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Tojásból lesz a csoda

Régi gyülekezet
új kapuval

Izgalmas napról napra várni, hogy tojnak-e a tyúkok, és ha igen, mennyi tojást.
Ez igazi „kindermeglepetés”, kétség nem
fér hozzá. Ahogy berakom a többi közé
az új kincset, büszke elégedettséggel futtatom végig a szemem a dobozban sorakozó tojásokon.
Van egy szólás, hogy „olyanok, mint két
tojás”. Külsõre valóban minden tojás
egyformának tûnhet, de gondoljunk csak
bele, mennyi variáció kínálkozik leendõ
sorsukat illetõen. Mert, kérem, Kukori és
Kotkoda is megmondta, hogy „Tojásból
lesz a csoda”! Egyrészt lehet sült, fõtt,
rántotta, omlett, buggyantott, tükör, kaszinó, lágy, kemény, sós, savanyú, vagy
éppen édes. Gyerekkorunkban, ha édességre vágytunk, cukorral felverve, vagy
keverve ettük – ezt még a 07-es ügynök is
megirigyelhetné! Visszatérve a csodákra,
lehet még a tojásból tyúk, lúd, strucc, kígyó, krokodil, teknõs, vagy gólya. Sõt, lehet locsolóknak ajándék patkolva, viaszolva, batikolva, festve, kifújva, kifúrva.
Mindezt egy tyúkkal megtenni nem lehet,
szóval nem kérdés, hogy a tojás elõrébbvaló.

„A megrepedt nádszálat nem töröm össze, a füstölgõ mécsest nem oltom el.” – Ez a krisztusi
mondás áll azon a miklósi evangélikus templomnál nemrég felállított székely kapun, mely
formájával is szimbolizálja: ha öregedik is egy ember, egy gyülekezet, akkor is megtartja õt Jézus, a hit. A kaput Váraljai Péter fafaragó, asztalosmester és a fafaragó szakkör tagjai készítették, és számos gyülekezeti tag, segítõ kéz mûködött közre a felállításában.
HKV

Különben is a tojás a teremtést, a termékenységet, az új életet, újjászületést szimbolizálja.
És hogy jön ide a nyúl? Lám, õ is a termékenység jelképe.
Hargitai–Kiss Virág

Nagytak

arítás Pusztaegrese

n

4. oldal

Szakmai nap az alapi óvodában
13. oldal
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Pályázati segítõk
A megyei, Székesfehérváron mûködõ Széchenyi Programiroda
három munkatársa tartott frappáns tájékoztatót az Új Széchenyi
Terv keretében kiírt és várható pályázati lehetõségekrõl a díszteremben kedden délután. Dr. Pálmainé Folmeg Zsuzsanna a turisztika és városfejlesztés, Pálinkás Anett a nevelési–oktatási intézményeknek, Soponyai László pedig a vállalkozás- és gazdaságfejlesztés területét érintõ pályázatokat mutatta be lényegre törõen. Ezt követõen kérdéseket lehetett intézni a szakemberekhez,
akik többeket a hallgatóságból ismerõsként üdvözöltek.
A programiroda ingyenes segítséget nyújt minden civil szervezetnek, egyháznak, intézménynek és vállalkozásnak a pályázatok felkutatásától a projekt lezárásáig. Elérhetõségeiket megtalálhatják
a www.szechenyiprogramiroda.hu weboldalon.
Hargitai–Kiss Virág

Tizedszer
különdíjas
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Szakmai konferencia

Az Önfejlesztõ Iskolák Egyesülete és az ÁMK Sárszentmiklósi
Általános Iskola „Iránytû” címmel szervezett regionális konferenciát szerdán Sárbogárd, Dunaújváros, Mór, Székesfehérvár,
Bonyhád, Szekszárd, Budapest, Kiskõrös pedagógusainak és
számos szakembernek a részvételével.
Dr. Sükösd Tamás polgármester és dr. Kovács Géza, az Önfejlesztõ Iskolák Egyesületének elnökének köszöntõje után szó esett
többek között az új köznevelési törvényrõl, az új NAT-ról, illetve
szekciók keretében tehetségfejlesztésrõl, egész napos iskoláról,
infokommunikációs fejlesztésekrõl.
Hargitai Gergely

Dr. Lendvai György ugyan nyugalmazott ügyész és gimnáziumi
óraadó tanár, de (mondhatni
születése óta) nyughatatlanul
nyüzsög a kulturális közéletben,
abból is 56 esztendeje Sárbogárdon.
Ahogy idekerült, tevékenyen
részt vett a „Bástyasétány 77”
címû operett megrendezésében, majd a vegyes kar, a zeneiskola megalapításában; vetélkedõket bonyolított le, helyi hangversenyek szervezésében vállalt szerepet. Emellett jogi elõadást tartott az ELTE-n, a környezõ községekben, s külföldi élményeirõl is szívesen számolt be nyilvánosság elõtt. Elnöke volt a Városszépítõ Egyesületnek, mely mozgatórugója volt a Hõsök terei emlékmûegyüttes kialakításának.
Részt vett a városi nyugdíjasklub életében. Együttesben zenélt
hegedûsként (mint engedéllyel rendelkezõ elõadómûvész), irodalmi elõadásokban lépett föl szavalóként. 1970-ben kulturális
tevékenységéért kitüntette a mûvelõdési miniszter.
Immár 10 esztendeje rendszeres vendége a Fejér megyei nyugdíjas Ki mit tud? vetélkedõknek, s mind a tízszer különdíjat vehetett
át versmondásáért, illetve hegedûjátékáért. A tizedik különdíjat
februárban kapta meg, ennek révén pedig fellépett a gálamûsorban, Székesfehérváron, március 25-én, éppen 87. születésnapján.
Gratulálunk Gyurka bácsinak, és jó egészséget, életkedvet kívánunk minden tevékenységéhez!
Hargitai–Kiss Virág

Kiegészítés
Egyik Olvasónk már korábban jelezte, hogy a polgári iskoláról
szóló cikkbõl (Bogárd és Vidéke, 2012. március 1.) kimaradt,
hogy – miután a polgári helyett bevezették az általános iskolai oktatást, és több helyszínen, épületben folyt a tanítás – a Tompa Mihály utcában, a református templom melletti iskolaépületbe
(melynek helyén most a református idõsek otthona áll) ugyancsak
jártak diákok. Köszönjük kedves Olvasónknak a kiegészítést!

Helyesbítés
Múlt heti lapszámunkban Kis Tüzér utcát írtam a Kis Vezér utca
helyett. A hibáért elnézést kérek!
Hargitai–Kiss Virág

Miklósi hírcsokor
Binder Károly rendhagyó zeneórája
A Filharmónia Hangversenysorozat keretében elõkészítõ órára
került sor az elmúlt héten iskolánkban. Binder Károly zongoramûvész – aki jelenleg a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem jazz
tanszékének vezetõje – látogatott hozzánk.
A mûvész jelenleg is aktív pedagógus, zeneszerzõ, most is éppen
egyik koncertjére készül, melyre a Mûvészetek Palotájában kerül
majd sor. A délután során a zenész közvetlen hangnemben mesélt
a gyerekeknek a jazz lényegérõl, a mûfaj lehetõségeirõl és arról,
mennyire tudja zenei tehetségét az improvizáció során kamatoztatni.
Áprilisban az elõadás alkalmával bizonyára további zenei érdekességekben lehet majd részünk.

Elsõ helyezés az Óperenciás
mesemondóversenyen
2012. március 21-én Székesfehérvárra mentünk Kristófné Juhász Ildikó tanító nénivel
az Óperenciás városi meseünnep és mesemondóverseny döntõjére.
Nagyon izgatott voltam, amikor beléptünk a
Gárdonyi Géza Mûvelõdési Ház és Könyvtár
egyik termébe. Amikor rám került a sor, kiálltam és olyan jól akartam elmondani a mesémet, ahogyan még sohasem. Ez sikerült is.
Míg a zsûri nehéz feladatát végezte, a tornateremben vicces mondókákkal, énekekkel,
versekkel szórakoztattak bennünket.
Elkövetkezett az eredményhirdetés ideje. A
torkomban dobogott a szívem. Hamarosan
kiderült, hogy olyan szépen mondtam a mesémet, hogy elsõ helyezést értem el. Kaptam
oklevelet, emléklapot, ingyen belépõt a családommal együtt a Babamúzeumba, és egy
nyári táborozásra is elmehetek.
Nagyon boldog voltam, a családom és a tanító néni is.
Huszár Anna 3. a
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Lúdtojásból csipke Bogárdi
Mádi Csabáné Hédi csodálatos csipkét varázsol lúdtojásból szabad idejében. A
cecei családanya keze alól számos tojáscsoda kerül ki. Mûhelytitkaiba most beavatjuk kedves Olvasóinkat is.
– Mióta foglalkozik lúdtojás-díszítéssel?
– Tavaly kezdtem el. Láttam több helyen,
és nagyon megtetszett, hát megpróbáltam.
– Miért a lúdtojásba szeretett bele?
– Mert szép nagyok és fehérek. Olyanok,
mint a horgolt csipke.

– Vannak kedvenc motívumai?
– Nagyon szeretem a szemformákat, de
nyitott vagyok mindenféle mintára, amit
meg tudok csinálni.
– Melyik tojás a legnehezebben elkészíthetõ?
– A nagylyukúak nehezebbek. Van, ami
három óra alatt készül el.
– Szoktak-e segíteni a családtagok?
– A két lányom gyönggyel körbefûzi a tojásokat; fúrással még nem próbálkoztak. A
férjem fújja a tojásokat.

– Más tojással is próbálkozott már?
– Tyúktojásokat is szoktam csipkézni, gravírozni, üveg-, vagy márványfestékkel,
gyöngyökkel, szalvétatechnikával díszíteni.
– Melyikkel könnyebb dolgozni?
– A lúdtojásnak keményebb a héja, és belül
a hártyája is vastagabb, így könnyebb fúrni.
Különféle csiszoló- és fúrófejeket használok. Elõször megrajzolom a mintát, amit
kigondoltam – de volt olyan is, hogy fúrás
közben megrepedt, eltörött a tojás, akkor
megvariáltam, és ahhoz alakítottam a díszítést. Minél nagyobb a minta, annál nehezebb dolgozni a tojással, annál könnyebben törik.
– Volt módja mással is találkozni már, aki
lúdtojás-díszítéssel foglalkozik?
– Még nem. Újságban, interneten nézelõdök, böngészek, fõleg húsvét elõtt, hogy
mik az újabb „divatirányzatok”.
– Utána meg gyakorlatban kikísérletezi?
– Mindent kipróbálok. Elõször törtek a tojások, de egy idõ után már rááll az ember
keze.
– Honnan szerzi be a tojásokat?
– Innen, Cecérõl, egy nénitõl. Az a baj,
hogy nincsenek nagyon ludak, ezért nehéz
lúdtojáshoz jutni.
– A belsejét elfogyasztják?
– Nem, mert erõs a sárgája, nehéz szájjal
kifújni, ezért kompresszorral van kifújva.
A tyúktojást szájjal fújjuk ki, azt elfogyasztjuk.

– Akkor ez igazi családi vállalkozás. A lányok ezek szerint örökölték az édesanyjuk
kézügyességét.
– Szeretnek bütykölni.
– A tojások hímzése hobbi, vagy teljes elfoglaltság?
– Csak hobbi. Elõször a locsolóknak készültek a tojások, de sokaknak megtetszettek, ezért az idén többet csináltam, hogy
más is gyönyörködhessen a mûveimben.
– Akkor a locsolóknak ezeket úgy kell
megõrizni, mint az igazi aranytojást, mert sokat érnek!
– Szeretik is! Akik jönnek a lányokhoz,
örömmel viszik a tojásokat, boldogság nézni.
– Meg szoktak érte dolgozni a locsolók?
– Vers nélkül nincs tojás.
– Egyébként mi az eredeti hivatása?
– Kozmetikus vagyok.
– Mi a kedvenc tojásos étele?
– Minden tojásos ételt szeretek, lágyan, keményen, sütve, bárhogy.
– A tojások közül melyik fajtát szereti enni: a
lúd-, vagy a tyúktojást?
– A tyúktojást. Lúdtojást még nem kóstoltam.
– Mennyi tojást fogyasztanak egy évben?
– Nagyon sokat. Tyúktojásból 80-100-at
csinálok általában húsvétra, lúdtojásból
idén 30 darabot csináltam már.
Hargitai–Kiss Virág

alkotások
Rómában
Rómában, a Santa Maria del Popolo bazilikában rendezték meg 2011-ben is a „100
jászol” címû nemzetközi kiállítást, november végén. Szabóné Czuczai Katalin mint
oktató és alkotó, valamint az õ tanítványait, a Move Béta csapatát képviselõ Tinódy
Mónika személyesen és alkotással is részt
vehettek ezen a kiállításon.

Magyarországról 22 alkotás került bemutatásra, abból kettõ sárbogárdi. Az is rendkívüli, hogy Kati és tanítványai két egymást
követõ évben is képviselhették Magyarországot, Sárbogárdot. A részvételüket igazoló oklevél mellett Kati alkotása fölkerült
az eseményt hirdetõ plakátokra, meghívókra, illetve a kiállított alkotásokról készült nemzetközi katalógus borítójára is.
Kati az alkotását a vatikáni magyar nagykövetségnek ajándékozta, amit a pápai
nuncius fog megszentelni. Gratulálunk!
Hargitai–Kiss Virág

Sárbogárdi
KÉPESLAPOK
kaphatók szerkesztõségünkben
40 Ft-os áron.
Sárbogárd, Hõsök tere 12.,
tel.: 06 (25) 508 900.
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Zenés felolvasóest

Március 17-én a Pusztaegresi
Klub külsõ részén folytattuk a
takarítást. Sokan eljöttek, amint
a képen látható, még a legkisebbek is kivették a részüket a munkából, így a két napra tervezett
tereprendezést pár óra leforgása alatt elvégeztük.
A munka szemétszedéssel kezdõdött, a kazánházban felhalmozódott lomot kidobtuk az
oda állított konténerbe. Majd
megmetszettük a fákat, szétültettük a virágokat, a feledésbe
merült röplabdapályáról lelapátoltuk a földet. Végezetül csatárláncba állva elgereblyéztük a sok
falevelet, kipucolva a füves területet.
A jól végzett munka örömére az est folyamán szalonnasütéssel
zártuk a napot.
Szeretnék külön köszönetet mondani Reng Gábornak, aki megtalálta, hol is volt régen a kerti csap, és kiásta a fagytalanítót, majd
a saját költségén teljesen felújította a csapot.
Ahogyan ígértük, a jótékonysági bál bevételébõl megkezdjük a vizesblokk felújítását, amihez már meg is vettük a festék egy részét
és a csempéket a mosdókba.
Következõ programjaink: Március 31-e, 13.00: bolondok felvonulása a klubtól a falu utcáin, felkészítve az embereket az elsejei
bolondok napjára. Április 8-a: locsolóbál. Április 14-e: Retro
Disco. Április 21-e: asztalitenisz-verseny. Április 28-a: nyugdíjasok bálja. Programjainkra szeretettel várunk minden érdeklõdõt!

