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Forró csokoládé

Féktelenül

Él a képzeletemben a tökéletes: krémes, édes, fûszeres, habos
forró csokoládé íze és képe. Eleddig nem találkoztam hasonlóval
sem, egészen hétfõ délutánig, amikor egy csészényi boldogságot
volt szerencsém elkortyolgatni. Az átlényegült kakaó életigenlõ,
mosolyra fakasztó tetterõre lobbant bennem.

Egy beszélgetésben ugyanezt éltem át. Besötétedett, már a gyertya kanóca is leégett. Parázslottak a gondolatok. Az egymásra
hangoltságban idõtlenné váltak az órák legbensõbb világunkban
kalandozva.
Az ilyen érzelmi állapotokban kinyílik az értelem arra, ami körülvesz bennünket, mégis láthatatlan a tárgyi világban. Egy pszichológiai eljárás, a családállítás révén (ahol idegenek testesítik meg
családtagjainkat, érzelmeinket, minket) négy dimenzióban láthatjuk ezt a spirituális közeget, amiben naponta élünk, és észre se
vesszük. Egy édesanya például „mindent megadott” a fiának, meg
volt gyõzõdve arról, hogy kiegyensúlyozott a viszonyuk. A lelki
képlet épp az ellenkezõjét mutatta.
Ez nem misztikum, hanem a realitás másik oldala, amivel hajlamosak vagyunk kevésbé foglalkozni, mert gyengeségnek tartjuk,
vagy mert tévedhetetlennek hisszük magunkat. Lelki jelzéseinkre
nem keresünk sürgõsen gyógyszert, holott a testi tünetek ezekbõl
erednek.
Az öröklõdés ebbõl a szemszögbõl úgy néz ki, hogy az elhallgatott, mélyre süllyesztett, fájdalmas egyéni, családi sebek szavak
nélkül adódnak át az újabb generációknak, „hetedíziglen” mérgezve, míg valaki(k) a családból nem veszi(k) a bátorságot a tályogok kitisztításához, levéve ezt a terhet az utódok válláról.
ebekkel élni öl, pusztít és nyomorba dönt. A sebfeltárás fájdal mának értelme viszont a gyógyulás.
Szóval választhatunk, hogy forró csokinak nevezett cukros–kakaós vizet iszunk, vagy igazi forró csokoládét.
Hargitai–Kiss Virág

A Székesfehérvári Nyomozó Ügyészség gyorsított eljárásban állította a Sárbogárdi Járásbíróság elé a gyanúsítottakat 2014. január 15-én, szerdán. Nagy érdeklõdés mellett fél kilenctõl délig
zajlott a tárgyalás, melyen elhangzott az elsõ- és másodrendû vádlott, valamint az érintett rendõrök verziója, tanúkat és orvosszakértõt hallgattak meg. Mivel további tanúk kihallgatása vált szükségessé, a tárgyalást elnapolták január 22-én 9 órára. A vádlottak
õrizete megszüntetésre került, így szabadlábon védekezhet a két
fiatalember.
Írásunk a 2. oldalon.

„Szolgálat közben ért sérülései miatt rendkívüli szociális segélyben részesítette Keresztes Ádám r. fõtörzsõrmestert, a Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság forgalomellenõrzõ alosztályának járõrét Fejér megye rendõrfõkapitánya, amit parancsnoka, Kaposvári Károly r. alezredes adott át részére.”
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Féktelenül – sárbogárdi verzió
szája felrepedt, két foga megsérült és agyrázkódást szenvedett, míg a másik rendõr
könnyû testi sérülést szenvedett.

Egyeseknek semmi se szent. Se sebességhatár, se szabályok, se hatóság, se ember – és még folytatható
lenne a felsorolás. Ennek bizonyítéka az alábbi incidens, mely vasárnap
délután történt Sárszentmiklóson
egy igazoltatás során.
Így szól a Székesfehérvári Nyomozó
Ügyészség sajtószóvivõje, Jászberényiné
dr. Király Teodóra lapunknak küldött
keddi tájékoztatása az üggyel kapcsolatban:
„A Székesfehérvári Nyomozó Ügyészség
hivatalos személy elleni erõszak bûntette,
súlyos testi sértés bûntett kísérlete és más
bûncselekmény megalapozott gyanúja miatt folytat nyomozást két gyanúsítottal
szemben, akik jelenleg õrizetben vannak.
A Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság
forgalomellenõrzõ alosztályának három
rendõre mûszeres sebességmérést végzett
2014. január 12-én a délutáni órákban Sárbogárd területén, amikor észlelték, hogy
egy személygépkocsi a megengedett sebességnél gyorsabban halad. A rendõrök a
gépkocsivezetõt ellenõrzés alá kívánták
vonni az elkövetett szabálysértés miatt,
azonban nem vetette magát alá a rendõri
intézkedésnek, ezért a rendõrök személyi
szabadságot korlátozó rendõri intézkedésbe kezdtek.

KÉK HÍREK
„Nyert” paplan
A Sárbogárdi Rendõrkapitányságon csalással elkövetett tulajdon elleni szabálysértés miatt indult eljárás egy házaspár ellen.
A 49 éves férfit és a 38 éves nõt 2014. január 13-án 14 óra 22 perckor igazoltatták a
rendõrök Sárbogárdon a Nyíl utcában, miután onnan bejelentés érkezett arról, hogy
egy bordó autóból paplant árulnak. A járõrök az intézkedéskor a gépkocsi csomagtartójában két paplancsomagot is találtak.
Az adatgyûjtést követõen kiderült, hogy az
ágynemûket idõseknek adták át nyereményként bizonyos összeg fejében. A házaspárt az egyenruhások elõállították a
Sárbogárdi Rendõrkapitányságra, ahol
szabálysértési õrizetbe vették õket.
Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

A tényállás tisztázása, a bizonyítékok
összegyûjtése jelenleg a Nyomozó Ügyészségen még folyamatban van.”
Az FMRFK Kommunikációs Szolgálat
ugyanakkor egy rövid hírt közölt:
„Szolgálat közben ért sérülései miatt rendkívüli szociális segélyben részesítette Keresztes Ádám r. fõtörzsõrmestert, a Fejér
Megyei Rendõr-fõkapitányság forgalomellenõrzõ alosztályának járõrét Fejér megye rendõrfõkapitánya, amit parancsnoka,
Kaposvári Károly r. alezredes adott át részére.”

Ezt látva a gépkocsiban utazó másik gyanúsított a társa segítségére sietett és az intézkedõ rendõrt rángatni kezdte, megrúgta és orrba térdelte. A gyanúsítottak továbbra sem engedték magukat megbilincselni, az egyik gyanúsított az egyik rendõrt fejbe rúgta, amelynek következtében a

A Székesfehérvári Nyomozó Ügyészség
gyorsított eljárásban állította a Sárbogárdi Járásbíróság elé a gyanúsítottakat 2014.
január 15-én, szerdán. Nagy érdeklõdés
mellett fél kilenctõl délig zajlott a tárgyalás, melyen elhangzott az elsõ- és másodrendû vádlott, valamint az érintett rendõrök verziója, tanúkat és orvosszakértõt
hallgattak meg. Mivel további tanúk kihallgatása vált szükségessé, a tárgyalást elnapolták január 22-én 9 órára. A vádlottak
õrizete megszüntetésre került, így szabadlábon védekezhet a két fiatalember.
Hargitai–Kiss Virág

Dakar: 46. helyen Bognárék
Idén január 5-én rajtolt a Dakar-rali, öszszesen 35. alkalommal, hatodszor DélAmerikában, több mint 400 indulóval. Az
autósoknak 9374, a motorosoknak és
quadosoknak 8750 kilométert kell megtenniük. A rajt az argentin Rosarióban
volt, a cél január 18-án a chilei Valparaisóban lesz.
A sárbogárdi Bognár József harmadszor
indul a Dakaron Sebestyén Sándor oldalán. A 13 szakaszból álló versenyrõl az
alábbi friss hír olvasható az ujszo.com
weboldalon:
„Teljesítette a Dél-Amerikában zajló Dakarrali kilencedik, keddi szakaszát a Sebestyén
Sándor, Bognár József, Ungvári Miklós
(olimpikon) autós trió, amely hatvanadikként ért célba, összetettben pedig a 46. helyen
áll.

– Láttunk néhány fejre állt vagy kettészakadt autót, ez óvatosságra intett bennünket – idézte Sebestyén Sándort az UNIQA
Sandlander Team közleménye. – Az eleje
nagyon gyilkos volt, de az azt követõ dûnesor sem mondható gyerekjátéknak. Noha
egész nap lefelé mentünk a magas hegyrõl, az
utolsó három kilométer izgalmas és látványos volt, egy szinte függõleges homokpartfalon kellett lejönni, sok száz nézõ szeme láttára. Ezen nem volt szabad fékezni, de nem is
kellett, tökéletesen uraltam az autót.”
A további fejleményeket figyelemmel kísérjük lapunkban.
Forrás: nemzetisport.hu, ujszo.com
Összeállította: Hargitai–Kiss Virág
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Megemlékezés
a doni hõsökrõl
Vasárnap a Honvéd Bajtársak Egyesületének szervezésében a doni áttörés évfordulóján megemlékeztek a második világháború hõseirõl és áldozatairól a Hõsök terén álló millenniumi emlékpark-

ban. Itt áll a két világháború áldozatainak emlékmûve, rajta a sok
száz hõsi halott nevével. Gál Sándor, a HBE elnöke beszédében
idézte föl az eseményeket. Bõjtös Attila evangélikus lelkész imát
mondott értük. A megjelentek, köztük többen a hõsök családtagjai, gyertyát gyújtottak az elhunytak emlékére.
Hargitai Lajos

Angol Vajtán
2013. december 22-én véget ért Vajtán a „TÁMOP 2.1.2 – idegen nyelvi és informatikai
kompetenciák fejlesztése” címû projekt égisze alatt futó kezdõ angol nyelvtanfolyam.
12 hallgató kezdte meg a tanulást a még szeptember végén induló képzésben, melynek
91.500 Ft-os díjából csupán a töredékét, 2–5 % önrészt kellett befizetni! Örömteli tény
továbbá az is, hogy mindannyian sikeres modulzáró vizsgát tettek, vagyis sikerült a hallgatóknak elérniük azt a célt, hogy megismerkedjenek az angollal, és elsajátítsák e nyelv
alapjait.

Darázsfészek

Pintér István töbörzsöki füstölõjében építették a képen látható különleges darázsfészket feltételezhetõen más világtájról
származó ízeltlábúak. Hangulatra és színvilágra sivatagi vidéket idéz az alkotás, tapintásra pedig olyan, mint a leheletvékony
pergamen.
HKV

Külön köszönet illeti a Katedra Nyelviskolát, a képzést végzõ intézményt, valamint
Dabóczy Márta tanárnõt, aki kifogástalanul átadta a tudást a hallgatóknak, emellett emberileg is közel kerültek egymáshoz a diákokkal, így az oktatási órák szinte baráti hangulatban teltek.
Községünk – mûködõ e-Magyarország pontjának köszönhetõen – képviseltetve lehet a
program részét képezõ országos mentori hálózatnak is. Részben ennek révén kerülhettek a képzésbe a fõképp helyi illetõségû hallgatók!
Horváth Gergely
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KUTYATÁR
A székesfehérvári székhelyû Alpha Segítõ Kéz Állatkórházi Alapítvány (ASKA) több mint 10 évvel ezelõtt azért
jött létre az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft.-n belül, hogy
az utcán talált állatokat gyógyíttassa. Ezt oly módon fejlesztették tovább, hogy létrejött egy állatmentési részleg, mely a gyepmesteri feladatokat látja el. Az önkormányzatoknál bejelentett kóbor állatokat viszik be a telepre, melyek karanténba kerülnek két hétre, majd – ha
nem jelentkezik értük tulajdonosuk – új gazdát keresnek
nekik. Most már Alsószentivánon is mûködik telephelyük. A részletekrõl a menhely vezetõjével, Molnár Tamásné Zsazsával beszélgettünk.

