások várhatók, többfelé hózáporral. A drasztikus lehûlés oly mértékben
labilizálja a légkört, hogy fõként az Alföldön heves hózáporok is várhatók,
akár dörgéssel, villámlással kísérve. Az északnyugati szél fõként a Dunán-
túlon és hózáporok környezetében erõsödik meg, viharos széllökésekre is
fel kell készülnünk. Hétfõn és kedden lassan megnyugszik idõjárásunk. Sok
napsütés várható, említést érdemlõ csapadék nem lesz, és lassan mérsék-
lõdik az északias szél. Az éjszakák hidegek lesznek, a nappali hõmérséklet
eleinte 2-3 fokkal, majd a jövõ hét elsõ napjaiban 10-12 fokkal elmarad a
sokévi átlagtól.

www.metnet.hu

Könyvtári esték 2011

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!
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Hírek a cecei iskolából
Bõvült a szelektív gyûjtés

A Cecei Általános Iskolában már nagy ha-
gyománya van a szelektív hulladékgyûjtés-
nek. Évtizedek óta minden tanévben több-
ször is rendeztünk kampányszerû papír-
gyûjtéseket, és már évek óta megvalósul a
mûanyag és alumínium palackok, illetve a

veszélyes hulladéknak számító szárazele-
mek gyûjtése. A 2010-11-es tanévben egy
környezeti nevelési pályázatnak köszön-
hetõen sikerült dekoratív, figyelemfelkel-
tõ gyûjtõedényeket beszerezni, amelyek az
iskola aulájában kerültek kihelyezésre. Így
szelektíven tudjuk tárolni a zsugorított
PET-palackokat, a mûanyag kupakokat, a
papírhulladékot és az összelapított alumí-
nium dobozokat. Ezen felül sikerült kap-
csolatot kiépíteni az Averem Kft.-vel, mely
gyûjtõeszközöket helyezett ki intézmé-
nyünkbe, ahová a szintén veszélyes hulla-
déknak minõsülõ neon fénycsöveket és
egyéb fényforrásokat lehet elhelyezni.
Ezek elszállítását díjmentesen vállalta a
cég. Így iskolánkban már 7 különféle újra-
hasznosítható hulladékcsoportot gyûjtünk
szelektíven, amelyekkel jelentõsen hozzá-
járulunk környezetünk védelméhez és az
intézmény környezeti nevelési programjá-
nak megvalósításához.

Újra bõvült a
számítógéppark

A Cecei Általános Iskola ezúton szeretne
köszönetet mondani a paksi székhelyû
MVMI Informatika Zrt. vezetõinek segítõ
szándékukért, melynek köszönhetõen az
intézmény 15 számítógép-konfigurációval
gazdagodott. Az eszközök, amelyek nagy-
lelkû adományként kerültek iskolánkhoz,
nagyban segítik azt a pedagógiai munkát,
amelynek fontos része az informatikai esz-
közök használatának beépítése a minden-
napi pedagógiai munkába. Informatika
szaktantermünket így sikerült modernebb,
az oktatómunkára sokkal alkalmasabb
eszközökkel felszerelnünk, illetve kivite-
lezhetõvé válik, hogy minden tanteremben
álljon rendelkezésre legalább egy olyan
számítógép, amelyen interaktív feladato-
kat tudnak elvégezni a diákok, vagy éppen
a differenciált munkában nyújtsanak segít-
séget a pedagógusoknak.

Óvodások vizitációja

A Cecei Általános Iskola leendõ elsõ osz-
tályos pedagógusai március 2-ára hívták
meg a beiskolázási körzetben található
tagóvodák nagycsoportosait egy látogatás-
ra az iskola Árpád utcai épületébe. A leen-
dõ elsõ osztályos tanulók érdeklõdéssel és
bátor kíváncsisággal ismerkedtek a szá-
mukra új intézménnyel. Láthatták, hogy a
kívülrõl talán még félelmetesnek tûnõ
épület belül már sokkal barátságosabb, és
azt is megtapasztalhatták, hogy nagyon
kedves tanító nénik kalauzolták végig õket
az intézmény különbözõ részein. Megnéz-
ték a tantermeket, a tornatermet, a számí-
tástechnikai szaktermet, és kipróbálhatták
az iskola játszóudvarán található kerti já-
tékokat. A legnagyobb élmény talán az
volt számukra, hogy találkozhattak a jelen-
legi elsõ osztályosokkal, akik a tavalyi év-
ben még óvodástársaik voltak. Megnéz-
hették, hogy milyen lesz majd az osztály-
termük, iskolapadjuk, és azt is láthatták,