„Õsi gyülekezet, élõ emlékezet” címmel zenés felolvasóestet rendeztek evangélikus szerzõk irodalmi mûveibõl és történeti visszaemlékezéseibõl hétfõn este a sárszentmiklósi klubban. Az est
kapcsolódott a klub 40 éves évfordulójához, illetve folytatása volt
a 2010-ben tartott felolvasásnak.
Tóth András klubvezetõ bevezetõje után Bõjtös Attila, a sárbogárd–sárszentmiklósi evangélikus gyülekezet munkatársa így fogalmazott: „Van mire emlékeznünk, hiszen két és fél évszázada
van jelen a településen az evangélikus gyülekezet, köztük sokan
közéleti emberként is tevékenykedtek, és sokan papírra vetették
visszaemlékezéseiket. Azért szeretnénk felolvasni ezekbõl, hogy
a város és a gyülekezet erõt meríthessen a múltból a közös építkezéshez.”
Az alkalmat a „Jöjj, Jézus népe” kezdetû ének nyitotta meg, majd
Bõjtös Attila tolmácsolta Béldi Károly lelkész gondolatait az egykori templomépítésrõl, amihez távoli települések is adományoztak anyagot, pénzt, munkát.
Vitéz Mariann oboa- és Jákob Zoltán zongorajátéka egy szép
olasz, barokk mûvet keltett életre, Fiocco Ariosoját.

Dala Károly

Panni néni köszöntése
Takács Jánosnét, Panni nénit mindenki ismeri Cecén. Ez nem
csoda, hiszen negyven éve dolgozik a faluban kereskedõként végig ugyanazon a helyen. Korábban is a boltosként tevékenykedett
más településeken. Cecén elõször a tejboltban dolgozott, majd átvette a szomszédos kultúrcikkboltot. Most, betöltve 70. életévét,
átadja lányának az üzletet, s végképp nyugdíjba vonul.
1942. március 23-án született Kecskeméten. Négy gyermek közül
másodikként édesanyja foglalkozását vitte tovább, s kereskedõnek tanult. Cecén hamar megkedvelték szeretetteljes figyelméért, segítõkészségéért. Nem az a fajta kereskedõ volt, aki csak a
maga hasznát nézi. Nem is gazdagodott meg belõle. Mindig azt
tartotta, hogy a pénznél fontosabb a becsület. Nála mindig a vevõ,
a vevõ érdeke volt az elsõ. Végtelenül becsületes volt, s jóhiszemûen ezt tételezte föl másokról is. S bizony ezzel a „gyengeségével” többen visszaéltek, s kihasználták.
Hét végén, pénteken köszöntötte Õt 70. születésnapján családja
az alábbi kis versikével:
„Legyen egészséged, tudj boldog lenni,
Szívedet soha ne bántsa meg senki.
Születésnapod legyen az örömöd napja.
Kívánjuk, hogy ezeket a Jóisten megadja.
Boldogság legyen minden napod,
Köszöntünk a 70. születésnapodon:
Férjed, lányod, fiaid és az unokák.”
Panni nénit a Bogárd és Vidéke szerkesztõsége nevében én is köszöntöm, úgy is, mint hûséges segítõnket, aki a kezdetektõl sokat
tett azért, hogy lapunk, a Bogárd és Vidéke Cecén minél több emberhez eljusson. Sok boldogságot Panni néni!
Hargitai Lajos

Ezután Leszkovszki Albin elõadásában a 10 évig itt szolgáló Jakus
Imre „Az élõ falu arca” c. írása elevenedett meg.
Hegedûs Judit (klarinét) és Jákob Zoltán kettõse révén Gárdonyi
Zoltán Korálelõjátéka vezette be a ma is élõ egyik gyülekezeti tag,
Dancs Ferencné Rehák Mária színes, lánykori élményeit. E sorokat stílusosan egy ifjú hölgy, Horváth Réka olvasta fel.
Ismét egy zenei mû következett: „Magasztallak Téged!”
Eszterházy Pál kantátáját oboa és zongora szólaltatta meg.
Fehér Károly egy évet töltött itt káplánként. Magával ragadó emlékezését, hogy milyen kitüntetõ figyelemmel vették Õt körül az
emberek, dr. Makkos Norbert adta elõ.
Kedves színfoltja volt az eseménynek az evangélikus gyülekezet
furulyakórusa (Váraljainé Melis Orsolya, Gazsó Anna, Csõgör
Klaudia), akiket gitáron Bõjtös Attila kísért. Õk a „Bocsásd meg,
Úristen, ifjúságomnak vétkét” és az „Erõs vár a mi Istenünk” szívhez szóló dallamait szólaltatták meg.
Becker Gizella Pálffy Mihály lelkész beszámolóját olvasta fel az
1973-as templomfelújításról.
Végül az „Ó, terjeszd ki…” kezdetû esti ének zárta a lélekemelõ
együttlétet.
Hargitai–Kiss Virág
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KÖZLEMÉNYEK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Sárbogárd Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény 6.
§-a alapján pályázatot ír ki a Sárbogárd
város közigazgatási területén végzendõ
helyi menetrend szerinti autóbusszal
történõ személyszállítási tevékenység ellátására.
1. A kiíró neve, címe, telefon- és telefaxszáma:
Sárbogárd Város Önkormányzata 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2. Tel.: 25/520-260, fax:
25/520-280 Kapcsolattartó: dr. Sükösd Tamás
polgármester
2. Az eljárás tárgya: Helyi menetrend szerinti autóbusszal történõ személyszállítási tevékenység
ellátása közszolgáltatási szerzõdés keretében. A
részletes követelményrendszert, az alkalmassági
feltételrendszert, a pályázaton való részvétel feltételeit, valamint a pályázat benyújtásához szükséges információkat a pályázati kiírás tartalmazza.
3. A pályázati kiírás beszerzésének határideje: A
Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ hivatalos értesítõben való közzétételtõl számított 30
napon belül.
4. A pályázati dokumentáció értéke 31.496
Ft+ÁFA, azaz 40.000 Ft. A dokumentáció ellenértékét a pályázó átutalással teljesítheti a kiíró
önkormányzat Magyar Takarékszövetkezeti Bank
Rt.-nél vezetett 11500092-11100001 számú
bankszámlájára. A dokumentáció az átutalási bizonylat másolatával vehetõ át hétfõtõl csütörtökig 8.00-11.30 és 12.00-16.00 óra között, illetve
pénteken 8-12 óra között a következõ címen: Sárbogárd Város polgármesteri hivatal titkársága

(7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.). A pályázati dokumentáció kérésre postai úton is megküldésre
kerül, amennyiben az ellenérték megtérítését a
pályázó igazolja. A megvásárolt pályázati kiírás
másra át nem ruházható. A pályázati dokumentáció megvétele elõfeltétele az eljárásban való részvételnek.
5. Részvételi feltételek: A pályázat nyílt, egyfordulós, nyelve magyar. A pályázaton pályázóként
részt vehetnek azon belföldi, vagy külföldi székhelyû jogi személyek, vagy azok konzorciumai,
melyek megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt
pénzügyi, gazdasági, mûszaki, valamint szakmai
alkalmassági feltételeknek. Külföldi székhelyû
szolgáltató a pályázaton abban az esetben vehet
részt, ha országában is biztosított a menetrend
szerinti autóbusz-közlekedésben a nemzeti elbánás a külföldiek számára.
6. Az elbírálás módja és szempontja: Az ajánlati
felhívásban meghatározott alkalmassági követelmények és bírálati szempontok alapján az
összességében legelõnyösebb ajánlatot benyújtó pályázóval köt szerzõdést.
7. A szerzõdés idõtartama: A kiíró a szerzõdést
határozott idõtartamra, 5 évre köti.
8. A pályázat benyújtásának határideje: A hivatalos értesítõben történõ megjelenést követõ 60.
nap 15.00 óra.
9. Az eredményhirdetés tervezett idõpontja: Az
ajánlattételi határidõ lejárta után 60 napon belül.
10. A szerzõdéskötés tervezett idõpontja: Az
eredményhirdetés idõpontját követõ 15. nap.
11. A szolgáltatás megkezdésének napja: 2012.
október 1.
12. A teljesítés helye: Sárbogárd város közigazgatási területe.
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A VERTIKÁL Zrt. (mint közszolgáltatást végzõ) tájékoztatása alapján felhívjuk a tisztelt Lakosság figyelmét,
hogy Sárbogárd város közigazgatási
területén a VERTIKÁL Zrt.

LOMTALANÍTÁST
szervez a KÖZÉV Kft.
közremûködésével.
Felkérjük a Lakosságot, hogy a háztartásokban felgyülemlett nem veszélyes
hulladékot (azaz a háztartásokból származó kiselejtezett bútorokat, textíliákat, mûanyagokat stb.) a jelzett napon
helyezzék ki a házuk elé legkésõbb reggel 7 óráig.
A lomtalanítást végzõ teherautók minden utcán csak egyszer haladnak végig!
A lomtalanítás keretében veszélyes hulladék (akkumulátor, szárazelem, festékesdoboz, növényvédõ szer, gyógyszer,
olajos hulladék, hûtõszekrény, fénycsõ,
állati tetemek stb.) nem szállítható el.

A lomtalanítás idõpontjai
2012. május 9-én (szerda):
Sárbogárd;
2012. május 10-én (csütörtök):
Sárszentmiklós;
2012. május 11-én (péntek):
Alsótöbörzsök, Nagyhörcsök,
Sárhatvan, Pusztaegres,
Rétszilas, Kislók.
Városi polgármesteri hivatal, Sárbogárd

A Sárbogárdi Múzeum Egyesület
tisztelettel meghívja minden tagtársát

Sárbogárd Város
Önkormányzatának
képviselõ-testülete 2012. március
29-én (csütörtökön) 10.45 órakor

éves közgyûlésére.
Helyszín:
a régi községháza kiállítótermei.
Idõpont: 2012. április 3. (kedd) 18 óra.

CIVIL FÓRUM

rendkívüli ülést tart.
ISKOLAI-ÓVODAI
BEIRATÁSOK

Sárbogárd Város Önkormányzata a civil szervezeteket érintõ jogszabályi változások megismerése érdekében a városban mûködõ civil szervezetek közremûködésével civil fórumot tart.
A rendezvény idõpontja: 2012. március
29. 16.00 óra. Helyszíne: polgármesteri
hivatal, díszterem.
Napirendi pontok:
1. A civil szervezetek támogatásának
rendjérõl szóló önkormányzati rendelet
ismertetése.
2. A 2012. évi civil pályázatok kiírása,
rendelkezésre álló támogatási összeg.
3. Bejelentések.
Megjelenésére, építõ véleményére számítunk!

Tájékoztatjuk a tisztelt Szülõket, hogy a
leendõ elsõ osztályos tanulók beíratására az alábbi idõpontban kerül sor
a Mészöly Géza Általános Iskolában:
2012. április 17. 8–16 óra;
2012. április 18. 8–17 óra;
2012. április 19. 8–14 óra;
a Szent István Általános Iskolában:
2012. április 17. 14–16 óra;
2012. április 18. 9–11.30 óra, 13–15.30 óra;
2012. április 19. 7.30–11.30 óra.
A leendõ óvodások beíratására a Zengõ
Óvodában az alábbi idõpontban kerül sor:
2012. április 17. 8–16 óra;
2012. április 18. 8–16 óra;
2012. április 19. 8–14 óra.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

Iskolavezetés

Az ülés helye: Sárbogárd polgármesteri
hivatalának díszterme, Sárbogárd,
Hõsök tere 2.
Napirend: Hiteligénylés, kötvényvisszaváltás átütemezése. Elõadó: polgármester.
Dr. Sükösd Tamás polgármester

Varga Gábor
országgyûlési képviselõ
FOGADÓÓRÁT TART
2012. március 30-án, pénteken Sárbogárdon 16 és 17 óra között a képviselõi
irodában (Ady E. út 164.);
Sárkeresztúron 17.30 és 19.30 óra között a polgármesteri hivatal dísztermében (Fõ út 34.).
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Alapi hírek

Iskolánkban sûrûre sikeredett
március vége. Tanulóink sok
versenyen, megmérettetésen
vettek és vesznek részt, néhány
versenynek pedig iskolánk volt
a rendezõje. Tanulmányi-, rajzés sportversenyek egyaránt szerepelnek a palettán.
Március 22-én délután zajlott az
5. alkalommal megrendezett Játékos Logikai Vetélkedõ, amelyre
összesen 14 csapat jelentkezett a kistérség, a környék iskoláiból.
Sok-sok érdekes feladat, rejtvény, fejtörõ késztette gondolkodásra a diákokat. Bár a feladatok kicsit nehezebbek voltak, mint az
elõzõ évben, idén is nagyon ügyesek voltak a résztvevõk.
Az alsós korcsoportban, a 3-4. osztályos csapatok között I. helyezést ért el ÁMK Sárszentmiklós elsõ csapata, II. helyezett a POK
Alsószentiván, III. pedig a Cecei Általános Iskola csapata lett.
A felsõsöknél, az 5-6. osztályosok között legeredményesebb volt a
Petõfi Sándor Gimnázium csapata, majd II. helyezést a Cecei
Általános Iskola, III. helyezést
az ÁMK Sárszentmiklós második csapata ért el. A legidõsebbek, a 7-8. osztályos tanulók között Mezõszilas csapata elsõ,
Alap csapata második, végül az
ÁMK Sárszentmiklós csapata
harmadik helyett szerzett.
Másnap, március 23-án alapi és
cecei diákok részvételével tartottunk szavalóversenyt. A diákok egy meghatározott verssel
indulhattak, Petõfi Sándor
„Arany Lacinak” címû versét
szavalták. Az alsósok között
Vincze Laura alapi 2. osztályos
tanuló vehette át az I. helyezettnek járó jutalmat szépen hangsúlyozott elõadásáért, míg a fel-

sõsök között Fésû Fanni cecei 6.
osztályos tanuló szerepelt a legeredményesebben.
Még februárban hirdetett illusztrációs rajzpályázatot Tamás Éva Játéktára, egy pécsi
együttes. Fõként kortárs gyermekverseket zenésítenek meg;
elsõ lemezük címadó daláról alkothattak a gyerekek. A 2. osztályosok közös, üvegfestékkel készített munkájukkal különdíjként Játéktár-matricákat és emléklapot érdemeltek ki. Gál Fanni (2. osztályos) rajzát egy gyermekvers-kötettel jutalmazták, Mentovics Éva tollából. Az együttes elsõ klipjében is szerepelnek majd a díjazott munkák.
2. osztályunk március végén rendhagyó környezetismeret-órai ismétlésre indult a környék erdeibe. A gyerekeknek a kirándulás
során sajnos csak õzet és fácánt sikerült megfigyelniük az állatok
közül, valószínûleg a zsivaj miatt a többiek messzire elkerülték kis