– A kéthetes karantén alatt állategészségügyi szempontból figyeljük meg az állatokat, hiszen nem tudjuk az elõéletüket, hogy
volt-e oltásuk, hordoznak-e betegséget, veszettséget. Állatorvos
ellenõrzi folyamatosan az állapotukat, illetve az itt dolgozó kollégák a viselkedésüket térképezik fel. 14 napig keresheti az eredeti
gazda az állatát, ezt követõen lehetõségünk van arra, hogy új gazdához adjuk a kutyákat. Kétféleképpen keressük az eredeti gazdát: a mikrochip révén, ami sajnos még nem jellemzõ annyira, körülbelül a beérkezõ állatok 50 %-a van chippel megjelölve. Ez
sem garantálja a gazdához való visszakerülést. Egy nemrég bekerült kutya gazdája például közölte, mikor felhívtuk, hogy õ elajándékozta a kutyát. Ilyen esetben minden felelõsség azt az embert
terheli, akinek a nevén van a kutya. Ha van mikrochip, 3 percen
belül értesítjük a gazdát, ha nincs, lefényképezzük a kutyát és a
weblapunkon, közösségi oldalakon kezdjük el hirdetni. Ha nem
jön érte senki 14 napig, akkor megkapja a kötelezõ védõoltásait és
ivartalanításra kerül. Nem lenne ennyi kutya a menhelyen, ha
ivartalanítanák a gazdák az állataikat. Az itt lévõ kutyák mind a
„fölösleges” szaporulatból kerülnek be hozzánk; ivarzási idõszakban naponta jönnek be dobozban a kitett kiskutyák. Nem csak keverékek kerülnek az utcára; sok esetben fajtatiszta kutyákkal találkozunk. A befogás és karantén után szocializálni kell a kutyákat, mert senki nem nevelte õket, nem tanította póráz használatára. Ránk és az önkéntes csapatunkra marad ez a feladat.
– Ez hány fõt foglal magába?
– Több mint 70 fõt. Van, aki a takarításban, etetésben, van, aki a
kutyakozmetikában segít. Van olyan csapat, ami nyakörvhöz, sétához, autóhoz, metróhoz, lifthez szoktatja a kutyákat, mert a leendõ gazda, mondjuk, liftes házban lakik. Együtt dolgozunk egy
osztrák állatvédõ szervezettel, rajtuk keresztül is sok kutyát helyezünk el. Ez mind kell ahhoz, hogy évente 700 kutyát örökbe tudjunk adni. Hogy a kutyák barátságosak, szófogadóak legyenek.
„Ha ennyire szelídítve van a kutya, hogy fog házat õrizni?” – szokták feltenni nekem sokszor a kérdést. A kutyák nagyon okosak.
Amikor bekerülnek a saját otthonukba, tudják, hogy az az õ terciájuk, amire nekik vigyázni kell. De ehhez az is kell, hogy hagyjuk

a kutyákat gazdát választani. Amikor bemegy a sorra a leendõ
gazda, mi már tudjuk, kit fog elvinni, mert a kutya jelzi, hogy ez az
õ embere, vele akar elmenni. Az a sikeres örökbeadás, ha a kutya
ott is marad. Egy évben 700-ból 2-3 kutya jön vissza, megváltozott
körülmények, költözés miatt.
– Nem a kutya viselkedése miatt.
– Így van. Mi partnerek vagyunk ilyen esetben is, és elölrõl kezdjük a történetet.
– A csoportokban vannak kifejezetten szakemberek, vagy van, aki csak
kedvtelésbõl segít a kutyák nevelésében?
– Is-is. Vannak kutyakiképzõk, de akik önkéntesnek jönnek ide,
õk sincsenek magukra hagyva.
– Hány önkormányzattal vannak szerzõdésben?
– Több mint 130 önkormányzattal 5 megyében. A gyepmesteri
munkának kemény szabályai vannak. Karanténhelyünk, állandó
orvosi felügyelet, állatkórház van, állategészségügyi állomás által
vizsgáztatott befogó szakemberek.

– Vannak más állatok is, amik bekerülnek ide?
– Mindent befogunk, ami létezik. Fogtunk már tehenet (ami egy
nagyáruház parkolójában kaszinózott), kígyókat, sok vadmadárral is találkozunk.
– Ezekkel mi lesz?
– Vannak területek, ahova õket is lehet helyezni. Vadmadarak,
egzotikus állatok esetében a madárkórházzal állunk kapcsolatban. A vadakat 2010 óta nem mi fogjuk be, hanem vadásztársaságok. Az elütött állat más történet. Cica is jön rengeteg. Õket egy
partnerszervezet gondozza. A mi telepünkön kutyák vannak.
– Az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. cecei származású vezetõje, Móré
Attila révén is van egy partnerük, aki Alsószentivánon mûködik. Móré
Tamáséknak van ott telephelye, ahol ugyancsak vannak kutyák. Miben más az a telephely?
– Alsószentivánon azok a kutyák laknak, akik már itt is laktak. Nálunk kenneles tartás van, és vannak kutyák, akik ezt nem díjazzák.
Alsószentivánon nagy kifutóink vannak, oda helyezzük õket. Ott
is kész kutyák vannak, kezesek.

Bogárd és Vidéke 2014. január 16.
Tudjuk, hogy azon a területen milyen jellegû kutyákra van igény (kaukázusi, puli, foxi), tartjuk egymással a kapcsolatot, kire
van jelentkezõ.
– Minden kutya kap nevet?
– Igen. Aminek neve van, ahhoz az ember
kötõdik. Hogy megfelelõ helyre tudjuk elhelyezni a kutyát, ismernünk, szeretnünk
kell. Õk a mi gyerekeink. Van, amelyik kutyának két-három hónap kell ahhoz, hogy
egyáltalán szóba álljon velünk. A Dajka
nevû kutyával úgy kezdte a kollégám, hogy
naponta kinyitotta a kennelajtót, leült vele
szembe, és hívta, hogy jöjjön ki. Végül az
ölébe ült a kuvasz. Sok munka van ebben.
Most is van itt egy kutya az irodában, akibe
lelket akarunk rakni; szokja az embereket…
– … a jó embereket.
– … hogy a kéz nem csak ütni tud. Azért is
kell megismernünk a kutyákat, hogy tudjuk, mitõl fél.
– Hogy mi az a gomb, amit nem szabad megnyomni.
– Vannak kutyák, akiknek épp letelik a 14
nap, és már sorban állnak értük, de van egy
kutyánk, aki 2 éve itt van, és senkinek nem
akadt meg rajta a szeme, pedig nagyon
kedves kis kutya. Mi a gazdák kezébe nem
nyomunk tesztet, nem megyünk el „családlátogatásra”, hanem azt figyeljük, hogyan
reagálja le az embert a kutya. Ha van egy
család meg három gyerek, akkor kérjük,
hogy a család minden tagja jöjjön el látogatóba a leendõ kutyához. Elég, ha csak az
egyik gyerek fél a kutyától, vagy emlékezteti a kutyát arra, aki bántotta. Ha van 2-3
jelölt, akkor mindegyiket kihozzuk egyenként a családnak, és megfigyeljük, hogyan
reagál a kutya a családtagokra. Ugyanezt
kérjük akkor is, ha másik állat mellé viszi a
gazda a kutyát.
– Ha szeretne valaki kutyát örökbe fogadni,
mikor, milyen elérhetõségeken keresheti az
ASKA-t?
– Hétköznap 8–16 óráig, hétvégén 9–12
óráig lehet érdeklõdni személyesen Székesfehérváron a Homoksor 7. szám alatt,
az Állatkórház mellett. Hétvégén várunk
szeretettel mindenkit sétáltatni. Csak önmagukat és játszós ruhát kell hozni. Bátran
keressenek minket, Alsószentivánon is! A
kollégák szívesen adnak tanácsot és kutyát.
Az ASKA további elérhetõségei:
www.aska.hu, facebook,
06 (30) 317 4370, 06 (30) 386 5120.
Hargitai–Kiss Virág

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke
eseményeirõl
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Cecei ovis bál
Január 11-én, szombaton nagy
volt a készülõdés a cecei mûvelõdési háznál, nem véletlenül, hiszen második alkalommal is
összefogott az óvoda szülõi közössége és a dolgozók. Egy mûsoros
esttel kedveskedtek a helyieknek.
Magam sem gondoltam volna,
hogy ekkora létszámú nézõközönség gyûlik össze az alkalomra, hiszen már az ajtóban is alig volt
hely, amikor megérkeztem. A
hangulat már ekkor jó volt: nagy
nevetések töltötték meg a zsibongó termet, ismerõsök, szomszédok meséltek egymásnak vidám
történeteket a mûsor kezdetéig.
Biztos vagyok benne, hogy hetek
óta szorgalmasan szervezkedtek, gyakoroltak, készültek erre a mulatságra a szervezõk,
hogy minél jobban segíthessék e program bevételével is a Cecei Óvodásokért Alapítványt.

A mûsorban az óvó nénik
nagyon kitettek magukért:
gyermekdalokat vittek színre fantasztikus, saját kézzel
készített jelmezekkel, kiegészítõkkel.
Személyes
kedvencem a Csip-csip csóka volt, de sorolhatnám a
viccesebbnél viccesebb kivitelezéseket. Ezen az esten
fellépett a szülõi munkaközösség is, majd egy videót
nézhettünk meg, ami fõleg
a 20 éven felüli vendégek
számára lehetett múltidézõ, hiszen rég elfeledett tárgyak, édességek, gyermekjátékok és reklámok köszöntek
vissza a kivetítõn a Hurka Gyurkától a régi „Leó fagylalt”-reklámig.
A mûsorban felléptek a Hupikék Törpikék is, az óvó nénik jóvoltából, s végezetül egy humoros „asszonycsoporttal” ismerkedhettünk meg, akik csak a színdarab kedvéért mindent pálinkával oldottak meg.
A mûsorszámok után bál következett. A vidám hangulatú tombolasorsolásra egy kicsit
megpihentek a vendégek, de sok idejük nem maradt, mert folytatódott a mulatozás.
A szervezõk ezúton is hálás köszönetet mondanak minden kedves támogatónak, aki bármilyen formában hozzájárult az este sikeréhez. Külön köszönet illeti azokat a szülõket,
akik fáradságot és idõt nem kímélve dolgoztak a cél érdekében.
Mágocsi Adrienn
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Tûzbogarak Bonyhádon
A TÁMOP 3.2.3. projekt keretében új tanulási formákat szolgáló
kreatív körök mûködhetnek a sárszentmiklósi iskolában. A Mészöly Géza Általános Iskolából is bekapcsolódhatott 7 tanuló a
Tûzbogár tûzzománcszakkörbe rajztanáraik irányításával.
Az elméleti alapozó szakaszban Bonyhádra kirándulhattunk a zománcgyárba és Stekly Zsuzsanna tûzzománckészítõ mûvésznõ
mûtermébe. Az üzemet idegenvezetõvel jártuk végig. Láthattuk,
hogy ipari körülmények között hogyan készülnek hatalmas fémlapokból az edények és hogyan lesz zománc az üvegbõl. Az ötvenes évek hatalmas gépmonstrumai állnak a ma már csak 300 fõs
üzemben. Az olajos, fekete padlóban csillognak a beletaposott
fémdarabkák, a szakik fülvédõben dolgoznak, szikrázik a ponthegesztõ, sorakoznak a rozsdás csillék az udvaron. Asszonyok hajladoznak a gépek között, akik tanulásra intették a gyerekeket, hogy
ne kelljen ilyen nehéz munkát végezniük majd felnõttkorukban!
Az edények automatikus rendszerekben forognak, savas kezelés
után a formába kerül az alapozó, majd színes máz. Hatalmas kemencében égetik a tárgyakat, ahol nemcsak edények készülnek,
hanem információs táblák és fûtõtestek, borítólapok is.
A magyar piacon a legkelendõbb a hagyományos piros színû
edény, amit nagymamáink konyháiban láthatunk. A gyárat a
Tescoval kötött szerzõdés mentette meg a bezárástól, úgy nézzük
az edényeket a magyar polcokon! A díszítés, minta matricázással
kerül az oldalukra. A gyár melletti mintaboltban vásárolhattunk
újat a lepattant, régi fazék helyett.