hogy – az óvodához hasonlóan – az iskola is
sok játékkal várja õket.
A mostani találkozás az iskola több éve jó
eredményekkel alkalmazott óvoda–iskola
átmenet programjának része volt, ami még
tavaly õsszel a tanító nénik óvodai látoga-
tásaival kezdõdött. Minden alsó tagozatos
nevelõ ellátogatott az óvodásokhoz, hogy
megismerjék õket. Fejlesztõ játékokat vit-
tek magukkal, amiket szívesen használtak

a leendõ elsõ osztályosok. A program kö-
vetkezõ alkalma a szülõkkel való találko-
zás volt, ami óvodai szülõi megbeszélések
formájában valósult meg. Ezeken a talál-
kozókon már a leendõ tanító nénikkel is
találkozhattak a szülõk, személyesen is el-
beszélgethettek egymással, feltehették
kérdéseiket, amikre a nevelõk és az iskola
vezetõi válaszoltak. Folyamatos a kapcso-
lattartás az óvó nénikkel is, akik szakmai
instrukciókkal, tapasztalataikkal is segítik
a tanítókat, hiszen õk nevelték 3-4 évig
ezeket a kisgyermekeket, õk ismerik õket
leginkább.

Az óvoda, iskola közös rendezvényeinek
következõ állomására március 9-én dél-
után kerül sor, amikor újra várjuk a gyer-
mekeket és szüleiket egy nyílt nap kereté-
ben az iskolába. A szülõknek bemutatjuk
az iskola épületét, míg a leendõ elsõ osztá-
lyosok foglalkozáson vesznek részt a tanító
nénikkel, egy kicsit iskolást játszanak.

Cecei iskola

A Harmónia kórus szeretettel meghívja
vidám, mûsoros estjére, melyet

2011. március 5-én 18 órai kezdettel tartunk
Cecén, a mûvelõdési házban.

Zene, tánc, tombola!

A rendezvény karitatív jellegû, pártolójegyek is vásárolhatók
(virágbolt, TÜZÉP, Csötönyiné, Ruzsás-bolt)!

Belépõdíj: 500 Ft/fõ.