Húsvétra hangolva

társaságunkat. A tavaszi erdõ azonban számos megfigyelési lehetõséget nyújtott a növények szempontjából, elmélyíthették az eddig tanultakat. Egy helyen tengernyi ibolyát is találtunk, sokféle
színárnyalatban. Az útközben, a látottakhoz kapcsolódóan felmerült kérdésekre Koch Mihály erdész válaszolt, akinek ezúton is
nagyon köszönjük, hogy idõt szánt ránk. Így bõvebb ismereteket
szereztünk az erdõben, a fákon látható jelekrõl például. Az erdész egy szarvas és egy õz elhullajtott agancsát is megmutatta,
mindenki kézbe vehette, megszemlélhette. A beszélgetés után
egy tisztáson számháború következett, majd hazafelé indultunk.
Sok érdekességet hallhattunk, jó volt egyet játszani, sétálni a szabadban, az ébredezõ erdõben, még a tavalyi avaron.

Kézmûves-foglalkozás
a városi könyvtárban 2012. március 31-én 10 órától.
A foglalkozás keretében húsvéti asztaldíszeket,
ajándékokat készítünk. A kellékek nagy részét
a könyvtár biztosítja.
Otthonról hozott anyagokból és ötletekbõl is dolgozunk!
Várunk minden ügyes és kevésbé ügyes kezû érdeklõdõt,
kicsit és nagyot!

Nagy Orsolya
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Cecei sulibörze
Arcadia egészségnap
Szombaton rendezték meg immár harmadik alkalommal Cecén
az egészségnapot az Arcadia Reklámügynökség támogatásával.
A program során a diákok feladatlapokat töltöttek ki, zöldségeket, gyümölcsöket, teljes kiõrlésû gabonából készült kenyereket,
süteményeket kóstolgattak a pedagógusok és a szülõk segítségével. Az egészségmegõrzés jegyében plakátokat készítettek kooperatív technikákat alkalmazva. Testsúlyt, testmagasságot mértek,
testtömeg-indexet számoltak. Mindeközben az érdeklõdõket a
védõnõk várták, hogy vérnyomást és vércukorszintet mérjenek.
A teremben zajló programok után önfeledten mozogtak, futkároztak, kerékpároztak az udvaron a cecei diákok az egészségnapon.

A reklámügynökség az idei tanévben is termékmintákkal, szórólapokkal, vitaminokkal, grahamliszttel, matricákkal és plakátokkal támogatta a rendezvényt.

Méhecskeröptetés
Március 26-án, kedden játékos foglalkozásra várták a cecei iskolába a leendõ elsõ osztályosokat a cecei, sáregresi és vajtai óvodákból.
Miután a gyerekek az óvónõkkel együtt már jártak az iskolában,
most szüleikkel együtt várták õket a tanító nénik, hogy készségfej-
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lesztõ feladatlapokat töltsenek ki, rajzoljanak, majd egy méhecskés röptetõt készítsenek. Egy röpke fél órára kipróbálták, hogy
milyen lesz majd szeptemberben az iskolapadban ülni, így rajzolni, nyírni, ragasztani stb. Az alkotás öröme után természetesen a
méhecskét meg is röptették az udvaron, így véve birtokba a nagy
tereket.
Amíg a leendõ diákok alkottak a pedagógusokkal, Király László
igazgató bemutatta a szülõknek az iskolát. Végigjárták a termeket, az udvart, majd interaktív tábla segítségével megtekintették
az iskola honlapján a mindennapi iskolai élet jellemzõit. Ezután a
bemutatkozás kötetlen beszélgetéssé alakult, ahol feltehették
kérdéseiket a leendõ elsõ osztályosok szülei a nevelõknek.
Az óvoda-iskola átmenet program a beiratkozással folytatódik,
április 10-11-12-én, a Cecei Általános Iskolában.

Petõfi Sándor nyomában
Pénteken a 4. évfolyamosok Sárszentlõrincre látogattak el rendhagyó magyarórák keretében, ahol meglátogatták a Petõfi-emlékházat. A tananyag az 1848-as forradalmat feldolgozva Petõfi
Sándor életét és forradalomban betöltött szerepét is érintette,
aminek kapcsán született meg az ötlet, hogy látogassanak el a
Cecéhez igen közel lévõ emlékhelyre. Szülõi segítséggel megszervezték az utat, és verõfényes napsütésben szálltak ki pénteken a
buszból.
A múzeumnál már várták õket, és a sok érdekes tárgy mellett
megtudták azt is, hogy kb. 2 évet töltött Sárszentlõrincen a híres
költõ, kosztos diákként a jegyzõék házában, melyet átalakítottak
múzeummá, emlékhellyé. Sok szép tárggyal, a család képeivel,
emlékiratokkal lehetett megismerkedni, a modern technikákat is
igénybe véve. Mint megtudták, a múzeum felújításában, átalakításában a budapesti Petõfi Irodalmi Múzeum munkatársai is részt
vettek.
Megtudták azt is, hogy májusban az emlékmúzeum szomszédságában nyílik meg az ország elsõ Lázár Ervin-múzeuma.
Ezután a negyedikesek átsétáltak a szépen felújított evangélikus
templomba, ahol a lelkész asszony elmondta a vendégeknek, hogy
a régi idõkben olyan sokan jártak a templomba, hogy a diákoknak
az oltár mögött jutott csak hely, fapadokon ülve. Ott nagyon unatkoztak, hiszen szinte semmit sem láttak, ezért bicskájukkal farigcsálták a padokat. A „legenda” szerint Petõfi Sándor is belevéste
a monogramját a padba, ami meg is tekinthetõ.
Azt is elmondta, hogy a templom építésekor a Kárpátokból hozták a fákat a Duna vizén úsztatva, amit nagy szekerekkel szállítottak el Sárszentlõrincre, ahol nagy ünnepséget rendezve fogadták
õket. Azt is elmesélte, hogy a 48-as forradalom idején az egyik harangot levették és felajánlották ágyúnak. A harang tartószerkezete ma is látható a templom mellékszárnyában, a régi toronyórával
együtt, amit még a harangozó húzott fel minden nap, nagymamáink órájához hasonlóan. Ma már egy modern órát láthatunk a
sárszentlõrinci templomtoronyban, ami a negyedórákat és az
órákat is elüti.
Folytatásképpen a gyerekek elsétáltak még a régi iskolaépülethez is, melynek falán emléktábla hirdeti, hogy ebbe az iskolába
járt híres költõnk.
A program a kicsi, de nagyon
szép és gondozott tolna megyei
település játszóterén folytatódott, ahol önfeledt futkározással és hintázással élvezték a
márciusi jó idõt a diákok.
Igazán érdekes és izgalmas kalandban volt részük a negyedikeseknek, melynek során képzeletben szinte ellátogattak a
XIX. századi helyszínekre és
eseményekbe.
Cecei iskola
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KÖZÉRDEKÛ KÖZLEMÉNYEK

HÁZIORVOSI RENDELÉSEK

Közérdekû telefonszámok

DR. CSANÁDI JÓZSEF HÁZIORVOS

Ha velünk vagy környezetünkben bármilyen baj van, az elsõ, hogy
azonnal feltesszük a kérdést: „Hova forduljunk segítségért?” Egy cím,
egy név, egy telefonszám ilyenkor sokat jelent, olykor az idõben érkezõ segítség életet menthet. Úgy gondoltuk, rendszeresen, havonta
közreadjuk itt azokat a legfontosabb közérdekû információkat, melyekre bármikor szükség lehet. Hova forduljunk...?

a Sárbogárd, Ady E. út 79. szám alatt (SZTK), a 2. emeleten rendel.
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.

Ha nem mûködik az utcai közvilágítás:
Éjjel-nappali ügyelet: 06(25)433-444, 06(80)205 020. Polgármesteri hivatal: 06(25)520-200.

Ha a lakásban áramkimaradás van:
E.ON hibabejelentés: 06(80)205-020, ügyfélszolgálat: 06(40)545-545 (H-P:
7.30-20.00). Honlap: eon-hungaria.com Postacím: 7602 Pécs, Pf.:197.

Ha nem ég a gáz...!
Mûszaki hibabejelentést a következõ számon lehet tenni: 06(80)42-42-42. Ügyfélszolgálat: 06(40)220-022. (H-P: 7.30-20.00). Postacím: 7602 Pécs, Pf.:197.

DR. NEMES MÁRIA HÁZIORVOS

Ha „süket” a telefon...!

a Sárbogárd, Ady E. út 79. szám alatt (SZTK), a 2. emeleten rendel. Tel.:
06 (25) 461 742. H-P: 8-12.

Telefonos ügyfélszolgálat: 1443. (H-P: 8.00-18.00, Szo: 8.00-13.00) Hibabejelentés: 1445.

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. István 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, tanácsadás: K: 10.30-11.30, Sze: 8-11, Cs: 13-14, P: –.

Ha baleset szemtanúi vagyunk...!
A rendõrség 107-es, a mentõk a 104-es, a tûzoltók a 105-ös telefonszámon
hívhatók.

Orvosi ügyelet:
Tel.: 06 (25) 460-163, 463-490.

Ha sérült, kóbor ebet, rókát látunk,
elhullott vagy elütött állati tetemet fedez fel,
hívja a polgármesteri hivatalban Mikóné Vollár Veronika Diánát:
06(25)520-261, 38-as mellék.

Ha valahol tûz üt ki...!
Hívják a tûzoltóságot a 105-ös, vagy a 06(25)460-053-as számon.

Ha hulladékégetést észlel:
hívja a Közép-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelõség alábbi telefonszámait:
06(22) 514-300, 06(22)514-310, 06(22)514-314.

Kéményseprõk:
Rus Attila 06(30)744 6022, Csvecsko Sándor (Sárszentmiklós)
06(20)520-2990

Ha nincs víz, csõtörés van a mérõórán kívül, eldugult
a kerítésen kívül a szennyvízcsatorna:
Körzetünk településein a Fejérvíz ZRt. üzemeltet. Ügyfélszolgálat munkanapokon: 7.30-14.30-ig, minden csütörtökön 7.30-18.00-ig. Hívható telefonszám:
06(25)460-101.

Ha nem viszik el a szemetet idõben,
síkos a járda, a belterületi utakon hó vagy egyéb akadály van:
Közév Kft.: 06(25)508-990, 06(25)508-991, 06(25)463-481.

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 napokon, 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.

Ha közúton...
(61, 62, 63-as út, kislóki, dunaújvárosi, kálozi út stb.) kidõlt fa, hó vagy egyéb
akadály van: Közútkezelõ KHT. Sárbogárd 06(25)465-126. Megyei utak esetén a 06(22)316-271, országos útinform: 06(1)3227-052, 06(1)3227-643 hívható éjjel-nappal.

Ha megbetegszik háziállata:
hívható az állatorvosi ügyelet (ld. alább, havonta közöljük az ügyeleti listát.)

Tömegközlekedés
Menetrendi információk:
távolsági busz: Alba Volán: 06(22)514-714, 06(22)506-168,
MÁV információ: 06(25)460-018 (állandó ügyelet).
Helyi buszjáratok: 06 (20) 920 5776
Heti 2002 Kft. 2321 Szigetbecse, Napsugár u. 2.

Belvíz, árvíz, vegyi stb. katasztrófa esetén:
Fejér
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság:
06(22)311-120,
06(22)512-150. Sárbogárdon polgármesteri hivatal: napközben hívható a
06(25)520-260, 06(25)520-240, egyéb idõben a katasztrófa-elhárítási bizottság elnöke: dr. Sükösd Tamás a 06(30)5300-858 számon bármikor riasztható.
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A SÁRBOGÁRDI RENDELÕINTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK IDÕPONTJAI

Hargitai nagymama
szakácskönyvei
kaphatók a Bogárd és Vidéke
Lapkiadóban és az újságot
árusító boltokban!

Fogászati szakrendelés az SZTK-ban
Dr. Vékás Júlia – 06 (20) 390 6639
Rendelési idõ: hétfõ 14–18, kedd 9–12.30.
Idõpont-egyeztetés a 06 (20) 258 5384-es telefonszámon.
Dr. Vékás Andrea – 06 (20) 289 4342
Rendelési idõ: szerda 9–12.30, csütörtök 15–19.
Idõpont-egyeztetés a 06 (20) 428 6044-es telefonszámon.