A napra a Stekly Zsuzsanna mûtermében tett látogatás tette fel a
koronát. Megnézhettük munkáit, ellátott minket tanácsokkal a
tûzzománc készítésével kapcsolatban.
Sárbogárdra visszatérve folytathatjuk a munkát, nyáron 4 napos
tábor vár ránk, amit kiállítással zárnak a kreatív körök.
Szöveg: Ambróziné Mikuli Margit, MGÁI
Fotók: Kovács Zoltán

Cecei sulibörze
Tehetséggondozás
a továbbtanulás jegyében
Az Emberi Erõforrások Minisztériuma pályázati felhívást jelentetett meg a 2013/2014. tanévben az Útravaló – MACIKA Ösztöndíjprogram esélyteremtõ Út a középiskolába alprogramjában való
részvételre. Iskolánk már a korábbi tanévekben is sikerrel kapcsolódott be a programba, és több tehetséges, hátrányos helyzetû diákot tudtunk ennek köszönhetõen érettségit adó középiskolába
irányítani. Az idei tanévben ismét sikeres pályázatot nyújtottunk
be, így egy nyolcadikos tanulónk továbbtanulásához kap támogatást az idei tanévben. A támogatás révén diákunk tanórán kívüli
idõben heti 3 óra felkészítésben részesül, illetve 10 havi ösztöndíjra válik jogosulttá. A fejlesztés során a diákot Tornócziné Bondor
Csilla tanárnõ mentorálja, minden mûveltségi területet érintve.
Ez a folyamat nemcsak a középfokú intézménybe való bejutást,
hanem az ottani követelmények minél sikeresebb teljesítését is
szolgálja majd.

Szitakötõ oktatási program
A Szitakötõ program a Liget Kiadó közremûködésével segíti a
részt vevõ iskolákban a környezettudatos nevelést. A Cecei Általános Iskola elsõként a 2011/12-es tanévben vett részt a kezdeményezésben, azóta pedig folyamatosan alkalmazzuk. A program
alapgondolata, hogy a környezet fogalmát a természeti környezetnél tágasabban értelmezi; az épített és a szellemi környezeten
túl a társadalom egészére, a másik emberre is kiterjeszthetõnek
véli. A projekt éppen ezért nemcsak a veszélyeztetett természeti
értékek megismerését és megóvását tartja fontosnak, hanem a
szellemi, erkölcsi értékek gondozását is, és kiemelt figyelmet fordít a hátrányos helyzetû gyerekekre. A résztvevõ osztály ingyenesen kapja meg a Szitakötõ címû, negyedévente megjelenõ folyóiratot, amelyben különbözõ mûfajú és tematikájú írásokkal találkozhatnak a gyerekek, így kortárs irodalmi mûvekkel, ismeretter-

jesztõ cikkekkel és foglalkoztató feladatokkal. Az idei évben iskolánk 6. a osztálya Ráczné Pincési Julianna osztályfõnök irányításával vesz részt a programban, de iskolánk többi évfolyama is tud
profitálni a folyóirat és a program nyújtotta lehetõségekbõl.
Cecei iskola
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Oly korban éltünk…
1. rész
Órák óta kaparom a festéket az ablakok
keretérõl. A századforduló környékén
Pestlõrinc úri negyedében épült villa régi
tulajdonosai nyugatra menekültek a háború elõl 1944-ben. Szerencséjükre, máskülönben õket is kitelepítették volna a Hortobágyra.
Nagynénénk sok falusi lányhoz hasonlóan
vidékrõl jött Budapestre szerencsét próbálni az ötvenes években. Villamoskalauzként kezdett a Beszkártnál, aztán kiemelték, végül üzemi párttitkár lett. Férjhez
ment. Nekik utalták ki az üresen álló,
négyszobás lakás nagyobbik, kétszobás felét. Így lett villalakó, s amikor megvásárolhatta, lett belõle háztulajdonos. Keservesen kaparom a festéket a majd százéves, az
orosz világ óta festéket nem látott fáról, s
közben gyönyörködöm az ablakkeret szecessziós ívében. No, de mennyivel könynyebb lenne kaparni, ha nem lennének
ezek az ívek, ha nem hajlítgatták, hanem
egyszerûre, egyenesre gyalulták volna a fát
a régi mesterek, mint a mai panellakások
ablakrámáit. Az ablakoknak még tágas
belsõ fiókja is van, hogy legyen hova tenni
télen a muskátlit. Ez még inkább nehezíti a
dolgomat, mert a tágas belsõ fiókról is kaparni kell a festéket.
– Türelem kell hozzá, türelem, a régi mesterek türelme – intem magam kitartásra.
Aztán mégis abbahagyom a munkát. Nincs
annyi türelmem, mint a régi mestereknek.
Azoknak volt idejük erre. Nem rohantak.
A kõmûvesek se rohantak. Volt türelmük
a homlokzat cifrázataira. Pedig akkor még
kézzel keverték a maltert! Nem volt még
malterkeverõgépük se. Leteszem a kaparásra használt spaknit, és fölkapaszkodom
a kikopott falépcsõkön a padlásra szétnézni, ugyan, mi van ott. Egy lomtár az egész
padlás. Ide hordták föl a barokk urasági
bútorokat. Értéktelen kacatnak nyilvánítva mindent, ami az úri világra emlékeztet.
S nicsak, még a homlokzatról leszedett
hajdani családi címer is ott támaszkodik a
kémény mellett! A lenti szobákat olcsó
szocreál tömegbútorokkal rendezték be az
50-es években. Gyönyörködöm a tetõszék
robusztus
vörösfenyõ-gerendázatban,
amit kézzel faragtak ki az ácsok és faszeggel csapolták össze. A fát a Kárpátokból
tutajon úsztatták a pesti rakpartig. Elbámészkodnék még egy darabig, de nagynénénk szólongat lentrõl.
– Lajoskám! Gyere ebédelni!
Húslevest készített és csirkepörköltet nokedlivel, tejfölös uborkasalátával. Igazi
ünnepi ebéd. Ezt nem lehet kihagyni. Leballagok hát, s jóízûen nekilátok a gyerekkori illatokat, ízeket idézõ ebédnek.
Ebéd után nem sokat téblábolok, sietek kikeverni az olajos alapozófestéket, amit
portalanítás után viszek föl a megtisztított
fára, mert még el akarom érni az utolsó vonatot. Festés közben hallgatom a rádiót. A
Magyar Demokrata Fórum megalakulásáról beszél. 1988. szeptember 3-a van. Meg-

áll a kezemben az ecset, amint Csoóri,
Lezsák, Bíró Zoltán, Pozsgay nevét hallom. Lehetséges ez? Nemrég még majd a
fejem vették, hogy a tiltólistás Csoórit meg
akarom hívni Sárbogárdra.
Míg várom a megállóban a villamost, ott is
mindenki errõl beszél. Egy fiatal nõ kezében a Beszélõ legutóbbi számát pillantom
meg. De hát ez illegális! Hogy meri mutogatni? Észreveszi a döbbenetemet, rám
mosolyog, s nyújtja felém a lapot:
– Kell? Magának adom.
Bólintok, s mohón kapok a füzet után. A
vonatban le se teszem, míg végig nem olvasom. A lázító sorok teljesen izgalomba
hoznak. Lehetséges, hogy vége lesz egy
nyomasztó világnak? Nézem a vonatablakból az elfutó ismerõs tájat. Minden ugyanaz, mégis mindent más színben látok. Vége
a kádervilágnak? Vége a spiclivilágnak?
Talán még az oroszok is kimennek? Alig
merek hinni ebben.
Másnap a munkahelyemen felkeres egy régi ismerõsöm, Anna.
– Üzenetet hoztam neked.
– Nekem? Kitõl? – kérdezem meglepve.
– Az MDF szervezõitõl. Általam kérik, segíts abban, hogy megalakuljon az MDF helyi csoportja. Rád gondoltak. Vállalod a
szervezését?
– Kik azok, akik rám gondoltak? – kérdezek vissza bizalmatlanul.
– A lakitelekiek. Csoóri, Lezsák, Bíró Zoltán. Ez nem párt, hanem civil mozgalom,
és az is akar maradni. Egy olyan mozgalom, ami elõkészíti Magyarországon a
többpártrendszer létrejöttét, a demokratikus átalakulást – fejti ki bõvebben, hogy
meggyõzzön.
– A reformértelmiség már egy ideje ezen
dolgozik az MSZMP-n belül is. A reformköri mozgalom ugyanezt szeretné. Az a
baj, hogy az összejöveteleken csak megy az
üres duma, és semmi cselekvés. Aztán rögtön megijednek, ha Grósz megcsördíti a
karikás ostorát. Amikor Berecz János jött
le Sárbogárdra nemrégiben, és felszólaltam a pártértekezleten, mindenki csak lapított. Megkérdeztem, mi szükség van a
munkásõrségre, mi szükség van a pártnak
saját hadseregre. Pedig ez a legfontosabb
kérdés most, ha itt tényleg rendszerváltást
akarunk. A legfontosabb, hogy el kell érni
a munkásõrség lefegyverzését. Amíg létezik a párt hadserege, addig megvan az
esély arra, hogy véres forradalmat robbantsanak ki. Ha itt tettek helyett csak üres
duma folyik, vérbe fojtják a pancserpuccsot – mindezt egy szuszra mondom el.
– Hát igen. Éppen errõl volt szó Lakitelken
is. Ezért kellenek a helyi szervezetek.
Pozsgay is ezt akarja, meg Bíró Zoltán is.
Õk az MSZMP reformszárnyát képviselik.
Ezért gondoltunk rád, mert te tudod is,
hogy mit kell tenni, és ki is mered mondani.
Sokan ismernek itt, van tekintélyed, melléd állnak, ha kell.
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– Ha ez nem sikerül, én leszek az elsõ, akit
fölakasztanak – aggodalmaskodom, de végül beadom a derekam.
Estére elhívom néhány barátomat, akikben megbízok. Anna is eljön, õ is hozza néhány ismerõsét, akik segítenek majd a
munkában, szervezésben. Mindenki nagyon lelkes. Azonnal nekiállunk egy kiáltvány szerkesztésének: „Ezúton tudatjuk
mindenkivel, hogy a Magyar Demokrata Fórum Sárbogárdi Csoportja megalakult” –
hirdeti a címe. A benne felsorolt kérdések
már rég ott lógnak a levegõben, csak senki
nem beszél róluk: legyen többpártrendszer, szûnjön meg a fizetett pártapparátus,
oszlassák fel a munkásõrséget, legyen szabad, helyi sajtó, szûnjön meg a mezõgazdasági nagyüzemek monopolhelyzete, menjenek ki az országból a szovjet csapatok.
Még magunk is szorongva írjuk le ezeket a
mondatokat, de aztán gondolkodás nélkül
gépelem stencilpapírra, és másnap már
terjesztjük a városban és a környezõ településeken a pillanatok alatt megszervezõdõ segítõhálózaton keresztül a lázító röplapot.
Másnap a pártház alagsorában tartják a fiatal reformer párttagok a vitaestjüket. Elmegyek, és elmondom nekik is, hogy megalakult a helyi Magyar Demokrata Fórum.
Beszélek a többpártrendszerrõl, és kérem,
támogassák a kezdeményezést. Döbbenten hallgatják szavaimat. Nekik ez még túl
sok, emészteni kell a hallottakat. Tudják,
hogy elõbb-utóbb le kell bontani az elavult
egypártrendszert. De hát mit szólnak majd
ehhez az oroszok? – aggodalmaskodnak.
Mit szól Kádár, Grósz? Mit szólnak a keményvonalasok?
Sárbogárdon májusban rendezik a körzeti
pártértekezletet a HEMO színháztermében. Ide mint a pedagógus-pártalapszervezet egyik küldöttje vagyok hivatalos, de
már úgy is tekintenek rám, mint az MDF
helyi elnökére. Hozzászólásomban azt kérem, mindenki segítsen abban, hogy vértelen legyen az átmenet, segítsenek a többpártrendszer létrejöttében. Kérem, hogy a
küldöttgyûlés javasolja az MSZMP Központi Bizottságának, hogy fegyverezzék le
és oszlassák föl a munkásõrséget. Sok a
hallgatóság soraiban a fiatal, nagy tapssal
fogadják a hozzászólásomat. De vannak
felháborodott bekiabálások is.
– Vegyétek el tõle a mikrofont! Fogd be a
szád! Szemét ellenforradalmár. Kizárni a
lázítót!
Aztán szólásra emelkedik egy idõsebb küldött.
– Hogy képzeled ezt, Hargitai elvtárs? A
munkásõrség az ellenforradalom után a
munkáshatalom megvédésére jött létre.
Én erre esküdtem, és te nem fogod kivenni
a fegyvert a mi kezünkbõl!
Ekkor már indulatosan veri az asztalt. Bekiabálások hangzanak el. Az elnök csitítani próbálja az elszabaduló indulatokat,
szünetet rendel el. Többen körülvesznek,
szorongatják a kezem. Ahogy megyek kifelé, egy másik csoportból kiszól egy hang:
– Akasztófán fogsz még lógni, meglásd,
piszkos ellenforradalmár!
Folytatom.
Hargitai Lajos

8

HELYI JÁRATOS BUSZMENETREND

2014. január 16. Bogárd és Vidéke

Bogárd és Vidéke 2014. január 16.