Kellemes szórakozást kíván: a Harmónia kórus
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Március 5., 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 11.05 Sandokan
11.30 Most a Buday! 12.00 Hírek 12.05 Sztársáv 13.00 Motorvízió 13.30
Egészség ABC 13.55 Gyerekjáték a számítógép 14.05 Kincskeresõ 14.35 Ma-
gyarország 15.05 Zegzugos történetek 15.35 Aranymetszés 16.30 Magyaror-
szág története 17.00 Hogy volt!? 18.20 Drágakövek 19.30 Híradó 19.50 Sport-
hírek 20.05 Szerencseszombat – a Luxor, az Ötöslottó és a Joker sorsolása
21.00 A remény rabjai 23.25 Hírek 23.30 Sporthírek 23.35 Akire büszkék
vagyunk! – A hónap dolgozója 1.15 Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.05 A Pókember legújabb ka-
landjai 10.30 Asztroshow 11.25 Házon kívül 12.00 Híradó 12.10 Autómánia
12.45 Jézus Krisztus Szupersztár 13.25 Sue Thomas – FBI 14.25 Édes drága
titkaink 15.25 Õslények kalandorai 16.25 Micsoda srác ez a lány 18.30 Híradó
19.00 Fókusz Plusz 19.30 Való Világ 21.10 A bûn rendje 23.45 Rabbit on the
Moon 1.55 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Az idõ örvényében 6.25 TV2 Matiné 8.10 Nickelodeon kedvencek
10.00 Beyblade 10.25 Afrikai kaland 11.10 Bajnokok Ligája magazin 11.40 Két
testõr 12.10 Babavilág 12.40 Doki 13.40 Sliders 14.35 Az ügynökség 15.35
Álomgyári feleség 16.30 Duval és Moretti 17.35 Luxusdoki 18.30 Tények
19.00 Magellán 19.35 Lopakodó 21.50 München 0.55 Lélegzet 2.25 Ezo.tv
3.25 Kalandjárat 3.50 Teleshop 4.20 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 9.05 Smink nélkül
10.00 Szombat délelõtt 12.00 Krónika 12.22 Történet hangszerelve 13.05 Ka-
baré 14.04 Világóra 14.35 G7 – Gazdasági magazin 15.05 Zöldövezet 15.30
„Magyarországról jövök” 16.04 Idõt kérek 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50
Sportvilág 18.04 A Metró Klubtól a Szigetig 18.30 Mentés másként – Mûvé-
szeti figyelõ 19.05 Sportvilág 19.25 Határok nélkül – A kultúráról 19.50 Mese
19.58 Zene 20.04 Rádiószínház 21.04 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sport-
világ 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34
Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Március 6., VASÁRNAP
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel 8.00 Híradó 9.00 Engedjétek
hozzám 9.05 Így szól az Úr! 9.15 Katolikus krónika 9.40 Aki megvall engem
10.05 Katolikus válaszok 10.30 Kérdések a Bibliában 10.45 Református maga-
zin 11.10 Evangélikus ifjúsági mûsor 11.15 Kecskeméti református gyûjte-
mény 11.30 Sztehlo Gábor 12.00 Hírek 12.05 TS – Sport 7 13.00 Fogadóóra
13.30 Villanófényben 14.00 Divatos tengerpartok a ’60-as években 14.50
Beszterce ostroma 16.20 Így készült – Operagála 16.35 Hogy volt!? 18.20 Drá-
gakövek 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.05 Szempont 21.00 24 21.45 Pano-
ráma 22.15 Operagála 23.50 Aranymetszés 0.45 Hírek 0.50 Sporthírek 1.00
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 12.10 Havazin 12.40 Titkok háza
14.45 Doktor Addison 15.40 Eltûntnek nyilvánítva 16.40 Gyagyás nyomozás
18.30 Híradó 19.00 Való Világ 20.00 Neveletlen hercegnõ 2.: Eljegyzés a kas-
télyban 22.25 Heti hetes 23.45 Sötét vizeken 1.25 Portré 1.55 Kemény zsaruk
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 11.20 Stahl
konyhája 11.50 Kalandjárat 12.20 Borkultusz 12.50 Sliders 13.50 Monk – Flú-
gos nyomozó 14.40 Tequila és Bonetti legújabb kalandjai 15.50 Sheena, a
dzsungel királynõje 16.45 Kalifornia királya 18.30 Tények 19.00 Napló 20.00
Irigy Hónaljmirigy 21.05 King Kong 0.40 Bionic Woman 1.30 De kik azok a
Lumnitzer nõvérek 3.05 Ezo.tv 3.35 Napló 4.25 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 Református istentisztelet
közv. 11.05 Gondolat-jel 11.37 Pro és kontra 12.00 Krónika 12.22 Harminc
perc alatt a Föld körül 13.04 Népzene 14.04 Szonda 14.35 Oxigén 15.05 Hang-
album 16.04 Disputa 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Esti
séta 19.50 Mese 19.57 Zene 20.04 Rádiószínház 21.04 Rádiószínház 22.00
Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Válogatás a Vasárnapi újság reggeli mûsorából

Március 7., 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 14.55 Tudni illik, hogy mi illik… 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 Éli a szerelmet 23.10 Tizenkét kõmíves 23.40 Hírek 23.45 Sporthí-
rek 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 15.15 A szerelem rabjai 16.20 Mindörökké szerelem 17.20
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 23.30 Face The Pro – Közép-ke-
let európai Poker Tournament 0.40 Gyilkos elmék 1.35 Reflektor

TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Mok-
ka habbal 9.30 Stahl konyhája 9.55 Babapercek 10.00 Teleshop 11.30 Árva an-
gyal 12.25 Telitalálat 14.15 Ezo.tv 15.20 Rex felügyelõ 16.20 Edina és Joshi
16.25 Marina 17.25 Update konyha 17.30 Árva angyal 18.30 Tények 19.05 A
40 milliós játszma 20.10 Aktív 20.45 Jóban-Rosszban 21.25 NCIS 23.25 Elit
egység 0.25 Tények este 0.55 Ezo.tv 1.25 Spl 2.55 Sentinel – Az õrszem 3.40
Magellán 4.05 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.23 Magyar gyerekversek 13.30 A
görög katolikus 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 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 23.04 Népzene 0.10
Éjszaka