Kis szakácskönyv: 1.500 Ft

Állatorvosi ügyelet - Sárbogárdi kerület

Nagy szakácskönyv: 2.500 Ft

Jogosult állatorvosi és betegellátási ügyelet 2012. április

ÁLLATORVOSI
RENDELÕ
Sárbogárd, Hõsök tere 14.
Dr. Szénási Károly,
telefon: 06 (30) 8161-376.
Nyitva: H–P: 16.00-18.00,
Szo: 9.00-11.00

A belföldi szállítást is végzik.
Sárbogárd, Pusztaegres, Sárhatvan, Nagyhörcsök, Mezõfalvai Rt. Sárrét, Alap,
Alsószentiván, Cece, Vajta, Sáregres, Káloz, Nagylók, Hantos, Sárosd, Sárkeresztúr,
Sárszentágota, Szabadegyháza
április 7-8-9.: dr. Szénási Károly, Sárbogárd, Tüzér u. 24., 06-30-8161-376;
április 14-15.: dr. Keszthelyi Gábor, Sárkeresztúr, Szt. István u. 3., 06-20-9749-065;
április 22.: dr. Csele István, Sárosd, Sport u. 30., 06-30-9939-404;
április 28-29.: dr. Pátzay József, Sárbogárd, Asztalos út 1/a, 06-30-6393-977;
április 30.: dr. Pátzay István, Sárbogárd, Köztársaság út 156., 06-30-5208-877;
május 1.: dr. Pátzay István, Sárbogárd, Köztársaság út 156., 06-30-5208-877.
A hatósági állatorvosi ügyelet a 06-30-9563-168 számú telefonon érhetõ el.
Dr. Bögyös Gábor hatósági fõállatorvos, dr. Lorászkó Gábor, a kamara elnöke
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SPORT

SÍC – hírek, eredmények
A legutóbbi szombaton a hetényegyházi Íjász és Hagyományõrzõ
Egyesület rendezett terem kvalifikációs íjászversenyt Kecskeméten. Egyesületünkbõl azok a versenyzõk indultak, akiknek edzéseredményeik alapján még esélyük volt az OB kvalifikációs szint –
III. o. – elérésére.
Stadler Balázs újonc serdülõ versenyzõnknek ez bõven sikerült,
ugyanis 3 körrel maradt el a II. oszt. szinttõl, tehát biztos résztvevõje az OB-nak. Katona Alex ifjúsági és Hargitai Enikõ felnõtt
versenyzõnk sajnos lemarad a nagy megmérettetésrõl, nem sikerült a teremminõsítés elérése. Az év folyamán minõsítõ pálya-versenyek és pálya OB alkalmával lesz lehetõségük a bizonyításra,
van idõ a felkészüléshez.

2012. március 29. Bogárd és Vidéke

MIKLÓSI FUTBALL
Elindult a beruházás
Március közepén a sárszentmiklósi sporttelepen megkezdõdtek a
munkálatok, a mûfüves pályával kapcsolatos beruházás megvalósítása. A pálya – méretét tekintve – 44×22-es mûfûvel borított
sportpálya lesz.

Mivel az idõjárás kedvezõ volt, ezért a talajmunkák végeztével
már állnak a pályavilágítás oszlopai. Ha az idõjárás továbbra is kegyes lesz, május elején egy nagyon szép létesítménnyel bõvülhet a
miklósi és persze a városi sportélet.

Labdarúgás

Elért eredmények: Stadler Balázs a serdülõ fiúk között 1. helyezést; Katona Alex az ifjúsági fiúk mezõnyében 2. helyezést ért el;
Hargitai Enikõ a felnõtt nõk között szerzett 1. helyet.
A 2012. évi terem országos bajnokság március 31-én, szombati napon kerül megrendezésre Dunakeszin. Egyesületünkbõl résztvevõ versenyzõk: Stadler Balázs serdülõ fiú, Katona Dorottya kadet
lány, Horváth Tamás ifjúsági fiú, Krencz Szabolcs felnõtt férfi,
Gilicze Ferenc veterán/mester férfi, Gilicze László veterán/mester férfi.
Egyesületünk mindenki számára nyitott, kérjük, látogasson el
hozzánk, lépjen tagjaink sorába! Eredményeinkrõl és egyesületünkrõl tájékozódjon a sic.hupont.hu oldalon. Kérjük továbbá,
hogy személyi jövedelemadójuk 1 %-ával legyenek egyesületünk
támogatói! Adószámunk: 18491074-1-07. Köszönjük!
Gilicze László, Sárréti Íjász Club, 06 /30/ 387 6842

A miklósi csapat az elõ tavaszi fordulóban itthon Velence ellen
4:0-ra nyert, majd következett a két idegenbeli mérkõzés: elõször
Etyeken játszott a csapat, ahol Krajcsovics kettõ ill. Májer egy találatával 3:1-re nyerte a találkozót. Ifi mérkõzés 1:1.
Az elõzõ hétvégén Martonvásáron járt a csapat, de sajnos hiába
volt Balog két találata, pontot nem sikerült elhozni, mivel a
martoni csapat a 85. percben emberhátrányban gólt tudott lõni, és
3:2-re nyert, ezzel mindhárom pontot otthon tudta tartani. Az ifi
csapatnak sikerült elhozni mindhárom pontot, 4:1-re nyerve a
találkozót.
Most vasárnap 16.30-kor a második helyezett Sárosd csapata látogat hozzánk.
Szombaton délelõtt megkezdi a miklósi U16 csapat is a tavaszi
idényt, a fiúk a táblázat élérõl várják a folytatást.
Szombaton 14.00-tól a kicsik veszik birtokukba a pályát, mivel a
miklósi pálya ad otthont a körzet elsõ tavaszi a Bozsik-tornájának.
A résztvevõk az alapi, cecei és természetesen a miklósi U7, U9,
U11-es korosztályos csapatok.
Sallai Attila, Sárszentmiklós SE

Férfikézilabda, megyei I. o.: VERESÉG IDEGENBEN
Rácalmás SE–VAX Sárbogárd KE 26:20 (15-6)
Vezette: Fazekas, Vargáné.
Sajnos bekövetkezett, amit az elõzõ két cikkben említettem, hogy
ez a játék kevés lesz egy erõsebb csapat ellen. Jött egy erõsebb csapat, jött egy gyenge játék, és természetesen jött a vereség is.
Az elsõ játékrészt úgy kezdte a csapat, mint talán még soha: a 17.
percben az eredményjelzõ táblán a mi góljaink száma mellett egy
1-es állt. Adtunk az ellenfélnek 9 gól elõnyt. Hiába küzdött a csapat a mérkõzés további részében, csak csökkenteni tudtuk a hátrányt, de ledolgozni nem. Egyszer megközelítettük õket 4 gólra,
de akkor büntetõt hibáztunk.
Az eredmény nem a játékvezetõkön múlott, de mindenképpen érdekes, hogy a sárbogárdi mérkõzéshez hasonlóan Rácalmásra is
rácalmási játékvezetõt küldött az illetékes bizottság.

El kell ismerni, hogy a vendéglátók nagyon felkészültek erre a
mérkõzésre, ennyi nézõ még soha nem volt ebben a csarnokban.
Kivezényelték még a polgárõrséget is, de semmilyen rendbontás
nem történt.
Ami még kicsit furcsa volt, hogy belépõjegyet csak a szép számmal
érkezõ sárbogárdi szurkolóknak kellett vásárolni.
Ezzel véget ért az alapszakasz, sajnos az elsõ helyet nem sikerült
megtartani, de még akár megnyerhetõ a bajnokság is.
Most két hét szünet következik, közben sorsolás, ezért nem tudom tájékoztatni az olvasókat, hogy ki lesz a következõ ellenfél,
illetve hol játszunk. Várhatóan a jövõ hét közepén tudjuk meg,
hogy ki a következõ ellenfél. Ebben a rövid szünetben, reméljük,
össze tudjuk rázni a csapatot, és rájátszásban már régi arcát mutatja a gárda. HAJRÁ, SÁRBOGÁRD!
Rehák Sándor
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LCD TV volt az olajradiátoros dobozban KÉK HÍREK
Sikkasztással gyanúsítják a sárbogárdi nyomozók azt a sárbogárdi fiatalembert,
aki egy nagyáruház alkalmazottjaként egy LCD TV-t olajradiátoros dobozba
csomagolt be, majd barátja a radiátor árán vásárolta meg a készüléket.
Az üzlet szemfüles biztonsági õrének
azonban feltûnt a náluk jelenleg már nem
használatos csomagolás, és belenézett a
dobozba. Ekkor derült ki a bûncselekmény. A rendõrök az eladón kívül annak
barátját, valamint a bûncselekménynél sofõri szerepet betöltõ élettársát is gyanúsítottként hallgatták ki.
Az eset még kedden este történt, de a
nagyáruház csak tegnap tett bejelentést a
történtekrõl a Sárbogárdi Rendõrkapitányságon.
Mint az az eddig beszerzett információk,
valamint a sárbogárdi áruház biztonsági
kamerái által rögzítettek alapján kiderült,
a 22 éves sárbogárdi férfi, aki a bolt mûszaki osztályán eladó, egy olajradiátoros dobozba belepakolt egy LCD televíziót, majd
azt a raktárból kihozva nem a radiátorok
sorába, hanem egy másikba rakta le.
Amikor élettársa és barátja az üzletbe érkezett, akkor azok bevásárlókocsijába be-

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke
eseményeirõl
Az Agárdi Termál csoport
eredményei
Mezõszilas–Nagylók
Mezõfalva–Enying
Rácalmás–Dég
Lajoskomárom–Kulcs
Seregélyes–Pusztaszabolcs
Aba-Sárvíz–Adony
Vajta–Ercsi
Sárbogárd–Káloz

10
24
21
24
36
30
22
37
33
38
28
48
74
40
69
87

50
59
28
23
14
11
10
-4
11
1
1
-21
-46
-20
-50
-67

TRAFFIPAX-SÚGÓ
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság
illetékességi területén
2012. április hónapban tervezett
sebességellenõrzések
2. 9.00–12.00: 61-es fõút, Alsószentiván területe (50 km/h);
6. 13.00–16.00: 63-as fõút, Sárkeresztúr területe (50 km/h);
9. 9.00–12.00: 63-as fõút, Sárbogárd területe (50 km/h);
12. 9.00–12.00: 63-as fõút, Cece, Deák F. út
(50 km/h);
14. 9.00–12.00: 64-es fõút, Igar területe (50
km/h);
22. 9.00–12.00: 64-es fõút, Mezõszilas, Fõ
út (50 km/h);
24. 9.00–12.00: 63-as fõút, Sárbogárd területe (50 km/h);
26. 9.00–12.00: 64-es fõút, Igar területe (50
km/h);
28. 9.00–12.00: 63-as fõút, Cece területe
(50 km/h).
Az FMRFK Közlekedésrendészeti Osztály Forgalomellenõrzõ Alosztálya a sebességmérést heti rendszerességgel, külön
utasítás alapján hajtja végre.

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

FMRFK Sajtószolgálat

A Road Masters csoport eredményei

A Zöldharmónia csoport eredményei

Pákozd Eudeal–Polgárdi

1-7

Kisapostag–Dunamenti Abroncsgyártók

0-2
5-0
1-4
3-1
1-3
0-1
1-2
1-3

Baracs–Velence

3-1

Szabadegyháza II.–Mezõkomárom

12-0

Kisláng–Szabadegyháza

3-1

Pálhalma II.–Soponya

12-0

Perkáta–Nagyvenyim

2-0
1-0

45
44
42
37
31
31
30
26
25
22
19
16
13
12
7
6

1. Iváncsa
2. Sárosd
3. Iszkaszentgyörgy
Villamedica
4. Martonvásár
5. Velence
6. Sárszentmiklós
7. Kisláng
8. Gárdony–Agárdi
Gyógyfürdõ
9. Dunafém–
Maroshegy
10. Kápolnásnyék
11. Szabadegyháza
12. Baracs
13. Polgárdi
14. Etyek
15. Bakonycsernye
16. Pákozd Eudeal

Az Agárdi Termál csoport állása
1. Mezõfalva
18 14 3 1 60
2. Ercsi
18 14 2 2 83
3. Aba–Sárvíz
18 13 3 2 49
4. Nagylók
18 11 4 3 47
5. Lajoskomárom 18 10 1 7 50
6. Pusztaszabolcs 18 9 4 5 41
7. Adony
18 9 3 6 32
8. Kulcs
18 8 2 8 33
9. Seregélyes
18 7 4 7 44
10. Dég
18 6 4 8 39
11. Káloz
18 5 4 9 29
12. Mezõszilas
18 4 6 8 27
13. Vajta
18 4 1 13 28
14. Sárbogárd
18 2 6 10 20
15. Enying
18 2 1 15 19
16. Rácalmás
18 2 0 16 20
A mezõszilasi csapattól -2 pont levonva

letette az olajradiátoros dobozt, akik azt a
pénztárnál ki is fizették.
Ezt követõen lépett oda a barát a vevõszolgálati pulthoz, hogy a garanciális papírt érvényesítse. Ez lett a veszte. Ugyanis az ott
lévõ biztonsági õrnek feltûnt, hogy a csomagoláson olyan áruvédelmi szalagpántolás van, amit már december óta nem használnak. Amikor kibontotta a csomagolást,
akkor derült ki, hogy a dobozban egy LCD
TV van. Ezt követõen került kicserélésre a
tévé a radiátorra.
Majd amikor az áruház biztonsági szolgálata a történteket visszanézte a kamerás
felvételeken, kiderült, hogy a bûncselekményben hárman vettek részt, és egyikük
az áruház alkalmazottja. Ezt követõen tettek feljelentést a rendõrségen.
A sárbogárdi nyomozók a fentiek alapján
sikkasztás elkövetése miatt gyanúsítottként hallgatták ki a 22 éves alkalmazottat,
23 éves sárbogárdi élettársát, valamint a
szintén 23 éves barátot is.
A két férfi nem tett vallomást, míg a nõ azt
mondta, hogy õ az egészrõl nem tudott
semmit, csak az élettársa barátját fuvarozta az üzlethez, illetve vásárolt egyéb dolgokat a boltban, miközben a két férfi beszélgetett.
A gyanúsítottak szabadlábon védekeznek.