HELYKÖZI BUSZMENETREND

9

10

HITÉLET

2014. január 16. Bogárd és Vidéke

BARÁTOK
I. rész
Fülledt meleg, szeptember eleji délután volt. Örömteli várakozással néztem elébe az induló hittanóráknak. Új tanév, új báránykák,
új tankönyvek, szép új füzetek, de hála az Úrnak az úti cél a régi.
Lassan imádsággá formálódtak bennem a további gondolatok,
amikor ismerõs léptek zajára lettem figyelmes. Lelkipásztorunk
kukkantott be az ajtón. Nem lepõdtem meg. Õ minden gyülekezeti
alkalom elõtt személyesen meggyõzõdött arról, hogy idõben megérkezett-e a szolgáló. Ezennel meglepõ hírt közölt velem: „Ha Isten is úgy akarja, idén népesebb lesz a csoportja a megszokottnál.
Egy fiatal testvérünk 10-15 fiút hoz magával egy Sváb-hegyi Gyermekotthonból. Óra után pedig haza is kíséri õket. Fogadjuk õket
nagy szeretettel!”
20 perc múlva teljesen megtelt a terem. A tucatnyi helyi kiskamasz
leány és a 14 gyermekotthonból érkezõ fiúcska szinte minden helyet elfoglalt a hatalmas asztalok körül. A helyiek az egyik oldalon,
a sok kis csillogó szemû kisfiú a másik oldalon foglalt helyet. A gyerekek kíváncsian méregették egymást. Bemutatkoztam és köszöntöttem õket, ám eközben óemberi gondolataim gyorsvonata úgy
száguldozott az agyamban, hogy alig tudtam a szavaimra koncentrálni.
„Vajon befogadóak lesznek-e a helyiek?”
„Vajon képes leszek-e fegyelmezni õket?”
„Vajon nincsenek-e lemaradva az állami gondozottaktól?”
Aztán végre imádkozni kezdtem, és úgy elment a csúnya „gyorsvonat”, mintha soha ott sem lett volna.
A gyerekek sorra bemutatkoztak. Ekkor tûnt fel nekem az a két
kisfiú, akik kissé távolabb, a hátsó sorban ültek. Látszott rajtuk,
hogy õk barátok. Lacika... Zsolti... mutatkoztak be utoljára. Zsolti
hangja azonban olyan sipítóan rekedt volt, hogy a teremben nyomban kitört a harsány nevetés.
„Ejnye, ejnye” – próbáltam csitítani õket és menteni a menthetõt
„ti még sohasem voltatok berekedve?” Még így is percekig tartott
a hahotázás. Zsolti arcán mégsem látszott sértõdöttség. Türelmesen kivárta csendet, majd így folytatta: „Tetszik tudni, nekem is
volt szép hangom, de tavaly kivették a mandulámat, és hát így sikerült” – eközben mutatóujjával a gégéje felé mutatott. – „Majd
csendben maradok, hogy ne nevessenek, tessék csak nyugodtan
folytatni az órát.” Hirtelen olyan csend lett a teremben, amirõl az,
aki gyermekek között szolgál, bizony elég ritkán számolhat be. Isten Szentlelke pedig úgy megáldotta a továbbiakban azt az órát,
hogy alig akartak hazamenni a gyerekek.
Ahogy telt az idõ, Isten Igéje lassan közösséggé formálta a csapatot. A helyiek szép tolltartóikat kinyitva középre tették az asztalon, hogy a túloldaliak is nyugodtan használhassák azokat. A kis
csillogó szemûek pedig hétrõl hétre úgy itták Isten szavát, mint a
szomjas föld a nyári esõt. A két kis barát mindig utoljára hagyta el a
termet.
A tanmenetben a hittankönyv ajánlása szerint januárban a család
témaköre került sorra. Az elsõ gondolatom az volt, hogy átugrom
azt a leckét. Ráadásul az volt a kijelölt aranymondás, ami a Máté
7,8-ban így van megírva: „mert aki kér, mind kap.”
Vívódtam… a sok kis állami gondozottnak sebeket tépni, hamis illúziókba hajszolni õket… nem szabad. Ekkor eszembe jutott a
Bibliából Jeremiás próféta élete, vívódásai és a 26. fejezet 2. részében olvasható parancsa Istennek: „Mondd el mindazokat az Igéket,
amelyeket parancsoltam Néked, hogy mondd el nekik. Egy szót se
hagyj el.”
Az Igétõl felbátorodva mindent rábíztam az Úrra és megtartottam
az órát. Az alkalmazásban (igemagyarázat) igyekeztem a gyülekezet nagy lelki családjához tartozás lehetõségét kiemelni és azt,
hogy már most készülhetnek arra, hogy egykor, ha saját családot
alapítanak, majd ott Jézus szeretete legyen a legfontosabb.
Óra után Zsolti és Laci megvárták, amíg kiürül a terem, majd elõálltak egy váratlan kérdéssel.
Ekkor Laci volt a szószóló. „Ezt komolyan tetszett mondani, hogy
aki kér, mind kap?”

„Nem én mondom, Lacikám, hanem Isten. Gyere ide, gyõzõdj
meg róla a saját szemeddel” – közben kezébe adtam a nyitott Bibliámat. – „Az Õ szava a garancia arra, hogy amit Õ ígér, az úgy is
lesz.”
Laci azonnal közbevágott: „mert akkor mi ezen túl minden nap
kérni fogjuk Istent, hogy nekünk is lehessen családunk”. Egyetértése jeléül Zsolti buzgón bólogatott. Boldogan csillogott a szemük,
amikor megígértem, hogy én is csatlakozni fogok, és naponta én is
az Úr elé viszem kérésünket.
Ettõl kezdve minden hittanóra végén, amikor egyedül maradtunk,
valahogy kedvesen emlékeztettek, hogy õk komolyan gondolták,
amit mondtak, és nagyon remélik, hogy én is. Néha csak egy-egy
cinkos kacsintással, néha szóban is: „Ugye nem felejted el?” felhívással. A tanévzáró óra után odasúgták: „Aztán a nyáron se felejts
el imádkozni!” Annyi kedvesség, annyi õszinte gyermeki hit sugárzott ebbõl a két kisfiúból, ami megszólaltatta a szívemben a 479.
énekünk szép imádságát.
Hinni taníts, Uram, kérni taníts!
Gyorsan elszáll a perc, kérni taníts!
Lásd gyengeségemet,
Erõsíts engemet,
Míg diadalt nyerek, kérni taníts!
Igen, erre volt szükségem. Erõsítésre az Úrtól, mert úgy kavarogtak a fejemben a gondolatok, mint ahogy a nagy balatoni viharok
elõtti pöff hajtja maga elõtt ide-oda az ártatlan kis bárányfelhõket.
Be kellett látnom, hogy minden okoskodó igyekezetem ellenére
ezt a két kisfiút nem a jövõ, hanem a ma foglalkoztatja. Ma szenvednek a körülményeik miatt, ma kérik az Urat tiszta gyermeki
hittel, hogy adjon nekik is szülõket, családot.
Vádoltam magam, hogy talán mégis jobb lett volna kihagyni a tanmenetbõl ezt a kényes témát. Vádoltam a tankönyv írójának – véleményem szerint – túl korai témafelvetését. Vádoltam a gyermekeiket felelõtlenül magára hagyó szülõket, és vádoltam Istent is…
és noha így is rendszeresen imádkoztam értük, nem igazán hittem
abban, hogy amit Zsolti és Laci kér, vár az Úrtól, azt akár ma meg
is kaphatják. Így volt ez egészen addig, amíg egy reggeli csendességben nem szembesített Isten igéje az Ézs. 55,8-ban írottakkal:
„A ti gondolataitok nem az én gondolatom.”
A következõ õsszel az elsõ hittanóra elõtt a kerti kapuban vártam a
gyerekeket. Vajon eljönnek-e valamennyien ebben az évben is, vajon a barátok megnyugodtak-e már?
A játszótér felõl hangoskodó, kavicsokat rugdosó gyerekcsapat
közeledett. Amikor észrevettek, úgy futásnak eredtek, mint az
olimpikonok a befutóban, s nehogy mégis valaki megelõzhesse
õket, már messzirõl kórusban üvöltötték: „Inke néni, Zsoltit örökbe fogadták!”
Bûnbánattól megszégyenülten, de leírhatatlan boldogsággal borultam le az Úr elé: „Igen, Uram, igazak a te ígéreteid”, mert Zsolti hívõ keresztyén családba került vidékre, ahol végre hiteles családmodellt láthatott maga elõtt, és ahol késõbb szakmát tanulhatott és megtapasztalhatta, hogy „nem késik el az ígérettel az Úr”... 2
Péter 3,9
Az igaz történetnek itt még nincs vége. Jogosan merülhet fel a kérdés az olvasóban, hogy mi lett Lacikával, aki így egyetlen kis barátját is elveszítette?!
Folytatása következik.
Szalóczyné Móray Inke
Forrás: Áldás, békesség! Levél a Pasaréti Református Gyülekezet
tagjainak 2013. szeptemberi kiadványa
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Hát részekre szakítható-e Krisztus? (1Kor 1,13)

MEGHÍVÓ

Imahét a Krisztus-hívõk
egységéért

A Madarász József Városi Könyvtár és a
Honvéd Bajtársi Egyesület Sárbogárd szeretettel
meghívja Önt és családját

2014. január 20-án (hétfõn) 17 órára

2014. január 20–25.

dr. Vekerdy Tamás

17 óra, SÁRSZENTMIKLÓS
hétfõ-kedd

katolikus templom

szerda-csütörtök

evangélikus gyülekezeti ház

péntek-szombat

református gyülekezeti terem

(A szombati záró alkalom 16.30-kor kezdõdik!)

18 óra, SÁRBOGÁRD
hétfõ

evangélikus gyülekezeti ház

kedd

katolikus templom

szerda–szombat

református gyülekezeti terem

Szeretettel várunk mindenkit!