Március 8., 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 Tea-
délután 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 A nõ kétszer 23.20 Zeg-
zugos történetek 23.45 Hírek 23.50 Sporthírek 0.00 Prizma 0.15 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 15.15 A szerelem rabjai 16.20 Mindörökké szerelem 17.20
Neked való 18.30 Híradó 19.05 Való Világ 20.10 Fókusz 20.45 Barátok közt
21.25 Vészhelyzet 22.20 A Grace klinika 23.25 XXI. század – A legendák velünk
élnek 0.00 Totál szívás 1.00 A hatalom hálójában 1.55 Reflektor
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Mok-
ka habbal 9.30 Stahl konyhája 9.55 Babapercek 10.05 Teleshop 11.35 Árva an-
gyal 12.30 Egyesült Államok kontra John Lennon 14.15 Ezo.tv 15.20 Rex fel-
ügyelõ 16.20 Edina és Joshi 16.25 Marina 17.25 Update konyha 17.30 Árva
angyal 18.30 Tények 19.05 A 40 milliós játszma 20.00 Aktív 20.05
Jóban-Rosszban 20.35 Bajnokok Ligája 23.25 A médium 0.25 Tények este
0.55 Ezo.tv 1.25 Kisvilma – Az utolsó napló 3.20 Sentinel – Az õrszem 4.05
Babavilág 4.30 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 Magyar gyerekversek 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 9., 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 René
Magritte – A lehetetlen megfestõje 15.25 Médiaguru 15.55 Szomszédok
16.30 Híradó 16.40 Körzeti híradók 16.55 Férfi Kézilabda Eb-selejtezõ mérkõ-
zés 19.00 Grosics Gyula 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.05 Rózsaágy 21.05
Szerda este 21.45 Amerikai Vendetta 23.40 Múlt-kor 0.10 Hírek 0.15 Sporthí-
rek 0.20 Prizma 0.35 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 15.15 A szerelem rabjai 16.20 Mindörökké szerelem 17.20
Neked való 18.30 Híradó 19.05 Való Világ 20.10 Fókusz 20.45 Barátok közt
21.25 Való világ 22.15 Kísérlet 0.25 Mocskos háború 2.15 Reflektor
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Két testõr 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Mok-
ka habbal 9.30 Stahl konyhája 9.55 Babapercek 10.10 Teleshop 11.40 Árva an-
gyal 12.35 Winnetou bosszúja 14.15 Ezo.tv 15.20 Rex felügyelõ 16.20 Edina
és Joshi 16.25 Marina 17.25 Update konyha 17.30 Árva angyal 18.30 Tények
19.05 A 40 milliós játszma 20.10 Aktív 20.45 Jóban-Rosszban 21.25 Doktor
House 22.25 Született feleségek 23.25 Doktor Donor 0.25 Tények este 0.55
Ezo.tv 1.25 A szerelem kegyelme 2.55 Sentinel – Az õrszem 3.40 Két testõr
4.05 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.04 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.23 Magyar gyerekversek 13.30 A
református 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 Króni-
ka 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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Fõszerkesztõ és felelõs kiadó: Hargitai Lajos. Tel.: 06 (30) 9860-849. Szerkesztõség, kiadóhivatal és nyomda: 7000
Sárbogárd, Hõsök tere 12. Telefon: 06 (25) 508-900, 06 (25) 508-901. E-mail: bogardesvideke@vnet.hu Honlap:
www.bogardesvideke.hu Lapszemle látható: a Bogárdi Tévén és az interneten: www.bogarditv.blog.hu Állandó és idõszaki
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Horváthné Mikuli Erzsébet, Huszár Anikó, Jákob Zoltán, Kiss Balázs, Kiszlné Simon Andrea, Kovács Györgyné, Leszkovszki Albin,
Pajor László, Papp László, Pozsár László, Rehák Sándor, Szabó Béla, Tóth Zoltán, Zámbó Tibor és még sokan mások.
Olvasószerkesztõ: Hargitai Kiss Virág. Tördelõszerkesztõ: Huszár Anikó. Grafikai szerkesztõ: Kiss Balázs. Elõkészítés és

utómunka: Heiland Ágnes, Kovács Benedek. Készült: a Bogárd és Vidéke Lapkiadó nyomdájában. Megjelenik minden csütörtökön. Kéziratok leadási határideje:
kedden 17 óráig. Kéziratot egy hónapon túl nem õrzünk meg. Fenntartjuk jogunkat, hogy a beküldött írásokat a tartalom és a szerzõ szándékának tiszteletben tartása
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.

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb

médiafigyelõje, az

»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.

1084 Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11.
Tel.: 06(1)303-4738,
fax: 06(1)303-4744.

http://www.observer.hu

A BOGÁRDI TV
MÛSORA

Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CE-
CÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁR-
SZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93
Mhz-es frekvencián, valamint a PR-Telecom hálózatán a C7-es csa-
tornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.