Dunafém-Maroshegy–Gárdony-Agárdi Gyógyfürdõ 4-2

3-2

Etyek–Sárosd

0-4

Iszkaszentgy. Villamedica–Iváncsa

0-2

Elõszállás–Cece

Kápolnásnyék–Bakonycsernye

2-0

LMSK–Alap

4-0

Martonvásár–Sárszentmiklós

3-2

Sárszentágota–Nagykarácsony

0-2

A Road Masters csoport állása

A Zöldharmónia csoport állása
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18 13 3 2 46
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18 13 2 3 54
18 12 3 3 45
18 11 5 2 37
18 9 2 7 46
18 9 1 8 49
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38
41
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8

18

8 2 8 42
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18
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7
7
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2

38
45
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73
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1 10
1 11
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3 11
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32
31
40
19
34
26
15
25

41
39
38
29
28

3 26
-6
-14
0
-17
-6
-34
-30
-48

22
22
19
16
15
14
11
7

1. Alap
17 13 2 2 57
26
2. Szabadegyháza II. 17 12 2 3 68
24
3. Perkáta
16 11 2 3 52
27
4. Pálhalma II.
17 12 0 5 83
22
5. LMSK
17 11 0 6 50
21
6. Soponya
17 10 0 7 70
42
7. Nagykarácsony 17 8 2 7 24
33
8. Zichyújfalu
16 8 0 8 39
39
9. Dunamenti
Abroncsgyártók 16 7 1 8 30
38
10. Elõszállás
17 6 2 9 28
38
11. Kisapostag
17 4 4 9 20
48
12. Nagyvenyim
17 5 0 12 25
49
13. Sárszentágota 17 4 1 12 34
64
14. Mezõkomárom 17 3 0 14 21
84
15. Cece
17 2 1 14 16
62
A Pálmahalma II. csapattól -2 pont levonva.
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HITÉLET

Végsõ búcsú
Molnár Györgynétõl,
Ica nénitõl
A sárbogárdi bölcsõdénél gyászlobogót
lenget a szél. 2012. március 17-én, szombaton hallottuk a fájdalmas hírt. Mindenkit
megrázott, hogy nincs többé már.
Molnár Györgyné több mint harminc éven
át volt az intézmény vezetõje, ahol becsülettel és örömmel helytállt, hiszen a gyermekek és szülõk iránti megértése és szeretete mind a bölcsõdéhez kötötték. A városban is köztiszteletnek örvendett, a közösségi életben rendszeresen részt vett, és a
hozzá fordulókon lehetõségeihez mérten
mindig segített. Kollégáihoz, mint vezetõ
és mint ember egyaránt, igazságos és közvetlen volt. Erõs és végsõkig kitartó jelleme miatt betegségét is méltóságteljesen és
türelemmel viselte. Sajnos a halálos kór
hónapokig tartó szenvedés után Õt is magával ragadta, így szíve utolsó dobbanásával földi útja véget ért.
Fájó szívvel búcsúznak Tõle volt munkatársai és a bölcsõde dolgozói. Nyugodj békében, Isten Veled!
„Küzdöttél, de már nem lehet,
a csend ölel át és a szeretet.
Csak az hal meg, akit elfelejtenek,
Örökké él, akit nagyon szerettek.”
(Tóth Árpád)

DICSÕÍTÕ
ALKALMAK
a sárszentmiklósi
református
gyülekezetben
Minden hónap utolsó szombatján, e hónapban március 31-én 17 órakor várunk minden érdeklõdõt a sárszentmiklósi református gyülekezetbe (a miklósi
gyógyszertár mellett), aki szeretne bibliai tanítást hallani, dicsõíteni, jót beszélgetni, közösségben lenni, új embereket megismerni, mindezt fiatalos környezetben.
Téma: Isten imádása.

A szivacs
„És egy közülük azonnal odafutamodván
egy szivacsot vett, és megtöltve ecettel és egy
nádszálra tûzve inni adott néki. A többiek
pedig ezt mondták: Hagyd el…”
(Mát 27, 48-49a).

Az ecettel átitatott szivacs bizonyos rejtélyt jelent. A fürdõszobában vagy a garázsban nem csodálkozom, ha szivacsot látok. De hogy kerül egy szivacs a Golgotára? Ki vitte oda? Nincs válasz, de ez nem is
fontos. Egy dolog a lényeges: a szivacs alkalmat adott egy embernek, hogy tegyen
valamit Jézusért.
Golgota annak hatalmas szimfóniája, amit
Isten Fia értünk, emberekért tett. De ott
cseng mellette egy kicsi ének a szivacsról,
amivel valaki Jézusnak szolgálatot tett.
Irányítsuk most rá a figyelmünket. Lépjünk oda lélekben az ítélet szörnyû helyére. Félelmetes sötétség takarja a napot. Isten Fia olyan küzdelmet folytat értünk,
aminek a mélységét nem is sejtjük. Egyszer
csak felkiált: „Szomjúhozom!” Az õrizõk
egyike felriad, körülnéz és megpillantja a
szivacsot. Felkapja, a borecetbe mártja, és
lándzsájára tûzi és odalép a kereszthez,
hogy a Megváltó kiszáradt ajkát megnedvesítse.
A szivacs ebben a pillanatban felemelt
zászlónak tûnik. És valóban az. A kereszt
alatt csak izzó gyûlöletet látunk. Vagy a katonák iszonyú közömbösségét, amint Jézus köntöséért kockáznak. Vagy irgalmatlan gúnyolódókat. Megkeményedett szíveket, akiket nem érint a kereszt gyötrelme.
De ott megy egy férfi különös zászlajával.
Nem törõdik vele, hogy valaki odakiált:
„Hagyd el!” Kiválik a tömegbõl. A szivacs
felségjel lesz mindazok számára, akik
„nem üvöltenek együtt a farkasokkal”.
Úgy szeretném tudni, mi ment végbe ennek a pogány katonának a szívében. Meg
vagyok gyõzõdve, hogy nyitott szemmel figyelte a Megváltót. És a szenvedõ Krisztus
megérintette a szívét. Megszoktuk, hogy a
kereszt alatt álló századost tekintjük a
Megfeszített elsõ lelki gyümölcsének, hiszen megvallotta: „Bizony, ez az ember Isten Fia volt!” Viszont a szomjazónak inni
adó megelõzi õt. Így lesz az ecettel megtöltött szivacs mindazok zászlaja, akik a vak

A gyülekezet tagjai

Wilhelm Busch - Élet és Világosság 2010/3

Köszönetet mondunk azoknak, akik

Tisztelt Támogatóink!

HUSZÁR JÓZSEF

A Mészöly Géza Általános Iskoláért
Alapítvány azzal a kéréssel fordul az
adózó polgárokhoz, hogy 2011. évi adójuk 1 %-ával járuljanak hozzá az alapítvány céljainak megvalósulásához.

temetésén részt vettek,
sírjára koszorút, virágot helyeztek,
részvétükkel
megtiszteltek bennünket.
Gyászoló család

Hozd magaddal ismerõsödet, barátodat!

világ gúnyolódása, megvetése ellenére kiállnak az Úr Jézus mellett.
Ha helyesen akarjuk érteni, hogyan minõsítik ezt a tettet az Isten országában, emlékeznünk kell Jézus szavaira, amit röviddel
halála elõtt mondott: „…Jertek, Atyám áldottai… mert szomjaztam, és innom adtatok…” Nem vonatkozik ez arra az emberre is, aki az Urat az ecettel töltött szivaccsal
megitatta? Hogy fogjuk irigyelni õt, amikor elnyeri ezt a tisztességet! Talán azt
mondjuk majd: „Urunk és Királyunk! Nekünk nem volt lehetõségünk a szomjadat
oltani!” S akkor azt feleli majd: „De igen,
megvolt rá az esélyetek. Mert amennyiben
megcselekedtétek eggyel az én legkisebb
atyámfiai közül, énvelem cselekedtétek
meg!” És ezzel Jézus Krisztus jelszót adott
nekünk: Irgalmasság. Ne másoktól várjuk,
hanem magunk gyakoroljuk!
Van egy különös könyvem a francia
Yvonne Pagniez-tõl. Leírja benne menekülését a ravensburgi koncentrációs táborból. Kétségbeesve bolyong Berlin utcáin.
Aki befogadná, azt kivégzik. Ki tud segíteni? Bekopogtat a városi missziónál az
egyik nõtestvérhez, Hilde v. Brandishoz.
Amikor megmondja, hogy kicsoda, egy pillanatra halálos csend lesz. Majd Hilde nõvér így szól: „Segítek magán.”
Micsoda nyomorúságos és szegény világ,
hogy ennyire fontos lesz ennek a szivacsnak a dolga! Az emberi jó tettek pici fények a homályban, de a világ sötétségét
nem tudják megvilágítani.
Irányítsuk befejezésül tekintetünket arra,
akinek a cselekedete egyedül képes erre:
Jézus Krisztusra. Ott függ ég és föld között, Õ, aki Kánában bort adott, ezreket
elégített meg kenyérrel, és nincs más, ami
felüdítse, mint a pár csepp ecet a szivacsból. Itt értjük meg, mit jelent: „Megüresítette magát.” Övé a pár csepp, hogy mi az
élet forrásából ihassunk, Õt eltaszítják,
hogy minket befogadjanak mint Isten
gyermekeit. Ki tudja ezt megérteni?
Urunk, örökre hála és hódolat neked
ezért!

A Mészöly Géza Általános
Iskoláért Alapítvány
adószáma: 18485220-1-07.
Köszönettel: a kuratórium elnöke
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„Éltetõ elemünk a VÍZ”
projekt a napköziben

Szakmai nap az
alapi óvodában
,,A nevelés mûvészet. A gyermek, mint útját keresõ vendég érkezik
meg hozzánk, akinek akarata, érzése és gondolkodása a jóságot,
igazságosságot és igazságot tartalmazza. A gyermek a gazdag jövõbõl
érkezik, ránk bízva önmagát. A mi dolgunk a védelmezés, odafigyelés
(meghallgatás), kísérõ figyelem (várakozás) és a vigaszt nyújtó bizalom (kérdezés).” (Rudolf Steiner)
Az Alapi Óvodában ,,Kompetencia a napi gyakorlatban” címmel
szakmai napot tartottunk a Sárbogárdi kistérség óvodapedagógusainak részvételével. A délelõtt folyamán az óvó nénik részt vettek a tornaszobában mozgásfejlesztõ foglalkozáson, valamint
megfigyelhették a gyermeki tevékenységeket a csoportszobában.
Óvodánk mindhárom csoportjában alkalmazzuk a tevékenységközpontú nevelést. Ennek kapcsán feladatunk volt egy új gondolkodásmód kialakítása, melynek eredményeképpen a pedagógus
más módon képes szervezni a tevékenységeket: nem a fejlesztéshez választja a tevékenységet, hanem a tevékenységben találja
meg a fejlesztési lehetõséget. Természetesen mindez sok-sok játékos helyzet megteremtésével történik. A napi élet során hangsúlyos szerepet kap az önálló tanuláshoz szükséges kompetenciák
alapozása, a szándékos figyelem, a türelem, a kitartás a siker- és
kudarctûrõ képesség alakítása.
A hozzánk ellátogató kollégáknak igyekeztünk ötleteket adni, valamint a napi gyakorlatban hasznosítható módszereket bemutatni.
Köszönjük a kollégáknak, hogy ellátogattak hozzánk. Köszönjük
a sok elismerést, amit kaptunk. Az egyik vendég óvó néni szavait
idézve én is bízom abban, hogy több ilyen alkotó, tapasztalatgyûjtõ alkalom lesz még kistérségünkben.
,,… hosszú távon az ,,önépítõ” szakmai közösségeké a jövõ, érdemes hát ebbe a folyamatba bekapcsolódni és tenni a szakmáért.”
Pekarek Istvánné óvodavezetõ

1992-ben az ENSZ március 22-ét a víz világnapjává nyilvánította,
1994 óta pedig világszerte próbálják felhívni a figyelmet a vízkészlet fontosságára, hiszen az egyik legnagyobb kihívás, hogy lesz-e
még elegendõ ivóvíz ebben az évezredben. Minden ember felelõssége, hogy óvjuk ezt a természeti kincsünket.
A Mészöly Géza Általános Iskola napközis tanulói már napokkal
a víz világnapja elõtt „elmerültek a vizes témában”. A délutáni
szabadidõs foglalkozások zenés, rajzos, irodalmi illetve környezeti témája mind a vízhez kapcsolódott.
A többféle úton szerzett ismeret nagyon jó alapot nyújtott arra,
hogy a gyerekekben tudatosodjon: õk is felelõsséggel tartoznak
vizeinkért.
A víz világnapjára minden csoport készített plakátot. A gyermekek munkái – mindamellett, hogy gyönyörûek – tartalmukkal a víz
megóvására, és a vízzel való takarékosságra hívják fel a figyelmet.

A projekt zárónapján, iskolánk vendége volt Szabó Attila, a
Fejérvíz Zrt. Sárbogárdi Kirendeltségének vezetõje, aki a 4-5-6.
évfolyamos tanulóinknak tartott érdekes elõadást a vízrõl. A gyerekek megismerhették Európa és hazánk vízfogyasztását, ismereteket szerezhettek a víz körforgásáról, megtudhatták, hogyan lehet újra tisztává „varázsolni” a vizet. Arról is kaptak információt,
hogy a mindennapokban hogyan lehet takarékosan bánni a vízzel.
A hasznos és tartalmas elõadást ezúton is köszönjük!
Ezt követõen a nagyobbak játékos rejtvényeket oldottak meg.
Persze, a kicsik sem unatkoztak. Az 1-2-3. évfolyam napközisei Az
öreg halász és a nagyravágyó felesége címû bábjátékot tekinthették meg a 3. csoport elõadásában. Ezután a legkisebbek kavicsokat festettek, a kicsit nagyobbak vízparton, vagy vízben élõ állatokat, hajókat alkottak, különbözõ kézmûves-technikákkal.
A foglalkozásokon felhasznált anyagokat iskolánk alapítványa finanszírozta, melyet ezúton is köszönünk.
Az elkészült alkotásokból kiállítást rendeztünk, mely megtekinthetõ iskolánk aulájában. Azok a szülõk, akik nemcsak vízben
akarnak úszni, hanem gyermekük örömteljes tekintetében is,
nézzék meg együtt a kiállítást csemetéjükkel!
Huszárné Kovács Márta, MGÁI, napközis munkaközösség
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NAGYMAMA RECEPTJEI
Kukoricakrémes töltött tojás baconnel
Hozzávalók: 6 db tojás, 6 ek csemegekukorica, 10 dkg trappista sajt, fél
szál hegyes erõs paprika, 1 kis fej lilahagyma, só, õrölt feketebors, 1 tk
õrölt pirospaprika, 6 szelet bacon, kevés olívaolaj (a sütéshez).
A tojásokat 10 perc alatt megfõzzük, a tetejüket levágjuk, félretesszük,
majd a sárgáját egy mokkáskanállal óvatosan kivájjuk. (Ha szükséges,
késsel megnagyobbítjuk a lyukat.) A tojások alját a baconnel körbetekerjük, és olívaolajjal kikent, hõálló edénybe állítjuk.
A töltelékhez botmixerrel pépesítjük a kukoricát a kisebb darabokra vágott erõs paprikával együtt. A kivájt tojássárgákat egy tálba tesszük, villával széttörjük, majd hozzáadjuk az erõs paprikás kukoricapépet. A lilahagymát felaprítjuk, és a reszelt sajttal együtt az elõbbi egyvelegbe keverjük, és sózzuk, borsozzuk, pirospaprikázzuk.
A masszával megtöltjük a tojásokat, és 200 fokos sütõbe toljuk. (Ne töltsük túl a tojásokat, különben sütéskor a megolvadó sajt miatt kifolyhat a
töltelék!)
Ha a töltelék teteje már pirulni kezd, kivesszük a sütõbõl a tojásokat, és
ráhelyezzük a tetejüket, hogy így is süljenek még egy kicsit. Ha már
majdnem kész, a tojáskalapokat megszórhatjuk még egy kevés reszelt
sajttal, és addig sütjük, míg a sajt megolvad, vagy esetleg megpirul.