Köszönet
A sárbogárdi Szent Erzsébet Karitász Csoport köszönetet
mond mindazoknak, akik 2013-ban bármilyen formában segítették munkáját.
Segítõink:
Alpek Zoltán és családja, Arany Gáborné, Ángyán József, Baki
Ferencné, Barabás Istvánné, Bíróné Veres Teréz, Bereck Istvánné, Bereczk Károly, Berkei Zoltán és családja, Bodoki György
és családja, Bogárd és Vidéke Lapkiadó (Hargitai család), Bokányi Zsolt, Csík Sándor és neje, Demeter Zoltánné, Domján János
és neje, Dömök Istvánné, Eibel Ágnes, Erõs Gyuláné, FAIR 2002
Kft. (Handa Csaba), Fazekas Istvánné (Kislók), Fûrész Lászlóné, Géró A. Péter és neje, dr. Gódányné Tóth Katalin, Gulyás
Erzsébet, Hadobás Gyuláné, Heiland János, Hingyi Györgyné,
Horváth István (mûvház ig.), Horváth Rudolfné, Huszár Gábor
és családja, Huszár József és családja, Huszárné Kovács Márta,
Jákob Konrád, dr. Kellner Józsefné, Kéri Gáborné (Felsõkörtvélyes), Killer Imréné, Kondor Józsefné, Kókány Józsefné, Koska
György és családja, Kovács Zoltánné, Közév Kft., Krencz Nagyker
(Krencz Szabolcs), Krepsz Istvánné, Kutassy Lajos, Lakatos
Józsefné, Lakatos Péter és neje, Lekner Pálné, dr. Lendvai György
és családja, Lengyel Miklósné, Léhmann László és családja, Mészáros Ferenc és neje (Töbörzsök), Molnár Gyuláné, Nagy Ferencné, Németh Lajosné (Kislók), Oláh Ferencné, dr. Oroszlány
László és dr. Mányoki Lídia és családja, Petneházi Gyuláné, Pintér István, Piros Ferenc és neje, Pluhár István és neje, polgármesteri hivatal (dr. Sükösd Tamás), Pordán György és neje, Pozsonyi
Lászlóné, Rehákné Szontágh Rózsa, Riba Józsefné, Sárosi
Györgyné, Sárközi Zsigmondné, Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet, Siák Józsefné, Schönborn Józsefné, Stadler Jánosné
és családja, dr. Sternné Simon Erzsébet, dr. Szabadkai József, dr.
Szabadkai Tamás, Szabó Gábor és neje, Szõnyegi Erzsébet, Szakács Benõné, Szakács János és családja, Szegfû Lászlóné, Szép
Béla, Széra Kft. (Bakonyi István és családja), Szontágh Rudolfné,
Szénássy Ferencné (Irka), Takács Ferencné, Tolnai Éva, Tóth
Zoltán (gumis), Tóth István (pékség), Tóth Sándorné, Tosoki Ferenc és családja, Török Zs. Jánosné, Tüzép Sárbogárd (Szakács),
Varga Jánosné, dr. Varnyu Péter és családja, Vágvölgyi Istvánné,
Vörös László és neje.
Minden támogatónknak egészséges, békés új esztendõt kívánunk az Úr áldásával!
Szent Erzsébet Karitász Csoport

„Mit kell(ene) tudnunk
gyerekeinkrõl és magunkról”
címû elõadására.

Helyszín: Sárbogárd Város Önkormányzatának
díszterme.
A belépés ingyenes.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
A rendezvény a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 „Újratervezés –
Sárbogárd város központjának megújítása” címû projekt keretében elkülönített programalap felhasználásával megvalósuló,
„A könyvtár múltja, jelene és jövõje” elnevezésû miniprojekt
keretén belül kerül megrendezésre.

Téli ünnepek
a bölcsõdében
2013. december 6-án délelõtt egy kedves Télapó kopogtatott be a
bölcsõdei csoportszoba ajtaján. Puttonyában sok-sok csomaggal
érkezett a meglepett apróságok közé. A gyermekek örömmel fogadták, alkalomhoz illõ énekekkel köszöntötték, amit a Télapó
szaloncukorral jutalmazott.

Köszönetet mondunk Németh Attilának, aki ezen a napon vállalta a télapó szerepét, ezzel örömet szerzett a bölcsõdés gyermekeknek. A karácsonyfa alá ez alkalommal is kerültek új játékok,
amiket a gyermekek rögtön birtokba vettek.
Köszönjük a szülõknek a sok-sok finomságot és szaloncukrot,
amellyel hozzájárultak az ünnepekhez.
Kisgyermeknevelõk
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NAGYMAMA RECEPTJEI
Csirkemellfilé túrós bundában
Hozzávalók: 2 db csirkemellfilé, 20 dkg tehéntúró, 20 dkg liszt, 3 db
tojás, 2 tk só, 2 dl tej, 5 dl napraforgóolaj.
A csirkemellet vékony szeletekre vágjuk, 1 tk sóval besózzuk. A túrót villával összetörjük, hozzáöntjük a tejet, belekeverjük a tojások sárgáját, 1
tk sót és 16 dkg lisztet. A tojások fehérjét habbá verjük és elvegyítjük a
túrós masszával. Az olajat egy serpenyõben felforrósítjuk. A hússzeleteket beleforgatjuk a maradék lisztbe, majd a túrós masszába mártjuk. A
forró olajban az egyik, aztán a másik oldalát is szép pirosra sütjük.
Egy-egy adag kb. 15 perc alatt sül meg. A kisült szeleteket papírtörlõre
szedjük, hogy a felesleges olaj felitatódjon.

Túrós–tojásos gomba
Hozzávalók: 50 dkg csiperkegomba, 2 közepes hagyma, 1 gerezd
fokhagyma, 7 dkg juhtúró, 4 db tojás, 150 ml tejföl, 50 ml napraforgóolaj, só, bors, petrezselyem, fûszerpaprika ízlés szerint, 2 ek citromlé, 5 dkg sajt (reszelve).
A hagymát félkarikára vágjuk, felét belerakjuk az edénybe, amiben majd
elkészítjük. A gombát folyó víz alatt megmossuk (szép, fehér, fiatal gombát válasszunk, ezt nem kell meghámozni). A szárának csak a hegyét
vágjuk le, szárával felfelé fordítva rárakjuk a hagymára. Az olaj és citromlé keverékében elvegyítjük a fûszereket (kivéve a petrezselymet), majd
rálocsoljuk a gombára, rászórjuk a maradék hagymát, fóliával letakarjuk,
és fél órára a hûtõbe tesszük. A tojásokat ízlés szerint fûszerezzük, hozzáadjuk a tejfölt, reszelt sajtot, petrezselymet és felverjük. A pácolási idõ
leteltével a gombára rárakjuk a túrót, 10 perc alatt elõsütjük, majd rátöltjük a tojásos keveréket, és fedõ alatt kb. 25 perc alatt megsütjük. Salátával tálaljuk.

Túrós töltelékkel töltött virsli
Hozzávalók: 5 pár virsli, 25 dkg túró, 2 ek tejföl, 1 fej lilahagyma, 2 db
csemegeuborka, só, bors, 10 dkg sajt, 1 kk õrölt pirospaprika.
A hagymát apróra felkockázzuk a csemegeuborkával együtt. Hozzáadjuk
a túróhoz, és kikeverjük a tejföllel, majd sózzuk, borsozzuk és meghintjük
pirospaprikával. A virsliket hosszában bevágjuk, megtöltjük a töltelékkel,
és kiolajozott tepsibe tesszük, majd sütjük. Mielõtt teljesen megsülne,
elõtte kivesszük a sütõbõl, megszórjuk reszelt sajttal, és további 5 percig
még sütjük.

Rengõs túrós rétes
Hozzávalók: 20 dkg margarin, 20 dkg liszt, 15 + 5 dkg porcukor, fél
cs sütõpor, 50 dkg túró, 2 vaníliás cukor, 3 tojás, 1 citrom kifacsart
leve és lereszelt héja, 1 kis pohár tejföl, 4 dl tej.
A lisztet összekeverjük 15 dkg porcukorral és a sütõporral, majd a hideg
margarint belereszeljük, és összegyúrjuk. Fél órára hûtõbe tesszük. A túrót szitán áttörjük (ha nem zavaró, hogy nem homogén, el is maradhat ez
a fáradságos munka), hozzáadjuk az 1 tojássárgáját, az 5 dkg porcukrot
és 1 vaníliás cukrot, a tejfölt, valamint a citrom levét és héját. A tésztát
hûtés után elfelezzük. Kinyújtjuk az egyik felét, és beleterítjük a kikent
tepsibe. A tésztarétegre kenjük a túrót, majd a másik kinyújtott tésztával
befedjük, és kevés olvasztott vajat csurgatunk a tetejére. A maradék 2
tojássárgáját a vaníliás cukorral elkeverjük, és hozzáadunk 4 dl tejet. Az
összesen 3 tojásfehérjét kemény habbá verjük, hozzáadjuk a tejes maszszához, és az egészet ráöntjük a tészta tetejére. Közepes tûznél legalább
50 percig sütjük.

Túrós kókuszgolyó
Hozzávalók: 25 dkg túró, 20 dkg porcukor, 15 dkg kókuszreszelék
(ebbõl tegyünk félre a panírozáshoz), 1 csomag vaníliás cukor, 1 citromból nyert citromhéj.
A hozzávalókat összegyúrjuk. Kis gombócokat formálunk belõle. Meghempergetjük a golyókat a kókuszreszelékben. Lehûtve a legfinomabb.

2014. január 16. Bogárd és Vidéke

FOHÁSZ HÓESÉS
ÉRDEKÉBEN
Édes Istenem, te tudod, hogy utálom a havat. A hólapátnál sokkal
közelebb áll a szívemhez például a kapa. A súlyos bakancs, a kesztyû, az összefagyott lábujjak, az egész keserves vacogás magától
értetõdõen semmiféle vonzerõt nem jelent számomra. Miért szeretném azt, ami kellemetlen számomra?
És lám, most mégis a hó érdekében mondok fohászt. Nem szerepel a terveim között valami szánkókirándulás, nincs síléc a tulajdonomban, eszemben sincs behorpasztani a koponyámat valami
rejtett hegyi sziklatömbbe. Hóember építésének fiatalos terve
sem hozza lázba a képzeletemet, már az unokáim is
kinõttek abból az életkorból, amikor az ember nekiáll hóembert alkotni. Komolyabb dologról van szó.
Január közepén járunk. Ez
a tél közepe. Normális idõben ilyenkor tömegek korcsolyáznak a Balaton jegén, hókotrók járják az
utakat, viháncoló gyerekek hógolyóznak az iskolák udvarán, most
meg napozunk az erkélyeken, és rügyeznek a fák. Egyetlen becsületes fagy nem látogatta még meg mifelénk a tájat. A tél tavaly is
alaposan elcsusszant, márciusban temette be hó az autókat a
sztrádákon. Lehet, hogy tudomásul kell vennünk a természet radikális megváltozását? Az ember nagyon alkalmazkodó lény, képes feltalálni magát. Az itt a baj, hogy a növények nem tudnak átállni. Jaj, azok a januári rügyecskék! Nem tudják szegények, milyen sors vár rájuk. Télapó felébred, megrázza a szakállát, és az
üde zöld hajtások megfeketedve hullnak le az ágakról. És ebbõl
kifolyólag hiába várjuk nyáron a gyümölcsfák áldásait. De meg mi
lesz a vetéseinkkel hótakaró nélkül?
Uram, te valamikor régen, a Teremtés idején remekül kitaláltál
mindent. Dicsõség és csodálat illet a makro- és mikrokozmosz
minden képzeletet felülmúló mûködéséért. Egy kisgyerek mosolya, a szívünk szinte érthetetlen, folyamatos dobogása ugyanolyan
csodálatra késztet minden gondolkodó embert, mint az, hogy a
Földünk forgástengelye ferdén áll a keringés síkjához képest, s
emiatt részesülünk mi, a mérsékelt égöv lakói az évszakok ajándékaiból. De mi történt? Akadoznak a természet nagy órájának a fogaskerekei? Lehet, hogy már nem szeretsz bennünket? Megértem! Nagyon is megértem! Hûtlenek lettünk a Tízparancsolatodhoz, csak a fogyasztáson jár az eszünk. Mondd, Uram, nem lehetne mégis elintézni, hogy a tél ezután is legyen tél, a nyár pedig
nyár, és közbül legyen rendesen tavasz és õsz? Hiszen a Te kegyelmed végtelen. Bocsásd meg a mi vétkeinket! Legyenek üdítõ nyári
záporok, mint régen, legyenek aranyat érõ májusi esõk, télen
fagyjon be a Balaton, és borítsa hó a vetéseket januárban! Amen.
L. A.

IDÕJÁRÁS
A következõ idõszakban általában borult lesz az ég, csak kevés helyen szakadozik fel átmenetileg a felhõzet. Péntek estig említést érdemlõ csapadék
nem lesz, legfeljebb szitálás illetve ködszitálás fordulhat elõ. A hétvégétõl
kezdve több hullámban nedves levegõ áramlik a Kárpát-medence fölé. Egészen keddig több alkalommal várható esõ, vasárnapról hétfõre virradó éjszaka akár jelentõs mennyiségû csapadék is hullhat. Idõnként megélénkül
a délies irányú szél. Folytatódik az enyhe idõjárás: a legmagasabb hõmérséklet általában 10 fok körül alakul, sõt a déli megyékben vasárnap akár a
15 fokot is megközelíthetjük.
www.metnet.hu
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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: 12-15.30, Sze: 8-10, Cs: 8-12, P: 8-12.
Nagyhörcsök: Sze: 10.30-12.00.