Március 5., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Teremfoci 13.00 Lapszemle 14.00
Nyitott Egyetem: Kopp Mária a népesedési válságról (24’), A 20 éves
Bogárd és Vidéke tárlata (16’), Muzsikusnak dalból van a lelke (80’),
HBE-közgyûlés 18.00 Lapszemle 19.00 A rendõrkapitány évértékelõje
(25’), Bál Miklóson (85’), Cecei sportbál (25’) 23.00 Lapszemle

Március 6., V: 7.00 Heti Híradó 8.00 Nyitott Egyetem: Kopp Mária a népe-
sedési válságról (24’), A 20 éves Bogárd és Vidéke tárlata (16’), Muzsikus-
nak dalból van a lelke (80’), HBE-közgyûlés 13.00 Heti híradó 14.00 A rend-
õrkapitány évértékelõje (25’), Bál Miklóson (85’), Cecei sportbál (25’)
18.00 Heti híradó 19.00 Hitélet 23.00 Heti Híradó

Március 7., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Heti híradó
19.00 Novák-Kovács Zsolt a Szentföldrõl (100’), Fúvósbál (60’), Galam-
bászbál (45’) 23.00 Heti Híradó

Március 8., K: 7.00 Heti Híradó 8.00 Teremfoci 13.00 és 18.00 Heti Híradó
19.00 Összefogás Sárhatvanban (35’), Nyitott Egyetem: Hebling János
elõadása (25’), Somogyi vonósnégyes Miszlán (ism. 90’) 23.00 Heti Hír-
adó

Március 9., Sze: 7.00 Heti Híradó 8.00 Novák-Kovács Zsolt a Szentföldrõl
(100’), Fúvósbál (60’), Galambászbál (45’) 13.00 Heti Híradó, 18.00 Lap-
szemle élõben 19.00 Teremfoci 23.00 Lapszemle

Március 10., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Teremfoci 13.00 és 18.00 Lap-
szemle 19.00 Hitélet 23.00 Lapszemle

Március 11., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Lapszemle
19.00 (mûsorváltozás lehetséges) Összefogás Sárhatvanban (35’), Nyi-
tott Egyetem: Hebling János elõadása (25’), Somogyi vonósnégyes
Miszlán (ism. 90’) 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 10., 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 Rondó 14.00 Együtt 14.30 Összhang 15.25 Van öt perce? 15.30 Em-
berek 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 Hír-
adó 19.50 Sporthírek 20.05 Jelfogó 21.05 Csütörtök este 21.40 Szerelem és
gyûlölet között 23.10 Szélesvászon 23.40 Hírek 23.45 Sporthírek 23.50 Prizma
0.10 Ma reggel 2.00 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 15.15 A szerelem rabjai 16.20 Mindörökké szerelem 17.20
Neked való 18.30 Híradó 19.05 Való Világ 20.10 Fókusz 20.45 Barátok közt
21.25 Esti showder Fábry Sándorral 23.20 Házon kívül 23.50 Odaát 0.50
Reflektor 1.05 Infómánia
TV2:5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Mokka habbal 9.30 Stahl konyhája 9.55 Babapercek 10.00 Teleshop
11.30 Árva angyal 12.25 Behálózva 14.15 Ezo.tv 15.20 Rex felügyelõ 16.20
Edina és Joshi 16.25 Marina 17.25 Update konyha 17.30 Árva angyal 18.30
Tények 19.05 A 40 milliós játszma 20.10 Aktív 20.45 Jóban-Rosszban 21.25
Amikor minden változik 23.25 Bostoni halottkémek 0.25 Tények este 0.55
Ezo.tv 1.25 Utolsó csapás 2.45 Sentinel – Az õrszem 3.30 Segíts magadon!
3.55 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 Magyar gyerekversek 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 Króni-
ka 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Március 11., 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 14.30 Nemzet és védelem 14.55 Sírjaik hol
domborulnak? 15.25 Tizenkét hónap az erdõn 15.55 Szomszédok 16.30 Híradó
16.40 Körzeti híradók 16.55 Teadélután 17.30 India – Álmok útján 18.20 A kirá-
lyi ház titkai 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.05 Üdítõ 21.05 Péntek este
21.40 Az autóversenyzõ 23.25 Barangolások öt kontinensen 23.55 Hírek 0.00
Sporthírek 0.05 Prizma 0.20 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 15.15 A szerelem rabjai 16.20 Mindörökké szerelem 17.20
Neked való 18.30 Híradó 19.05 Való Világ 20.10 Fókusz 20.45 Barátok közt
21.25 CSI: A helyszínelõk 22.20 Gyilkos elmék 23.20 Pokerstars.net – Big
Game 0.20 Reflektor 0.30 Itthon 0.50 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 9.55 Babapercek 10.15 Teleshop
11.45 Árva angyal 12.40 Tartsd a szád és énekelj! 14.15 Ezo.tv 15.20 Rex fel-
ügyelõ 16.20 Edina és Joshi 16.25 Marina 17.25 Update konyha 17.30 Árva
angyal 18.30 Tények 19.05 A 40 milliós játszma 20.10 Aktív 20.45
Jóban-Rosszban 21.25 Hawaii Five-0 22.25 Zsaruvér 23.25 Hõsök 0.25 Té-
nyek 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 Magyar gyerekversek 13.30 A Hetednapi Adventis-
ta Közösség 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 23.05 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.
Sárbogárd, József A. u. 19/b, kétszobás lakás
eladó. 06 (30) 305 1615. (1228585)