Rózsakalács
A tésztához: 50 dkg liszt, 1 cs száraz élesztõ, 10 dkg kristálycukor, csipet só, 1 tojás,
2 dl langyos tej, 12,5 dkg olvasztott, kihûlt
vaj, vagy Rama, kevés vaj a kenéshez.
A töltelékhez: 15 dkg mazsola (vagy egy
marék tört csokoládé, vagy kandírozott
citrushéj, vagy kakaó stb.), 5 dkg cukor, 1
cs vaníliás cukor, 10 dkg durvára darált mandula, vagy törökmogyoró (ez
el is hagyható), 4 ek kávétejszín (de tejjel is lehet helyettesíteni).
Máz a tetejére: 5 dkg porcukor, 1 ek forró víz.
A tésztához valókat a fent leírt sorrendben egy tálba adagoljuk, majd egy
kézi robotgép dagasztókanalával elõször rövid ideig alacsony fokozaton,
majd a legnagyobb fokozaton kb. 5 perc alatt összedolgozzuk a tésztát.
Nagy, puha, nem ragadós gyurmatészta lesz belõle. A tésztát letakarjuk,
majd meleg helyen addig kelesztjük, amíg jól láthatóan meg nem kelt (ez
kb. 0,5-1 óra).
Ezután a tésztát lisztezett deszkán még egyszer röviden átgyúrjuk, és egy
kb. 40x50-es téglalappá nyújtjuk. Megkenjük olvasztott vajjal a felületét,
és rászórjuk egyenletesen a mazsolát (tört csokit), a kristálycukorral elkevert vaníliás cukrot és a darált mandulát.
A hosszabbik oldalánál fogva szépen feltekerjük, és a hosszú rudat 15
egyenletes csigára vágjuk fel, nem baj, ha nem tökéletesen azonos
vastagságúak.
Egy kapcsos tortaforma alját kikenjük vajjal (az oldalát nem!), ha nincs,
szögletes sütõforma is lehet. Belehelyezzük egymás mellé a tekercseket,
nem baj, ha marad hézag, a tészta még kelni fog. Megkenjük a tetejüket
a kávétejszínnel, vagy tejjel. Kb. 10 percig még hagyjuk pihenni, majd
forró sütõben, 200 fokon megsütjük.
Aki szeretné, a sütõbõl való kivétel után meg lehet kenni a forró víz és
porcukor keverékeként szolgáló sûrû mázzal, ettõl szép bevonatot kap.

Idõjárás
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A KUCKÓBAN
A fõhelyen, egy hosszú asztalon tálakban pogácsák, kancsókban borok, sütemények. A teremben karéjban vagy hat
széksor. Lassan gyülekezni kezd a nép, az újonnan érkezõket rendkívüli szívélyességgel üdvözli mindenki. Remek a
légkör, úgy látszik, itt csupa jó barát találkozik. Nagyjából
ugyanaz a korosztály, ötvenesek, hatvanasok. Van néhány
fiatalabb is, de a fõalak, a vezér már a nyolcvanon is túlvan:
hosszúra hagyott haja, szakállkája fehér.
Budapesten vagyunk, egy értelmiségi klubban. A tagok
rendszeresen találkoznak, úgy nevezik magukat, hogy
„Kuckó”. Érdekes a múltjuk. A csoport magva több mint
negyven évvel ezelõtt a Mûszaki Egyetem hallgatója volt,
fönn a Várban laktak egy kollégiumban. Egyszer jött hozzájuk egy szemüveges, tanár külsejû ember, hogy szeretne
létrehozni velük egy mûvészeti együttest. A fiatalok, leendõ mérnökök egymásra néztek, furcsa volt az ajánlat. Legyenek színpadi elõadók? Épp õk, akiknek a körzõ, vonalzó
a mindennapi kézbeli szerszámjuk? Úgy látszik, az érkezõ
vendégnek lehetett valami kisugárzása, mert vagy egy tucat
mûszaki egyetemista beszállt a dologba. Õk lettek a Vári
Színpad. Hej, mi kezdõdött ott el! A bonyolult matematikai
képletekhez edzõdött koponyák Ady-orákulumokat, rejtélyes Weöres Sándor-verseket szedtek magukba, táncos lábak dobbantak a padlóra, harsány énekszó szûrõdött ki a
próbaterembõl. A kész produkciókat országhatárokon belül és kívül vitték közönség elé, kirobbanó sikereket értek
el. A fiatalok megtanulták, hogy hiteles színpadi létezés
csakis belsõ izzással, maximális azonosulással érhetõ el.
Önként vállalták, hogy fellépés elõtt mértékletesen étkeznek, nem isznak, nem dohányoznak, s már egy órával az
elõadás megkezdése elõtt légzés- és mozgásgyakorlatokkal, a darab memorizálásával, közös átéléssel készülnek a
szereplésre. „Egy mindenkiért és mindenki egyért.” A bemutatott darabok nem holmi kabarék, kollektív nevetgélések voltak, hanem ünnepélyes szertartások. A nézõteret áthatotta a haza és az emberiség sorsának ügye. A csapat tizenöt évig együtt maradt. Közben elvégezték az egyetemet,
mûszaki értelmiségként állást vállaltak a fõvárosban, s volt,
aki nem tudott lemondani a színpadról késõbb sem. A közösség, amely a Vári Színpaddal létrejött, negyven év után
is mûködik. A hajak megõszültek, a szemüveges, tanár külsejû ember, Debreczeni Tibor aggastyánná vált, õ az az õsz
szakállkás ember. Már nem mutatnak be darabokat, de a
Kuckóban rendszeresen találkoznak. Nemcsak közös iszogatásra. Érdekesnek vélt vendégeket hallgatnak meg.
Alkalmam volt beszélni velük. Elõször is csodálatomnak
adtam hangot, hogy létezik közösség, amely lassan fél évszázada eleven maradt. Lám, mire képes a közösen végzett
alkotó munka! Bár lenne alkalma más embereknek is,
mondtam, hogy meghitt barátokkal össze tudnának jönni
néha. Az emberek között általánossá vált az elidegenedés,
gyanakvóvá váltak egymás iránt, ok nélkül gyûlölködnek.
Durva utcai jelenetek mérgezik az életet.
Barátságban együtt lenni: ennek varázsereje lehet, jégkérget olvaszt le a lélekrõl.
(L. A.)

Pénteken és szombaton egy-egy átvonuló hidegfront hatására a több-kevesebb napsütés mellett gyakran erõsen
megnövekszik a felhõzet, és többfelé várható kisebb esõ, zápor. A hõmérséklet északkeleten már jelentõsen
visszaesik, de szombaton délnyugaton még 20 fok közelébe melegedhet fel a levegõ. Emellett sokfelé megélénkül, helyenként megerõsödik az északnyugati szél, mely tovább rontja majd a hõérzetet. Vasárnapra virradó éjszaka fokozatosan megszûnik a csapadék, de ekkor a magasabban fekvõ helyeken átmenetileg havas esõ, havazás sem kizárt. Napközben még többnyire erõsen felhõs marad az ég, és a hõmérséklet már országszerte több
fokkal elmarad a korábbi napokétól. A jövõ hét elsõ napjaiban újból anticiklonális hatások kerülnek majd túlsúlyba
térségünkben, így megnyugszik az idõ, és fokozatosan csökken a felhõzet. Az éjszakák a gyengülõ szél miatt hidegek lesznek, hétfõn több helyen elõfordulhat fagy. Napközben azonban ismét napról napra emelkedik majd a
hõmérséklet. (www.metnet.hu)
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Az aranytojó madár
Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon
is túl, volt egy nagy-nagy hegy, azon a hegyen volt egy fa, annak a fának egyik ágán
egy fészek, abban a fészekben egy madár.
De micsoda madár! Akár hiszitek, akár
nem: aranytojó madár, aki mindennap egy
aranytojást tojt.
Hát egyszer mi történt? Az történt, hogy a
madár kirepült a fészekbõl, s történetesen
éppen akkor járt arra egy vadász. Ahogy
meglátta, fölmászott a fára, belenézett a
fészekbe, s hát, uramfia, aranytojást látott
benne!
– No – mondotta a vadász –, kenyerem javát megettem, de még aranytojó madarat
nem láttam. Megfogom, hazaviszem, hadd
tojja ezentúl nekem az aranytojást. Nekem, nekem, senki másnak!
Nosza, hamarosan hurkot vetett, azt a fészekbe beletette, aztán lemászott a fáról,
elbújt mögéje, s úgy várta vissza a madarat.
Hiszen jött is nemsokára a madár. Bolond
feje nem vette észre a hurkot, belelépett,
beletekerõdzött, a vadász meg – hopp! –

föl a fára, fogta a madarat, s meg sem állott
vele hazáig. Az ám, de alig ért haza,
elkezdett tûnõdni magában:
„Lám, lám, hiába hoztam haza az aranytojó madarat. A szomszédjaim észreveszik,
megirigylik, s még majd beárulnak a királynál, a király meg elveszi tõlem. Inkább neki
ajándékozom.”
Úgy tett, ahogy mondta.
Elvitte a bolond vadász a madarat a királynak, az meg mindjárt kalitkába záratta, s
megparancsolta, hogy bõven ellássák étellel-itallal, csak hadd tojjon minél több
aranytojást, mert hát sok pénz kell ám a
királyoknak.
De alig zárták kalitkába a madarat, megszólal az udvarmester, s mondja:
– Ugyan, felséges királyom, minek tartasz
te ingyen madarat? Hát azt hiszed, hogy
van aranytojó madár? Legjobb, ha szabadon ereszted.
A király megfogadta az udvarmester tanácsát, eleresztette a madarat, az meg nagy

boldogan felszállott a kapu tetejére, onnét
lepottyantott egy aranytojást, s mondta,
amint következik:
– Elébb én voltam a bolond, hogy megfogattam magamat. Aztán a vadász, hogy elajándékozott. Aztán a király meg az udvarmestere volt bolond. Igazán bolondok voltunk mind. No, de többet nem leszek
bolond!
Azzal a madár nagy vígan visszarepült a
fészkébe.
Ha a madár a fészkébe vissza nem repült
volna, az én mesém is tovább tartott volna.
Népmese - Forrás: egyszervolt.hu

A FÖLD ÓRÁJA
2007 óta minden márciusban egy órára
kialszik a díszvilágítás a világ legtöbb
nagyvárosában. A Föld Órája akció az
ausztrál WWF kezdeményezésére indult.
Akkor Sydney-ben kapcsolták le a fényeket egy órára, hogy ezzel hívják fel a figyelmet a klímaváltozás hatásaira. Azóta
több mint egymilliárd embert mozgósító,
globális, önkéntes klímavédelmi akcióvá
nõtte ki magát az esemény (Magyarországra 2008-ban gyûrûzött be a mozgalom). Ez nemcsak azt mutatja, hogy az
embereket foglalkoztatja bolygónk egészsége, hanem hogy hajlandóak tenni is érte.
A Föld Órája megpróbálja felhívni az emberek, vállalatok, intézmények, kormányok figyelmét a környezetszennyezés és
a túlfogyasztás okozta problémákra. Az
akció keretében arra kérik a résztvevõket,
támogatókat, hogy minden év márciusának utolsó szombatján, idén március
31-én, szombaton, 20.30-kor világszerte
kapcsolják le egy órára a fölösleges
világítást, és áramtalanítsák a különféle
elektromos készülékeket.
2011 óta az akció kiegészül egy másik felhívással is, melynek lényege, hogy tegyünk fogyasztás-csökkentési, környezetvédelmi fogadalmat az év többi napjára is.

Milyen berendezéseket
áramtalaníthatok biztonságosan?
Ezt mindenki maga dönti el. Általában a
szobai világítást, díszkivilágítást, számítógépeket, televíziókat, neonreklámokat,
asztali lámpákat, és így tovább. Termé-

szetesen az utcai közvilágítás, a jelzõlámpák, a biztonsági és létfontosságú berendezések bekapcsolva maradnak.
Ha középületi világítást szeretne lekapcsolni, elõbb egyeztessen a helyi hatóságokkal, otthonában pedig a biztonságot
tartsa szem elõtt. A lépcsõknél hagyjon
égve biztonsági fényeket, és tartson készenlétben néhány alternatív fényforrást.
Gyertyagyújtással emelheti az esemény
hangulatát, de kérjük, ekkor is ügyeljen a
biztonságra, sose hagyjon égõ gyertyát
felügyelet nélkül, és tartsa megfelelõ távolságban gyerekektõl, kisállatoktól, gyúlékony anyagoktól.

Ha mindenki ugyanakkor kapcsolja
vissza a világítást, nem kerül
veszélybe az áramellátás?
Minden ember másként ünnepli a Föld
Óráját, sokan az egy óra letelte után is kikapcsolva hagyják a világítást, így nem túl
valószínû, hogy minden résztvevõ pontosan ugyanabban a pillanatban kapcsol
vissza. Emellett az energiatársaságok
megerõsítették, hogy ha ez meg is történne, nem okozna fennakadást az energiaellátásban.

Mennyivel csökkent a fogyasztás a
Föld Órájának köszönhetõen a
korábbi években?
A Föld Órájának nem az a célja, hogy általános fogyasztás-csökkentési gyakorlattá váljon, a globális villanyoltás szimbolikus cselekedet, ha úgy tetszik, ünnep. A
környezeti kihívásokra és a túlfogyasztás

hatásaira kívánja irányítani a figyelmet,
egyben bemutatja, hogy a problémák leküzdhetõek, ha készek vagyunk összefogni a megoldás érdekében.