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

DR. HORVÁTH ENDRE HÁZIORVOS

Ha a lakásban áramkimaradás van:

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

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.

DR. JARABIN JÁNOS HÁZIORVOS
Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25) 467-339: H-K-Sze: 8-12, Cs:
11.30-15.30, P: 8-12.

DR. NEMES MÁRIA HÁZIORVOS
a Sárbogárd, Ady E. út 79. szám alatt (SZTK), a 2. emeleten rendel. Tel.:
06 (25) 461 742. H-P: 8-11.30. Csütörtökön terhestanácsadás: 12-13.

DR. OROSZLÁNY LÁSZLÓ HÁZIORVOS
a Sárbogárd, Ady E. út 79. sz. alatti orvosi ügyelet helyiségében rendel,
tel.: 06 (25) 460 165. H-K-Sze: 8-12, Cs: 8-11, terhestanácsadás 11-13-ig,
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.
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: 10-12, P: 8-11, 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: –.

KÖZPONTI ÜGYELET MINDEN NAP 15.30 órától
Ady Endre út 79-83., 06 (22) 311 104
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 (22) 311 104.
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 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.

Ha „süket” a telefon...!
Telefonos ügyfélszolgálat: 1443. (H-P: 8.00-18.00, Szo: 8.00-13.00) Hibabejelentés: 1445.

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, vagy Sárközy Károly gyepmestert
06(30)342-1493

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.

Kéményseprés:
Kémény Zrt. 06(22)550-100

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.

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(1) 515 9137 (állandó sárbogárdi ügyelet).
Helyi buszjárat:
Régió 2007 Kft. 8083 Csákvár, Berényi út 2072/11 hrsz.
Lics Zoltán ügyvezetõ: 06(20)6613 958

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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BOGÁRD és VIDÉKE–ARANY ÁSZOK
városi teremlabdarúgó-bajnokság
VIII. forduló
A mérkõzéseket Tóth István vezette.

Extrém–Twister Galaxy
4:3 (2:2)
Extrém: Németh – Flõgl, Dévényi, Horváth D., Szabó.
Csere: Horváth T., Huszár.
Twister Galaxy: Bognár – Balogh, Kaló,
Salamon, Killer G.
Csere: Killer I., Kristóf, Simon, Szántó, Palásti.
Éllovashoz méltóan kezdett az Extrém,
hisz az elsõ percek csak róluk szóltak. 3.
perc: Horváth D. nagy erejû lövését Bognár csak másodszorra tudta megfogni. Ellentámadásból Simon lõtt kapu mellé. 4.
perc: Killer G. lövése Németh lábáról vágódott a mezõnybe. 5. perc: Horváth D. kapu fölé bombázott ígéretes helyzetben. 7.
perc: Flõgl fejesét védte Bognár. 8. perc:
jött a meglepetés! Flõglöt szerelte Simon,
lövése a bal felsõ sarokban kötött ki, 0:1.
10. perc: itt az újabb meglepetés! Dévényit
szerelte Simon, Németh nem védhette a lövést, a labda a kapuban táncolt, 0:2. 11.
perc: szabadrúgáshoz jutott az Extrém.
Szabó a sorfalba lõtte a labdát. 13. perc:
Huszár lövését Bognár kiütötte a mezõnybe, a labda Salamon elé került, lövése a kapufán csattant. 16. perc: Huszár átadását
Horváth T. a kapuba lõtte, 1:2. Úgy látszik,
felébredt az Extrém! 16. perc: Dévényi váratlan, hatalmas lövéssel egyenlített. Bognár nem védhette, 2:2. 21. perc: alig kezdõdött el a második játékrész, gyors támadás
után Szabó lövése a kapuban kötött ki, 3:2.
22. perc: Kaló lõtt távolról kapu mellé. 23.
perc: Huszár lövése Bognár lábáról a mezõnybe vágódott. 25. perc: Simon kecsegtetõ helyzetben kapu fölé vágta a labdát. 26.
perc: Killer G. cseles szögletdobása a kapufáról Németh mögött kifelé gurult. 27.
perc: Flõgl is feliratkozott a góllövõk közé,
4:2. 32. perc: a mérkõzés legszebb gólja!
Killer I. sarokkal gurított Németh kapujába, 4:3. 34. perc: Salamon elhamarkodottan a kapu mellé lõtt. 39. perc: Palásti sem
találta el a kaput. 40. perc: Flõgl fejesét
védte Bognár. Az utolsó lövést Kristóf
eresztette meg, de az is elkerülte a kaput.
„Hankook 2–Hankook 1, 4:3” – cukkolták
egymást a dolgozók!
Sárga lap: Horváth T. ill. Bognár.
Góllövõk: Horváth T., Dévényi, Szabó, Flõgl
ill. Simon 2, Killer I.

FLD Ászok Ásza–Toledó 2005
10:3 (6:0)
FLD Ászok Ásza: Géczi – Mihalkó, Magyar, Turcsik, Bor.
Csere: Bíró.
Toledó 2005: Fûrész – Rozgonyi J., Csuti
T., Kiss, Barabás R.
Csere: Szilágyi F.

1. perc: hamar megszerezte Magyar révén a
vezetést az FLD, 1:0. 2. perc: Bor lõtt kapu
mellé. 2. perc: Bor lõtt kapu mellé. 3. perc:
Bor megint nem találta el a kaput. 4. perc:
most már nem férhetett kétség Bor képességéhez, mert találatával növelte az elõnyt,
2:0. 5. perc: Magyar perdítését védte bravúrosan Fûrész. 6. perc: Rozgonyi megunta
társai tétlenségét, azonban lövése elkerülte
a kaput. 7. perc: Bíró lövése a kapu mellett
landolt. 8. perc: Barabás R. lõtt kapu mellé.
A kidobott labdából Magyar nagy gólt lõtt,
3:0. Kezdés után Bíró volt eredményes, 4:0.
11. perc: Bíró, majd Turcsik lövését védte
bravúrosan Fûrész. 13. perc: Bíró lövése
Fûrészrõl újra elé került, melyet merész vetõdéssel szedett fel. 16. perc: Kiss csúnyán a
kapu mellé lõtt. 17. perc: Mihalkó lövésével szemben Fûrész tehetetlen, 5:0. 19.
perc: Magyar távoli lövése kötött ki a kapuban, 6:0. 21. perc: Bor emelése kapu fölé,
Turcsik lövése meg mellé szállt. 22. perc:
Barabás R. szerencsés góllal szépített, 6:1.
23. perc: Barabás szöglet után higgadtan
emelt a kapuba, 6:2. 24. perc: szép támadás
után Bíró eredményes, 7:2. 25. perc: Barabás hatalmas lövése a jobb felsõ sarokban,
7:3. 27. perc: Bor elõl Fûrész merész kivetõdéssel szedte fel a labdát. 29. perc: Turcsik nagy helyzetben kapu mellé lõtt. 30.
perc: Csuti dobta bele magát Bor kapura
tartó lövésébe. 31. perc: a menteni akaró
Kiss lábáról saját kapujába került a labda.
Öngól! 8:3. 32. perc: Turcsik növelte az
elõnyt, 9:3. 34. perc: Bor átadása után Bíró
lõtt a kapuba, 10:3. 35. perc: Rozgonyi lövését Géczi bravúrral tolta kapu fölé. Az
utolsó 5 perc esemény nélkül zajlott. Megérdemelten nyert a rutinosabb játékerõt
képviselõ FLD.
Góllövõk: Magyar 3, Bor, Bíró 3, Mihalkó,
Kiss öngól, Turcsik ill. Barabás 3.

Sárkeresztúr Kike–Spuri
8:3 (3:0)
Sárkeresztúr Kike: Visi – Vörös, Hajdinger, Geiger, Sütõ.
Csere: Kiss, Szauervein.
Spuri: Kiszl – Szabó, Bereczki, Huszár,
Imre.
Csere: Banda, Fésü, Gál.
1. perc: Szabó perdített a kapu mellé. 2.
perc: Hajdinger lövése kerülte el a kaput. 3.
perc: Geiger lövésébe Sütõ beletette a lábát, de Kiszl résen volt. 4. perc: Imre lövését Visi szögletre ütötte. 6. perc: egymás
után kétszer is szögletre védett Kiszl. 7.
perc: Sütõ kecsegtetõ helyzetben kapu
mellé lõtt. 9. perc: Kiss szerezte meg a vezetést, 1:0. 13. perc: Kiss átadásából Szauervein növelte az elõnyt, 2:0. 14. perc: Geiger
közelrõl nem talált a kapuba. Hajdinger lövésénél meg Kiszl védett. 16. perc: Geiger
átadásából Szauervein a kapufát találta telibe. 18. perc: Geiger lövését Kiszl szögletre védte. 19. perc: Sütõ találatával 3:0. 21.
perc: Sütõ lövése kerülte el a kaput. 23.

perc: Sütõ lövése a kapufáról vágódott a
mezõnybe. 24. perc: Kiss egymás után kétszer is kapu fölé lõtt. 25. perc: Kiss lövése
Kiszl lábáról vágódott a mezõnybe. 26.
perc: Banda szépített, 3:1. 27. perc: Geiger
módosította az eredményt, 4:1. 29. perc:
Hajdinger jól eltalált, erõs lövése után 5:1.
30. perc: Sütõ átadásából Szauervein eredményes, 6:1. 32. perc: érdekes gól! Kiss átadását Szauervein rosszul találta el, az
visszapattant a meglepett Kiss elé, aki az
üres kapuba továbbított, 7:1. 34. perc: Imre
lövése Visirõl kipattant a mezõnybe. 35.
perc: Geiger elé került a labda, közelrõl a
kapuba pöccintett, 8:1. 36. perc: Fésû szépített, 8:2. 37. perc: Szauervein lövése a kapufáról a mezõnybe vágódott. 40. perc:
Szabó lövését Visi védte. A kidobott labdára Fésû csapott le, senkitõl sem zavartatva
könnyedén a kapuba gurított, beállítva a
végeredményt, 8:3. Ezzel a gyõzelemmel
talán a régi Kikét láttuk?
Sárga lap: Bereczki.
Góllövõk: Kiss 2, Szauervein 2, Sütõ, Geiger
2, Hajdinger ill. Banda, Fésû 2.

Légió 2000-Pentagri–
Old Boys Cece 5:2 (3:1)

Légió 2000-Pentagri: Szilágyi I. – Csuti,
Németh, Szilágyi II., Örkényi.
Csere: Baki, Huszár, Pálinkás, Vereczkei.
Old Boys Cece: Fülöp Gy. – Mikuli, Pintér,
Fülöp T., Németh.
Csere: Szeip, Tóth.
A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV
sportadásában tekinthetik meg.
Sárga lap: Fülöp T.
Góllövõk: Baki, Örkényi 2, Pálinkás ill. Fülöp T. 2.
Tabella
1. Extrém
2. FLD Ászok Ásza
3. Légió 2000–Pentagri
4. Sárkeresztúr Kike
5. Twister Galaxy
6. Spuri
7. Cece Old Boys
8. Toledó 2005

8
8
8
8
8
8
8
8

8
6
5
4
3
3
1
-

1
2
1
-

2
2
4
3
4
7
8

49:11
38:15
20:13
45:25
39:28
25:28
20:50
11:77

24
18
16
12
11
10
3
0

Góllövõlista
1. Horváth Tamás, Extrém, 17 gól.
Gróf Ferenc
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MEGHÍVÓ

Olimpiai íjászaink ebben az évben elõször az elmúlt hétvégén Budaörsön rendezett
teremíjászversenyen vettek részt. Az Örs Íjász Klub hatodik alkalommal rendezte meg a
hagyományosnak mondható „ÖRS” Terem Csapatkupa íjászversenyét, amelyen kvalifikációt lehetett szerezni a március hónapban sorra kerülõ országos terembajnokságra.
Szombaton egész nap 2x30 lövéses rangsoroló zajlott. Délelõtt a gyermek, serdülõ, valamint a felnõtt barebow, longbow, vadász- és tradicionális felnõtt íjászok, délután pedig az
olimpiai és csigás felnõtt, senior, ifjúsági és kadet versenyzõk versenyére került sor.