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

LAK 6 Stúdió ingatlanközvetítés, ingyenes hitel-
ügyintézés, biztosítás! Több mint 120 eladó in-
gatlan közül válogathat. Sárbogárd, Ady E. út
138. 06 (30) 491 5363, 06 (25) 461 197. (12288696)

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.

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

Arabella cipõboltban március 5-én, szombaton
minden cipõ és csizma 5.000 Ft-ért kapható.

Sárbogárd központjában téglaépületben elsõ
emeleti, 80 m2-es, erkélyes lakás eladó. 06 (20)
419 4940, 06 (30) 9941 332.

Veszélyes fák kivágása. 06 (20) 4374 869.
(1228096)

Lakás eladó Ady-lakótelepen, 3. emeleti, telje-
sen felújított, egyedi gázfûtéses. 06 (30) 282
4502. (1228091)

FOGSORJAVÍTÁS.
06 25 468 556, 06 70 382 8512

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!

VÉRADÁSRA SZÓLÍT
a Sárbogárdi Vöröskereszt!

A biztonságos és folyamatos vérellátás
érdekében a Sárbogárdi Vöröskereszt
arra kéri a lakosságot, hogy minél töb-
ben jelenjenek meg a szervezett vér-
adásokon.
A legközelebbi véradást 2011. március
4-én a kálozi általános iskolában ren-
dezzük, ahol 14 órától 17 óráig szeretet-
tel várunk minden véradót!
Ajándékkal szeretnénk megköszönni a
véradást!
A véradásra hozza magával személyi
igazolványát, lakcímkártyáját és TAJ-
kártyáját!

Köszönettel: Soós Réka,
Sárbogárdi Vöröskereszt

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.

Á L L A T O R V O S I R E N D E L ÕÁ L L A T O R V O S I R E N D E L Õ
Sárbogárd, Hõsök tere 14.Sárbogárd, Hõsök tere 14.

Dr. Szénási Károly, telefon: 06 (30) 8161-376.Dr. Szénási Károly, telefon: 06 (30) 8161-376.

Nyitva: H–P: 16.00-18.00, Szo: 9.00-11.00Nyitva: H–P: 16.00-18.00, Szo: 9.00-11.00
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Meghívó
A Petõfi Sándor Gimnázium
Öregdiákjainak Egyesülete

örömmel értesíti tagjait és támogatóit,
hogy iskolánk felújítása befejezõdött.

Ez alkalomból

közgyûlést hívunk össze, ahol beszámolunk
az elõzõ idõszak történéseirõl, majd

bemutatjuk a megszépült épületünket.
A közgyûlés napirendi pontjai:
* Beszámoló az elmúlt idõszak eseményeirõl.
* Beszámoló az egyesület pénzügyi helyzetérõl.
* Az egyesület vezetõségének újraválasztása.
* Beszámoló az egyesület alapítványa – VOLT SÁRBOGÁR-
DI DIÁKOK AZ ALMA MATERÉRT – tevékenységérõl.
A hivatalos program után baráti találkozóra kerül sor.

A rendezvény helye és ideje:

Petõfi Sándor Gimnázium,
2011. március 26. (szombat) 14.00 óra.

A rendezvényre szeretettel vár minden volt és jelenlegi diákot,
illetve minden kedves érdeklõdõt az egyesület vezetõsége!
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