Hányan vettek részt a 2011-es
akcióban?
5251 település, 135 országban/tartományban, beleértve 89 fõvárost, illetve a
világ 10 legnépesebb városa közül 9. Csatlakozott többek közt New York, Hong
Kong, Rio de Janeiro, London, Peking,
Los Angeles, Moszkva, Párizs, Toronto,
Sydney, Nairobi, Dubai.
1551 látványosság borult sötétbe, köztük
olyan világszerte ismert ikonok, mint a
gízai piramisok, az Eiffel-torony, az athéni Akropolisz, a Buckingham-palota és a
Big Ben, a római Colosseum és az Empire
State Building.
Mivel a Föld Órájához kapcsolódóan számos helyen különféle programokat rendeznek, további részletekért látogassanak el ezen írás forrásához:
www.foldoraja.hu
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TV-RÁDIÓMÛSOR

Március 31., SZOMBAT
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az este 6.00 Magyar gazda 6.25 Anno 6.55
Ma reggel 8.00 Híradó 9.00 Delta 9.30 Mozdulj! 10.00 Angi jelenti 10.30 Kortárs 11.00 Õsz, kikerics, Görgény 11.30 Most a Buday! 12.00 Hírek 12.05
Múlt-kor 12.35 Zöld Tea 13.10 Tetõtõl talpig 13.40 Deszka fesztivál 14.10
Dél-Afrika madártávlatból 15.05 Jasper, a dög 16.35 A szövetség 17.35
Gasztroangyal 18.30 Szerencseszombat 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10
Amikor minden változik 21.50 Flash 23.00 Tina Turner-koncert 0.35 Porrá
leszünk
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.05 Hasítsatok bele! 10.30
Asztroshow 11.25 Házon kívül 11.55 Autómánia 12.00 Híradó 12.30 Amerika
legkeményebb melói 13.30 Lost – Eltûntek 15.35 Hetedik érzék 16.35
Armageddon 3 – Földindulás 18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 Csillag
születik 21.05 Féktelenül 23.30 Kerülõutak
TV2: 6.00 Az idõ örvényében 6.25 TV2 Matiné 10.00 Babavilág 10.25 9 hónap
10.55 Tûsarok 11.25 Bajnokok Ligája magazin 11.55 Én is szép vagyok 12.25
Gyilkos számok 13.25 TopSpeed 13.55 Autóguru 14.25 Xena 15.25 Bûbájos
boszorkák 16.25 Hawaii Five-0 17.25 Sas Kabaré 18.30 Tények 19.00 Aktív
Extra 19.35 Attila, Isten ostora 23.15 Saját szavak 1.20 Ezo.tv 2.20 Kalandjárat
2.45 Teleshop 3.15 Magyar versek
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 Rádiókabaré 14.04 Világóra 14.35 G7 – Gazdasági magazin 15.05 Idõt kérek
16.04 Szombat délután 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 A
Metró Klubtól a Szigetig 18.30 Mentés másként – Mûvészeti figyelõ 19.05
Sportvilág 19.25 Határok nélkül – A kultúráról 19.50 Mese 20.04 Esti séta
20.53 Vers napról napra 21.04 Rádiószínház 21.56 Zene 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.30 Regényes történelem 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások
23.34 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Április 1., VASÁRNAP
MTV: 5.55 Hajnali gondolatok 6.00 Magyar gazda 6.25 Esély 6.55 Ma reggel
8.00 Híradó 9.00 Engedjétek hozzám 9.10 Így szól az úr! 9.15 Katolikus krónika
9.40 Megkeresni az embert 10.00 Úton-útfélen 10.05 Református ifjúsági mûsor 10.15 A Biblia a magyar képzõmûvészetben 10.30 Református magazin
11.00 Virágvasárnapi evangélikus istentisztelet közv. 12.00 Hírek 12.05 Zegzugos történetek 12.35 Anno 13.05 Julianus barát 14.20 Euro 2012 – Labdarúgó Eb magazin14.50 Út Londonba 15.20 TS – Sport7 15.50 Újpest FC–DVSC
TEVA bajnoki labdarúgó-mérkõzés 18.00 Rex Rómában 18.50 A lényeg 19.30
Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Magyarország, szeretlek! 21.25 Munkaügyek –
Irreality Show 22.25 Palimadár 0.15 Védd magad!
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Trendmánia 10.30 Teleshop
11.25 Törzsutas 11.55 Havazin 12.00 Híradó 12.20 Tuti gimi 13.15 Gossip Girl
– A pletykafészek 15.05 True Calling – Az õrangyal 16.10 A paradicsom foglyai
18.30 Híradó 19.00 Cobra 11 20.00 Nászfrász 21.55 Heti hetes 23.15 Anthony
Zimmer 0.55 Portré 1.25 Hihetetlen, de halálos
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Egzotikus Ázsia 6.45 TV2 Matiné 9.40
Nagy vagy! 10.35 Stahl konyhája 11.05 Kalandjárat 11.35 Borkultusz 12.05
Talpig nõ 12.35 Több mint testõr 13.05 A kiválasztott – Az amerikai látnok
14.05 Monk – Flúgos nyomozó 15.05 Bûbájos boszorkák 16.05 Másodállás
16.35 Jól áll neki a halál 18.30 Tények 19.00 Napló 20.05 Lara Croft – Tomb
Raider 21.55 Frizbi Hajdú Péterrel 22.55 Elit egység 23.55 Tigris a hóban 1.50
Ezo.tv 2.25 Napló 3.15 Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 8.30 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 10.04 Római katolikus
szentmise közv. 11.05 Gondolat-jel 12.00 Krónika 12.22 Harminc perc alatt a
Föld körül 13.04 Népzene 14.05 Szonda 14.35 Oxigén 15.05 Hangalbum 16.04
Vasárnap délután 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.05 Irodalmi újság 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.30 Gyereksáv 19.50 Mese
20.05 Esti séta 20.53 Vers napról napra 21.04 Rádiószínház 21.54 Zene 22.00
Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Alma és fája 23.00 Hírek, kenó 23.04 Válogatás
a Vasárnapi újság reggeli mûsorából 0.10 Éjszaka

Április 2., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 A lényeg 5.55 Ma reggel 9.10 A Silla királyság ékköve 10.10 Rex Rómában 11.00 Most a Buday! 11.30 Napirend elõtt
12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Roma magazin 12.55 Domovina 13.25
Bali, az istenek szigete 13.40 Marslakók 14.10 A szövetség 15.05 Angyali érintés 15.55 Veszélyes szerelem 16.40 MM 17.30 Gombold újra! Divat a magyar!
18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Marslakók 20.40
Kékfény 21.40 Hacktion 22.35 Hétfõ este 23.10 Aranymetszés 0.10 Múlt-kor
0.40 Zöld Tea 1.05 Gombold újra! Divat a magyar! 2.00 MM
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Reflektor 7.50 Reggeli
– Csak csajok 8.25 A szerelem rabjai 9.25 Második esély 10.35 Top Shop
12.00 Híradó 12.15 Asztroshow 13.15 Az éden titkai 14.15 Sarokba szorítva
15.15 Döglött akták 16.20 Marichuy – A szerelem diadala 17.20 Teresa 18.30
Híradó 19.05 A széf 20.10 Fókusz 20.50 Barátok közt 21.25 Dr. Csont 22.25
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Showder Klub 23.35 Pokerstars.net Big Game 0.35 Reflektor 0.50 Kõkemény
Minnesota
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Aktív Extra 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.35 Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.45 Teleshop 10.50 Ezo.tv 12.25 Az ifjú Herkules 14.10
La Pola 15.15 Csoda Manhattanben 17.20 Update konyha 17.25 Tiltott szerelem 18.30 Tények 19.35 Aktív 20.10 Jóban-Rosszban 21.20 NCIS 23.20 Aktív
23.50 Tények 0.25 Ezo.tv 1.00 NCIS 2.40 Aktív Extra 3.05 Magyar versek
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 13.30 A görög katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.11 Prémium
Rocktörténet 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 20.06 Aranyalap 21.51 Vers napról napra 21.04 Kultúrkör 21.30 Rádiószínház 21.49 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei
23.00 Hírek, kenó 23.04 Rádiókabaré 0.10 Éjszaka

Április 3., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az este 5.55 Ma reggel 9.00 A Silla királyság ékköve 10.05 Mindenbõl egy van 11.00 Kékfény 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Srpski Ekran 12.55 Unser Bildschirm 13.25 Bali, az istenek szigete
13.40 Marslakók 14.15 Hacktion 15.10 Angyali érintés 16.00 Veszélyes szerelem 16.45 MM 17.40 Everwood 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 19.55
Sporthírek 20.10 Marslakók 20.40 Hóbortos szerelem 22.15 Kedd este 22.50
Tudorok 23.50 A rejtélyes XX. század 0.20 Angi jelenti 0.50 Everwood 1.35
MM
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Reflektor 7.50 Reggeli
– Csak csajok 8.25 A szerelem rabjai 9.25 Második esély 10.35 Top Shop
12.00 Híradó 12.15 Asztroshow 13.15 Az éden titkai 14.15 Sarokba szorítva
15.15 Döglött akták 16.20 Marichuy – A szerelem diadala 17.20 Teresa 18.30
Híradó 19.05 A széf 20.10 Fókusz 20.50 Barátok közt 21.25 A mentalista 22.25
A Grace Klinika 23.30 Reflektor 23.45 Vészhelyzet
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Totalcar 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 Teleshop 10.45 Ezo.tv 12.20 Herkules a Minotaurusz
útvesztõjében 14.10 La Pola 15.15 Csoda Manhattanben 17.20 Update konyha
17.25 Tiltott szerelem 18.30 Tények 19.35 Aktív 20.10 Jóban-Rosszban 21.20
Bûntény a támaszponton 23.15 Aktív 23.45 Tények 0.20 Ezo.tv 0.55 Passzport
2.10 Totalcar 2.35 Magyar versek
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 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.11 Prémium Kabarématiné 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
20.06 Aranyalap 20.51 Vers napról napra 21.04 Kultúrkör 21.30 Rádiószínház
21.48 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00 Hírek,
kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Április 4., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az este 5.55 Ma reggel 9.00 A Silla királyság ékköve 10.05 Magyarország, szeretlek! 11.15 Útravaló 11.30 Átjáró 12.00
Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Hrvatska krónika 12.55 Ecranul nostru 13.25
Magyar elsõk 13.45 Marslakók 14.15 Gasztroangyal 15.10 Angyali érintés
16.00 Veszélyes szerelem 16.45 MM 17.40 Everwood 18.30 Maradj talpon!
19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Marslakók 20.40 Kasszasiker 21.30
Pesty fekete doboz 22.25 Szerda este 23.00 Kortárs 23.30 Aki megölte Sherlock Holmesot 0.35 Zegzugos történetek 1.05 Everwood 1.45 MM
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Reflektor 7.50 Reggeli
– Csak csajok 8.25 A szerelem rabjai 9.25 Második esély 10.35 Top Shop
12.00 Híradó 12.15 Asztroshow 13.15 Az éden titkai 14.15 Sarokba szorítva
15.15 Döglött akták 16.20 Marichuy – A szerelem diadala 17.20 Teresa 18.30
Híradó 19.05 A széf 20.10 Fókusz 20.50 Barátok közt 21.25 Legyen Ön is milliomos! 22.35 Házon kívül 23.10 XX. század – A legendák velünk élnek 23.45
Reflektor 0.00 Ments meg!
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 Teleshop 10.30 Ezo.tv 12.05 Törvényszéki héják
14.10 La Pola 15.15 Csoda Manhattanben 17.20 Update konyha 17.25 Tiltott
szerelem 18.30 Tények 19.35 Aktív 19.50 Skandinávlottó-sorsolás 20.10
Jóban-Rosszban 21.20 Doktor House 22.20 Született feleségek 23.20 Én is
szép vagyok 23.50 Aktív 0.20 Tények 0.55 Ezo.tv 1.30 Doktor House 2.20 Született feleségek 3.10 Babavilág 3.35 Magyar versek
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 13.30 A református egyház félórája
14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.11 Prémium Hangalbum
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 20.06
Aranyalap 20.51 Vers napról napra 21.04 Kultúrkör 21.30 Rádiószínház 21.49
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Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00 Hírek, kenó
23.04 Arcvonások 23.34 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Április 5., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.30 Az este 5.55 Ma reggel 9.10 A Silla királyság ékköve 10.10 Poén péntek 11.10 Kasszasiker 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Rondó 12.55 Alpok–Duna–Adria 13.25 Magyar elsõk 13.45 Marslakók 14.15 Négy szellem 15.10 Angyali érintés 16.00 Veszélyes szerelem 16.45
MM 17.40 Everwood 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek
20.10 Marslakók 20.40 Elcserélt lányok 21.30 Fábry 22.50 Csütörtök este
23.25 Örkény 100 23.55 Az ember melegségre vágyik 1.15 Everwood 2.00
MM
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Reflektor 7.50 Reggeli
– Csak csajok 8.25 A szerelem rabjai 9.25 Második esély 10.35 Top Shop
12.00 Híradó 12.15 Asztroshow 13.15 Az éden titkai 14.15 Sarokba szorítva
15.15 Döglött akták 16.20 Marichuy – A szerelem diadala 17.20 Teresa 18.30
Híradó 19.05 A széf 20.10 Fókusz 20.50 Barátok közt 21.25 A Fõnix útja 23.40
Tudorok 0.50 Reflektor 1.05 Infománia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.30 Stahl
konyhája 9.35 Babapercek 9.40 Teleshop 10.45 Ezo.tv 12.20 Ami sok, az sokk
14.10 La Pola 15.15 Csoda Manhattanben 17.20 Update konyha 17.25 Tiltott
szerelem 18.30 Tények 19.35 Aktív 20.10 Jóban-Rosszban 21.20 Szakítani
tudni kell! 23.00 Aktív 23.30 Tények 0.05 Ezo.tv 0.40 Szakítani tudni kell! 2.05
Segíts magadon! 2.30 Magyar versek
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 11.35 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium Rádiókabaré 15.30 Közelrõl 17.05 Irány London! 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 20.06 Aranyalap 20.51 Vers napról napra 21.04 Kultúrkör
21.30 Rádiószínház 21.49 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap
történetei 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Április 6., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.30 Az este 5.55 Ma reggel 9.05 A Silla királyság ékköve 10.10 Elcserélt lányok 10.55 Tetõtõl talpig 11.30 Múzeumtúra
12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Roma kultúra 12.55 Esély 13.30 Passió
14.00 Marslakók 14.35 Magyarország–Macedónia férfikézilabda olimpiai selejtezõ mérkõzés 16.35 MM 17.40 Everwood 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Marslakók 20.40 Páduai Szent Antal – A szó, mely
éget 22.25 Péntek este 23.00 Négy szellem 23.55 Everwood 0.45 MM
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Reflektor 7.50 Reggeli
– Csak csajok 8.25 A szerelem rabjai 9.25 Második esély 10.35 Top Shop
12.00 Híradó 12.15 Asztroshow 13.15 Az éden titkai 14.15 Sarokba szorítva
15.15 Döglött akták 16.20 Marichuy – A szerelem diadala 17.20 Teresa 18.30
Híradó 19.05 A széf 20.10 Fókusz 20.50 Barátok közt 21.25 CSI: Miami helyszínelõk 22.25 Gyilkos elmék 0.25 Reflektor 0.40 Törzsutas 1.10 Kemény zsaruk
2.05 Autómánia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Alexandra Pódium 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.30
Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.50 Teleshop 10.55 Ezo.tv 12.30 Barátom,
Charlie Brown 14.10 La Pola 15.15 Csoda Manhattanben 17.20 Update konyha 17.25 Tiltott szerelem 18.30 Tények 19.35 Aktív 20.10 Jóban-Rosszban
21.20 Megasztár 6. 0.05 Grimm 1.05 Aktív 1.35 Tények 2.10 Ezo.tv 3.10 Alexandra pódium 3.35 Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 10.04 Református istentisztelet közv. 11.05 A
hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház
13.30 A metodista egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium Hely 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 20.06 Aranyalap 20.51 Vers napról napra 21.04 Kultúrkör
21.30 Rádiószínház 21.49 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap
történetei 23.00 Hírek, kenó 23.05 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O
05-ös csatornán, a 93 Mhz-es frekvencián, valamint a PRTelecom hálózatán a C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es
frekvencián.
Március 30., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Újmise Miklóson, Tízparancsolat 2. (archív) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Március 15-e a
miklósi kopjafánál (20p), a gimnáziumban (20p) és Cecén (45p),
Táncosbál Cecén (50p), Fúvósbál (60p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Március 31., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 Lapszemle
14.00 Március 15-e a miklósi kopjafánál (20p), a gimnáziumban
(20p) és Cecén (45p), Táncosbál Cecén (50p), Fúvósbál (60p)
18.00 Lapszemle 19.00 Március 15-e Sárbogárdon (30p), a Mészölyben (20p), a miklósi iskolában (20p), Tubanégyes Hantoson
(archív) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Április 1., V: 7.00 Heti Híradó 8.00 Március 15-e a miklósi kopjafánál (20p), a gimnáziumban (20p) és Cecén (45p), Táncosbál
Cecén (50p), Fúvósbál (60p) 13.00 Heti híradó 14.00 Március
15-e Sárbogárdon (30p), a Mészölyben (20p), a miklósi iskolában
(20p), Tubanégyes Hantoson (archív) 18.00 Heti híradó 19.00 Jákob János tábori püspökké szentelése (30p), Tízparancsolat 3.
(archív) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Április 2. H: 7.00 Heti híradó 8.00 Jákob János tábori püspökké
szentelése (30p), Tízparancsolat 3. (archív) 13.00 és 18.00 Heti
híradó 19.00 Cecei csipketojás (15p), Természetes dallamok
(80p), Agresszió (archív) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Április 3., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Zenés felolvasóest (65p), Apponyi gróf (archív 60p),
Szalma Anna mesemondó elõadása (archív) 23.00 és 0.00 Heti
híradó
Április 4., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Cecei csipketojás (15p), Természetes dallamok (80p), Agresszió (archív) 13.00 Heti híradó,
18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport 23.00 és 0.00 Lapszemle
Április 5., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Jákob János tábori püspökké szentelése (30p), Tízparancsolat 3. (archív) 23.00 és 0.00 Lapszemle
***
Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lapszemle 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 Hírházban (Bogárd és Vidéke szerkesztõsége). Ha gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. – 06 (40) 416 000, PR-Telecom Zrt. – 1231.