Sárbogárd Város
Önkormányzatának
képviselõ-testülete

A rangsorolón elért
eredményeink

2014. január 17-én
(pénteken) 9 órakor
ülést tart.
Az ülés helye:
a polgármesteri hivatal díszterme
(Sárbogárd, Hõsök tere 2.).

Gyermek íjászaink: Szénási Benedek 1.
helyezést, Csik Nikoletta 2. helyezést és
mindketten I. osztályú minõsítést értek el.
Kadet versenyzõnk: Stadler Balázs 2. helyet, ifjúsági versenyzõnk: Katona Dorottya 1. helyezést és III. oszt. minõsítést
szerzett.
Felnõttek: Hargitai Enikõ és Krencz Szabolcs 7. helyen III. oszt. Széplaki Zoltán
15., Katona Alex 18. helyen fejezte be a
versenyt.
Seniorok: Gilicze László holtversenyben
2-3. helyen, Gilicze Ferenc az 5. helyen
végzett.
Vasárnap az íjászcsapatok versenyére került sor, egyesületünk két csapatot indított.
A „BOGÁRD”csapatot Széplaki Z., Katona Dóri és Katona A., míg a „TINÓD”
csapatot Gilicze F., Gilicze L. és Stadler B.
alkotta. Csapataink a csapatmérkõzéseket
követõen „háziversenyt” vívtak az 5. és 6.
helyért. A 4 x 6 lövéses mérkõzés szoros,
változatos párharcot eredményezett,
amelybõl végül a „BOGÁRD” került ki
gyõztesen.

Napirend:
1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekrõl, intézkedésekrõl.
Beszámoló az átruházott hatáskörök
gyakorlásáról.
2. Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról.
Elõadók: a végrehajtásért felelõsök.
3. Sárbogárd Város Önkormányzata
2014. évi költségvetésének tárgyalása.
Elõadók: polgármester, jegyzõ, gazdasági osztályvezetõ.
4. A gyermekvédelem helyi rendszerérõl szóló 41/2002. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosítása.
Elõadó: jegyzõ.
5. A köztisztviselõk díjazásáról, juttatásáról szóló 5/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása.
Elõadó: jegyzõ.
6. A temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 15/2000. (VI. 22.) önkormányzati
rendelet módosítása.
Elõadó: jegyzõ.
7. Tájékoztató az elõirányzatok felhasználásáról és a tartalék alakulásáról.
Elõadó: jegyzõ.
8. Bejelentések.
8/1. Sárbogárd Város Önkormányzata
képviselõ-testületének 2013. december
13-ai ülésén elhangzott bejelentésekre
válasz a mûszaki osztály részérõl.
Dr. Sükösd Tamás polgármester

VÉRADÁS
A 2014. évi teremíjász magyar bajnokságra
a minõsítéssel rendelkezõ Szénási Benedek, Csik Nikoletta, Katona Dorottya és
Krencz Szabolcs szerzett indulási jogot.
Egyesületünkbe szeretettel várjuk az íjászat
iránt érdeklõdõ „öregeket” és ifjakat. Felszerelést biztosítunk, saját íjjal rendelkezõk is
jelentkezhetnek.
Egyesületünk elérhetõ a lgilicze@tolna.
net levelezési címen.

Egyesületünkrõl többet megtudhattok és
tájékozódhattok a sic.hupont.hu oldalon.

Sárszentmiklóson

Kérjük, hogy az idei évben is a személyi jövedelemadójuk 1 %-ával támogassák
egyesületünket.

2014. január 17-én, pénteken,
14–17 óráig.

Adószámunk: 18491074-1-07.
Elõre is nagyon köszönjük!
Sárréti Íjász Club Sárbogárd

Szuper ajándékokkal várunk
mindenkit!
Magyar Vöröskereszt
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TV-RÁDIÓMÛSOR

Január 18., SZOMBAT
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Magyar gazda 6.25 Európai szemmel 6.55 Család-barát Hétvége 9.00 Noé barátai 9.30 Zöld Tea 10.00 Vízitúra 10.30
Két duci hölgy 11.00 Aranymetszés 12.00 Hírek 12.05 Szabadság tér ’89 12.50
KorTárs 13.20 Magyar írók: Csender Levente 13.35 A világ madárszemmel: Európa
14.30 A világörökség kincsei 14.45 A törökfejes kopja 16.20 Szeretettel Hollywoodból 16.50 Egyszer volt, hol nem volt 17.35 Gasztroangyal 18.30 Szerencseszombat 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Fogd a nõt és fuss! 22.20 Felejthetetlen 0.15 A kínai
RTL KLUB: 6.25 Top Shop 7.00 Kölyökklub 9.25 Max Steel 9.45 Mint a mesében
10.30 Ízes élet – Mautner Zsófival 10.55 XXI. század – A legendák velünk élnek
11.25 Házon kívül 11.55 A la Car 12.25 4ütem 13.00 Gossip Girl – A pletykafészek
15.00 Kõgazdagok 16.05 Jóbarátok 16.30 Észak és Dél 18.30 Híradó 18.55 Fókusz
Plusz 19.30 Szerva itt, pofon ott 21.15 X-Men – A kívülállók 23.15 Ne nézz vissza!
1.30 Bûnjelek 3.15 Gálvölgyi-show 4.30 Jóbarátok 4.55 Tuti gimi 5.40 Eastwicki
boszorkák
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 6.25 TV2 Matiné 10.30 Astro-világ 11.35 Állatõrség
12.05 Babavilág 12.35 Stílusvadász 13.05 Luxusdoki 14.05 Xena 15.05 13-as raktár 16.05 Bébicsõszök klubja 18.00 Tények 19.00 Aktív Extra 19.30 Múmia 21.55
Ütközéspont 23.50 Az idõjós 1.45 Számít még a szív
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 9.05 Kabarématiné 9.30 Szellem a fazékból 10.00 Szombat délelõtt 12.00 Krónika 12.22
Sportvilág 12.30 Horizont 13.05 Rádiókabaré 14.05 Világóra 14.35 A tudomány
hangjai 15.00 Hírek 15.05 Idõt kérek 16.00 Szombat délután 17.05 Jelenlét 17.30
Krónika 17.50 Sportvilág 18.30 Határok nélkül – A kultúráról 19.07 Sportvilág 19.30
Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.05 Népzene határok nélkül 20.30 Megújuló
értékeink 20.55 Vers napról napra 21.04 Rádiószínház 21.53 Zene 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.07 Rádiókabaré 0.10
Éjszaka

Január 19., VASÁRNAP
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Esély 5.55 Magyar gazda 6.25 Summa 6.55
Család-barát Hétvége 9.00 Katolikus krónika 9.40 Tanúságtevõk 10.05 Útmutató
10.30 A sokszínû vallás 10.40 Református magazin 11.10 Református ifjúsági mûsor 11.15 Mai hitvallások 11.40 Evangélikus templomok 12.00 Hírek 12.05 Hétköznapi kifutó 12.35 TS – Sport7 13.10 Célkeresztben 13.40 Ispotály: Telkibánya kincse 14.15 Madagaszkár: Eltûnt világok 15.10 Ügynök a háznál 16.55 Nõk 18.50 A
lényeg 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Fábry 21.40 Egy gésa emlékiratai 0.05
Forró zápor
RTL KLUB: 6.25 Top Shop 7.00 Kölyökklub 9.25 Max Steel 9.55 Egészségkalauz
10.30 Teleshop 11.25 Kalandor 11.50 Havazin 12.25 A Muzsika TV bemutatja: Mi,
muzsikus lelkek 13.05 Glee – Sztárok leszünk! 14.10 Anyámon a tanárom 16.05 A
döntõ szavazat 18.30 Híradó 18.55 Cobra 11 20.00 Taxi 4. 21.45 A legendák lovagja
23.55 Portré 0.35 Osztályon felül 2.45 Cobra 11 3.40 Gálvölgyi-show 4.30 Barátok
közt 5.00 A gyanú árnyékában
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 6.25 TV2 Matiné 10.35 Astro-világ 11.40 Stahl konyhája 12.10 Több mint testõr 12.40 Aktív Extra 13.10 Psych – Dilis detektívek 14.10 A
szépség és a szörnyeteg 15.10 Doktor House 16.10 Viharmadarak 18.00 Tények
19.00 Napló 20.00 A múmia – A sárkánycsászár sírja 21.55 Gothika 0.00 Az
ártatlanság kora 2.30 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.34 A XXI. századi történelem 6.00 Vasárnapi újság 8.30 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 9.30 Korkóstoló – Gasztro magazin 10.04
Római katolikus szentmise közv. 11.05 Gondolat-Jel 12.00 Krónika 12.22 Sportvilág 12.30 Harminc perc alatt a Föld körül 13.05 G7 – Gazdasági magazin 13.30
Nemzeti nagyvizit 14.05 Szonda 14.30 Oxigén 15.00 Hírek 15.05 Hangalbum 15.30
A Metró Klubtól a Szigetig 16.00 Vasárnap délután 17.05 Jelenlét 17.30 Krónika
17.50 Sportvilág 18.30 Regényes történelem 19.07 Sportvilág 19.30 Családi sáv
19.40 Zene 19.50 Mese 20.05 Irodalmi újság 20.30 Rendszerváltók 20.55 Vers
napról napra 21.04 Rádiószínház 21.59 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30
Esti séta 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.07 Egy hazában 0.10 Éjszaka

Január 20., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 A Lényeg 5.55 Ma reggel 9.00 A korona hercege 10.10 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Napirend elõtt 12.55
Roma magazin 13.25 Domovina 13.55 Magyarlakta – vidékek krónikája 14.45 Rex
felügyelõ 15.35 A múlt fogságában 16.25 Jövõ-Idõben 16.30 Híradó+ 16.45 Az
élet sava-borsa 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A következõ! 19.30 Híradó 20.05
Sporthírek 20.20 Kékfény 21.20 Párizsi mentõsök 22.15 Az Este 22.50 Híradó 23.00
Sporthírek 23.05 Verssor az utcazajban 23.10 Aranymetszés 0.05 Rex felügyelõ
0.55 Rocca parancsnok 1.50 Everwood: Hálaadás napja
RTL KLUB: 5.50 Top Shop 6.20 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 9.10 Ízes élet – Mautner Zsófival 9.40 Reflektor 10.05 Top Shop 11.45
Asztroshow 12.40 Reflektor 13.00 Fókusz Plusz 13.35 Éjjel-nappal Budapest 14.45
Fókusz 15.20 Dél királynõje 16.20 Csók és csata 17.25 A gyanú árnyékában 18.30
Híradó 19.30 Fókusz 19.55 Éjjel-nappal Budapest 21.05 Barátok közt 21.45 Castle
22.45 CSI: A helyszínelõk 23.50 Pokerstars – European Poker Tour 9 0.50 Mr. és
Mrs. Bloom 1.50 Reflektor 2.05 Kémpárbaj 2.50 A szív útjai 4.30 Barátok közt 5.00
A gyanú árnyékában
TV2: 6.00 Aktív 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.30 Babapercek
9.40 TeleShop 10.50 Astro-világ 12.00 Eva Luna 13.00 Walker, a texasi kopó 14.00
Tények 14.30 Aktív 15.00 Shopping királynõk 16.00 Családi titkok 17.00 Hal a tortán 18.00 Tények 19.25 Magánnyomozók 20.25 Édes élet 21.35 Jóban-Rosszban
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22.35 NCIS 0.35 Én is menyasszony vagyok 1.05 Tények 1.40 Elit egység 2.40 Aktív 3.05 NCIS 4.00 Aktív Extra
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 9.00 Napközben 9.55 Hangtár 10.55 Idõfutár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház
13.30 A görög katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Rendszerváltók 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30
Krónika 17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25
Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11
Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.30 Rádiószínház 21.54 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap
történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ
0.10 Éjszaka