POLGÁRÕRVONAL
Lakossági bejelentések és segítségkérések a
polgárõrségtõl éjjel-nappal a következõ telefonszámon:

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

Fõszerkesztõ és kiadó: Hargitai Lajos, tel.: 06 (30) 9860-849. Felelõs szerkesztõ: Hargitai–Kiss Virág, tel.: 06 (30) 3483 320.
Szerkesztõség, kiadóhivatal és nyomda: 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 12. Telefon: 06 (25) 508-900, 06 (25) 508-901. E-mail:
bogardesvideke@gmail.com Honlap: www.bogardesvideke.hu Lapszemle látható: a Bogárdi Tévén és az interneten:
www.bogarditv.blog.hu Állandó és idõszaki rovatok szerzõi, szerkesztõi: Dombi Zoltánné, Gerse Ferenc, Gróf Ferenc, Hargitai
Lajos, Hargitai–Kiss Virág, Horváth István, 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. Tördelõszerkesztõ: Huszár Anikó. Grafikai szerkesztõ: Kiss Balázs. Elõkészítés és
utómunka: Heiland Ágnes, Hargitai Gergely, Mágocsi Adrienn. 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 16 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
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Kiemelt apróhirdetés:

Hanganyagok gépelését vállalom. Telefon: 06
(70) 369 0476

a Bogárdi TV-ben is látható!

Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826

FOGSORJAVÍTÁS
06 25 468 556, 06 70 382 8512
JOGOSÍTVÁNY! Tanfolyam indul 2012.
április 6-án, pénteken 18 órakor a
sárbogárdi mûvelõdési házban.
Diákkedvezmény, részletfizetés!
Jelentkezni:
Fûrész József – 06 30 290 3744
GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása,
karbantartása 06 30 440 5790
DUGULÁSELHÁRÍTÁS, falbontás nélkül!
Telefon: 06 70 310 8086
KÁRPITOS BÚTOROK áthúzását,
javítását vállalom. 06 30 662 5375
Március 29-30-31-én
MINDEN TERMÉKRE
-20% KEDVEZMÉNY.
INTIM Fehérnemû Sárbogárd,
Ady E. u. 167. (kivétel illatszer)

Közmûvesített 600 négyszögöl telek alappal eladó Ifjúsági u. 11-ben. 06 (30) 9909 199
Svéd frissítõ masszázs tanfolyam áprilisban. 06
(20) 437 4869 (2086796)
Svéd frissítõ masszázs, 2500 Ft/óra 06 (20) 437
4869 (4508136)
Sárbogárd központjában 100 nm-es, 1970-ben
épült, 3 szobás, karbantartott, összkomfortos
családi ház eladó, 200 négyszögöl szépen gondozott telekkel. Fûtés: gázkonvektorral vagy
cserépkályhával. Nagy melléképület, garázs.
Minden közel! Irányár: 12,5m Ft. Érdeklõdni: 06
(20) 562 9403
Kukorica és napraforgó vetõmagfajták kaphatók, reklámár, kiváló minõség! Csóri Antal, Sárbogárd, Tisza u. 3. Telefon: 460 821, 06 (70) 219
2790 (4508150)
3

Tûzifa eladó sárbogárdi értékesítõtõl, cser 1 m
22.000 Ft, cser kuglis 1900 Ft/q, cser hasított
3
1950 Ft/q, akác 1 m 24.000 Ft, akác kugli 2250
Ft/q, akác hasított 2350 Ft/q. Házhozszállítással.
06 (20) 406 9267 (4508329)
C kategóriás jogosítvánnyal rendelkezõ mozgóbolti eladót és egy fõ rakodómunkást felveszek.
06 (30) 382 4133

ÓRIÁSI KOSZTÜM-, ÖLTÖNYKABÁT-CSEREAKCIÓ!
Egy megunt kosztümjét, kabátját, öltönyét most
beszámítjuk, ha újat vásárol!
* öltönyök normál, telt és EXTRA méretben is, * kosztümök (hétköznapi, alkalmi) fiatalostól az idõsebb korosztályig mindenkinek (EXTRA IS), * kordzakók, szövetnadrágok, * szövetkabátok végkiárusítása

ÓRIÁSI VÁLASZTÉK!
Sárbogárd, József Attila Mûvelõdési Központ
2012. március 31-én, szombaton, 8-12 óráig.

Húsvéti
locsolóbál
Sárszentmiklóson
a klubkönyvtárban
április 8-án (vasárnap)
20 órától.
Zenél:
a cecei Szabó zenekar.
Belépõdíj: 500 Ft.
Mindenkit szeretettel várunk!
Szervezõk

Eladó sötétbarna bonanza étkezõ garnitúra, 6
személyre nyitható asztallal és íróasztallal, nagyon jó állapotban. Sárbogárdon ugyanitt, eladó
sötétbarna bõrüléses hintaszék. Érdeklõdni
telefonon: 06 (30) 394 2165
Vörös tojótyúk vásár 480 Ft/db. Sárbogárd,
Tinódy út 202. 06 (30) 442 4971
VW Polo IV. Comfortline 1,4 benzines ezüstmetál 2006. évjáratú gépkocsi elsõ hölgy tulajdonostól garantáltan 60 ezer kilométerrel eladó.
Irányár: 1.690.000 Ft. 06 (20) 492 3113 (4508397)
Rántani való csirke kapható Bethlen u. 25.
(Mentõ köz) 06 (25) 461 187 (4508547)
Fóliába való paprika- és paradicsom-palánta
kapható Sárbogárd Honvéd u. 18. 06 (25) 465
025
Használt bútorkereskedésünk átköltözött Köztársaság u. 38-ba. Játék, márkás sportcipõk és
krém minõségû bála érkezett.
Csirkevásár! Tinódy 52. 06 (30) 384 2294 tisztítva, elõjegyeztethetõ.
Süldõ nyulak húsvétra eladók. 06 (30) 2455 622
2
Sárbogárd József A. u. 19/b alatt, 53 m -es elsõ
emeleti, felújított lakás eladó. Telefon: 06 (20)
455 3187
Dióbél eladó. 06 (25) 460 835
Segítségre van szüksége? Kerti munkákat, takarításokat vállal 2 megbízható személy. 06 (30)
516 5824, 06 (30) 866 5968

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Vajta Község Önkormányzata pályázati
felhívást tesz közzé a Vajta, Dózsa
György u. 4. szám alatti 2064 m2 területû lakóházas ingatlan értékesítése céljából.
Minimális vételár: 4.500.000 Ft.
A pályázat beérkezésének határideje:
2012. április 5. 12.00 óra.
További információk:
06 (30) 939 2320, 06 (25) 509 720
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FEJÉRVÍZ Fejér Megyei
Önkormányzatok Víz- és Csatornamû
Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

Tájékoztatjuk érintett fogyasztóinkat, hogy az alábbi idõpontokban és településeken 9.00-14.00 óra között munkatársaink karbantartási munkákat végeznek:
Március 30. Felsõkörtvélyes, medencemosás és
Nagyhörcsök, medencemosás
Április 2. Soponya, medencemosás
Április 3. Soponya, glóbuszmosás
Április 4. Hantos, glóbuszmosás
Április 5. Nagylók, medencemosás
Április 6. Nagylók, glóbuszmosás
Április 10. Mezõszilas, medencemosás
Április 11. Mezõszilas, glóbuszmosás
Április 12. Kislók, glóbuszmosás
Ezeken a napokon az adott településen a megszokottnál kisebb víznyomás, esetleg idõszakos vízhiány várható.
A munkálatok miatt a szolgáltatott ivóvíz kissé opálossá
válhat, mely az egészségre nem ártalmas. Az ezt okozó
anyagok kiülepítése után a víz fogyasztható.
Az okozott kényelmetlenség miatt kérjük fogyasztóink türelmét és megértését.
FEJÉRVÍZ ZRT.

Értesítés
Értesítjük a tisztelt Lakosságot, hogy
a KÖZÉV Kft. 2012. április 2-ától

HASZONANYAGFELVÁSÁRLÁST VÉGEZ
7000 Sárbogárd, Árpád u. 108. sz.
alatti telephelyén.
A felvásárlási árak 2012. április 2.–2012. április 30. között az
alábbiak:
Kartonpapír: 15 Ft/kg
Vegyes papír: 14 Ft/kg
PET palack: 50 Ft/kg
Üveg: 4 Ft/kg
A felvásárlás ideje: hétfõtõl péntekig 8.00–14.00 óra között. Az
aktuális árainkról a honlapunkon (www.kozev.hu), vagy a 06
(30) 451 4320-as telefonszámon érdeklõdhetnek. A gyorsabb
ügyintézés érdekében, kérjük, hogy a haszonanyagot kötegelve, vagy zsákban hozzák!
100 kg/alkalom feletti mennyiség esetén a haszonanyag átvételét a sárbogárd-kislóki hulladéklerakó telepen 7-16 óráig
biztosítjuk.
Önt is várjuk!
KÖZÉV Kft.
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Az elsõ gólyák
Gondolataimba merülve jöttem hazafelé
Cecérõl, amikor feltûnt, hogy egy gólya
tollászkodik Rétszilason a presszó elõtti
fészekben. Erre a látványra rögtön felocsúdtam, s örömmel konstatáltam, hogy
megérkezett az elsõ gólyák egyike. A közelben lakó bácsitól megtudtam, hogy már
hétfõn elfoglalta a fészket a madár.
Pár kilométer után Miklóson is észrevettem egy gólyapárt, akik a Korona közelében lévõ fészket vették birtokba. Lencsevégre kaptam mindhárom gólyát, hogy
meglepjem velük lapunk olvasóit.
Hargitai–Kiss Virág

Bundafrissítés
Épphogy elkezdõdött a tavasz, de a nap már
gõzerõvel ontja melegét, az új évszak barátságos légkörével. Ez a jóllakott macska is vígan sütteti a hasát a márciusi napsütésben,
és aligha lehet oka idegeskedni bármin is.
Jól teszi, sõt, még a mancsát is pacsira
nyújtja.
Monhalt Ákos