Január 21., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 9.00 A korona hercege
10.10 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Srpski ekran 12.55 Unser
Bildschirm 13.25 Vízitúra 13.55 Életmûvész 14.50 Rex felügyelõ 15.40 A múlt fogságában 16.30 Híradó+ 16.45 Az élet sava-borsa 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30
A következõ! 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Párizsi helyszínelõk 21.20 Van
képünk hozzá: Válogatás klasszikus rádiókabaré jelenetekbõl 22.15 Az Este 22.50
Híradó 23.00 Sporthírek 23.05 Verssor az utcazajban 23.15 Gyilkosság 0.00 Rex
felügyelõ 0.50 Rocca parancsnok 1.40 Everwood: Vegetatív állam
RTL KLUB: 5.50 Top Shop 6.20 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 9.10 Ízes élet – Mautner Zsófival 9.40 Reflektor 10.05 Top Shop 11.45
Asztroshow 12.40 Reflektor 13.00 Havazin 13.35 Éjjel-nappal Budapest 14.45 Fókusz 15.20 Dél királynõje 16.20 Csók és csata 17.25 A gyanú árnyékában 18.30 Híradó 19.30 Fókusz 19.55 Éjjel-nappal Budapest 21.05 Barátok közt 21.45 Glades –
Tengerparti gyilkosságok 22.45 Döglött akták 23.50 XXI. század – A legendák velünk élnek 0.25 Reflektor 0.40 A fõnök 1.45 A Grace Klinika 2.30 Gálvölgyi-show
2.50 A szív útjai 4.30 Barátok közt 5.00 A gyanú árnyékában
TV2: 6.00 Aktív 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.30 Babapercek
9.40 TeleShop 10.50 Astro-világ 12.00 Eva Luna 13.00 Walker, a texasi kopó 14.00
Tények 14.30 Aktív 15.00 Shopping királynõk 16.00 Családi titkok 17.00 Hal a tortán 18.00 Tények 19.25 Magánnyomozók 20.25 Édes élet 21.35 Jóban-Rosszban
22.35 Egy negyvenes nõ és a flört 0.25 Zsaruvér 1.25 Tények 2.00 Aktív 2.25 A
rózsa énekei 4.05 Super Car
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 9.00 Napközben 9.55 Hangtár 10.55 Idõfutár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház
13.29 Zene 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35
Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 XX. századi történelem 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár
17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika 17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50
Mese 20.00 Krónika 20.11 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra
21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.30 Rádiószínház 21.49 Zene 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10
Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Január 22., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 9.00 A korona hercege
10.15 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Hrvatska krónika 13.00
Ecranul nostru 13.25 Útravaló 13.50 Gasztroangyal 14.45 Rex felügyelõ 15.35 A
múlt fogságában 16.25 Jövõ-Idõben 16.30 Híradó+ 16.45 Az élet sava-borsa
17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A következõ! 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek
20.20 Szabadság tér ’89 21.05 Bábel 22.05 Az Este 22.40 Híradó 22.50 Sporthírek
23.00 Summa 23.30 KorTárs 0.00 Rex felügyelõ 0.50 Everwood: A hírnév ára
RTL KLUB: 5.50 Top Shop 6.20 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet – Mautner Zsófival 9.40 Reflektor 10.05 Top Shop 11.45
Asztroshow 12.40 Reflektor 13.00 A Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek
13.35 Éjjel-nappal Budapest 14.45 Fókusz 15.20 Dél királynõje 16.20 Csók és csata
17.25 A gyanú árnyékában 18.30 Híradó 19.30 Fókusz 19.55 Éjjel-nappal Budapest
21.05 Barátok közt 21.45 Szulejmán 23.05 Házon kívül 23.35 Reflektor 23.55 Angyal a hóban 2.00 Gálvölgyi-show 2.50 A szív útjai 4.30 Barátok közt 5.00 A gyanú
árnyékában
TV2: 6.00 Aktív 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.30 Babapercek
9.40 TeleShop 10.50 Astro-világ 12.00 Eva Luna 13.00 Walker, a texasi kopó 14.00
Tények 14.30 Aktív 15.00 Shopping királynõk 16.00 Családi titkok 17.00 Hal a tortán 18.00 Tények 19.25 Magánnyomozók 19.50 Skandinávlottó-sorsolás 20.25
Édes élet 21.35 Jóban-Rosszban 22.35 Ne szórakozz Zohannal! 0.45 A médium
1.45 Tények 2.20 Aktív 2.45 Ne szórakozz Zohannal! 4.30 Babavilág
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 9.00 Napközben 9.55 Hangtár 10.55 Idõfutár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház
13.26 Zene 13.30 A református egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ
15.00 Krónika 15.10 Megújuló értékeink 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05
Trend-idõk 17.30 Krónika 17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül
19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese
20.00 Krónika 20.11 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.30 Rádiószínház 21.49 Zene 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.30 A nap történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10
Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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Január 23., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 9.00 A korona hercege
10.15 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Rondó 13.25 Átjáró 13.55
Különleges mentõalakulat 14.40 Rex felügyelõ 15.30 A múlt fogságában 16.20 Híradó+ 16.30 Az élet sava-borsa 17.20 Szerencsehíradó 17.30 Híradó 17.40 Ridikül
18.30 A következõ! 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Tétova félrelépõk 21.55
Az Este 22.25 Híradó 22.35 Sporthírek 22.40 Verssor az utcazajban 22.50 Barangolások öt kontinensen 23.20 Történetek a nagyvilágból 23.50 Rex felügyelõ 0.45
Everwood: Második Colin
RTL KLUB: 5.50 Top Shop 6.20 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 9.10 Ízes élet – Mautner Zsófival 9.40 Reflektor 10.05 Top Shop 11.45
Asztroshow 12.40 Reflektor 13.00 EgészségKalauz 13.35 Éjjel-nappal Budapest
14.45 Fókusz 15.20 Dél királynõje 16.20 Csók és csata 17.25 A gyanú árnyékában
18.30 Híradó 19.30 Fókusz 19.55 Éjjel-nappal Budapest 21.05 Barátok közt 21.45
Rendõrakadémia 4. Zseniális amatõrök az utcán 23.25 Reflektor 23.40 Dollhouse –
A felejtés ára 0.50 Mélyvízben 1.45 A la Car 2.15 Gálvölgyi-show 2.50 A szív útjai
4.30 Barátok közt 5.00 A gyanú árnyékában
TV2: 6.00 Aktív 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek
9.30 Teleshop 10.50 Astro-világ 12.00 Eva Luna 13.00 Walker, a texasi kopó 14.00
Tények 14.30 Aktív 15.00 Shopping királynõk 16.00 Családi titkok 17.00 Hal a tortán 18.00 Tények 19.25 Magánnyomozók 20.25 Édes élet 21.35 Jóban-Rosszban
22.35 Az egyetlen 0.20 Célkeresztben 1.20 Tények 1.55 Aktív 2.20 Az egyetlen
3.40 Segíts magadon!
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 9.00 Napközben 9.55 Hangtár 10.55 Idõfutár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház
13.26 Zene 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35
Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Alma és fája 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05
Trend-idõk 17.30 Krónika 17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül
19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese
20.00 Krónika 20.11 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.30 Rádiószínház 21.49 Zene 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.30 A nap történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10
Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Január 24., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 9.00 A korona hercege
10.15 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Életkerék 12.55 Esély
13.25 Történetek a nagyvilágból 14.05 Különleges mentõalakulat 14.50 Rex felügyelõ 15.40 A múlt fogságában 16.25 Jövõ-Idõben 16.30 Híradó+ 16.45 Az élet
sava-borsa 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A következõ! 19.30 Híradó 20.05
Sporthírek 20.20 Ezeregy éjszaka meséi 22.05 Az Este 22.40 Híradó 22.50 Sporthírek 22.55 Verssor az utcazajban 23.05 Válaszcsapás: Afganisztán 0.35 Rex
Felügyelõ 1.20 Everwood: Hit és viszontagság
RTL KLUB: 5.50 Top Shop 6.20 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 9.10 Ízes élet Mautner Zsófival 9.40 Reflektor 10.05 Top Shop 11.45
Asztroshow 12.40 Reflektor 13.00 Kalandor 13.35 Éjjel-nappal Budapest 14.45 Fókusz 15.20 Dél királynõje 16.20 Csók és csata 17.25 A gyanú árnyékában 18.30 Híradó 19.30 Fókusz 19.55 Éjjel-nappal Budapest 21.05 Barátok közt 21.45 A zöld íjász
22.45 Gyilkos elmék 23.45 Odaát 0.45 Reflektor 1.05 Kalandor 1.35 Az egység 2.25
4ütem 2.50 A szív útjai 4.30 Jóbarátok 4.55 Tuti gimi 5.40 Eastwicki boszorkák
TV2: 6.00 Aktív 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.30 Babapercek
9.40 TeleShop 10.50 Astro-világ 12.00 Eva Luna 13.00 Walker, a texasi kopó 14.00
Tények 14.30 Aktív 15.00 Shopping királynõk 16.00 Családi titkok 17.00 Hal a tortán 18.00 Tények 19.25 Magánnyomozók 20.25 Édes élet 21.35 Jóban-Rosszban
22.35 Rachel esküvõje 0.45 Szellemdoktor 1.45 Tények 2.20 Aktív 2.45 Rachel esküvõje 4.55 Alexandra Pódium
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 9.00 Napközben 9.55 Hangtár 10.55 Idõfutár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház
13.26 Zene 13.30 A Hetednapi Adventista Egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35
Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Történet hangszerelve 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár
17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika 17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50
Mese 20.00 Krónika 20.11 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra
21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.30 Rádiószínház 21.49 Zene 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10
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 az LRT-COM hálózatán
a C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.
Január 17., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Lapszemle
19.00 Testületi ülés 23.00 és 0.00 Lapszemle
Január 18., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Szilveszteri kosárlabdakupa (~30p), Teremlabdarúgás (40p) 13.00 Lapszemle 14.00 Testületi ülés 18.00 Lapszemle 19.00 A Kossuth iskolások karácsonyi mûsora
(28p), Karácsony a cecei reformátusoknál (~50p), Kórusok karácsonyi koncertje 1-2. rész (2x60p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Január 19., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Testületi ülés 13.00 Heti híradó
14.00 A Kossuth iskolások karácsonyi mûsora (28p), Karácsony a
cecei reformátusoknál (~50p), Kórusok karácsonyi koncertje 1-2. rész
(2x60p) 18.00 Heti híradó 19.00 Hitélet 23.00 és 0.00 Heti híradó
Január 20., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Heti híradó
19.00 Kapocs 8. rész (magazinmûsor, 20p), Stressz kétszer 1. rész
(23p), Stressz kétszer 2. rész (27p), ASKA állatmentõ interjú (32p),
Ovis bál Cecén (~70p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Január 21., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Szilveszteri kosárlabdakupa (~30p), Teremlabdarúgás (40p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00
Testületi ülés 23.00 és 0.00 Heti híradó
Január 22., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Kapocs 8. rész (magazinmûsor,
20p), Stressz kétszer 1. rész (23p), Stressz kétszer 2. rész (27p), ASKA
állatmentõ interjú (32p), Ovis bál Cecén (~70p) 13.00 Heti híradó
18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport: Teremlabdarúgás (40p) 23.00 és
0.00 Lapszemle
Január 23., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Teremlabdarúgás (40p)
13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Hitélet 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, LRT-COM Kft. – 06 (40) 811 911.

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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a Bogárdi TV-ben is látható!
FOGSORJAVÍTÁS
06 25 468 556, 06 70 382 8512

Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826

BÚTORKÁRPITOZÁST, JAVÍTÁST
VÁLLALOK. 06 30 662 5375

Redõnyös 06 (30) 966 8446 (7953539)
Ady-lakótelepen lakás kiadó! 06 (30) 384 0228
(7953083)

IKEA BEDDINGE KANAPÉ,
ami egy mozdulattal ággyá
alakítható, kisebb hibákkal
AKCIÓSAN ELADÓ. Mérete 140x200.
06 30 951 3367
UTAZZON
A NESZEBÁR UTAZÁSI IRODÁVAL!
Májusban Horvátország 4 nap,
augusztusban Görögország 9 nap.
Jelentkezés: 06 70 334 1611
SPURI KERÉKPÁRSZAKÜZLET
Sárbogárd, Ady E. út 213.
06 30 425 9736

TÛZIFAVÁSÁR!
Cser-, tölgy hasított: 2050 Ft,
akác kugli: 2280 Ft, hasított: 2380 Ft,
vegyes hasított: 2250 Ft.
Házhoz szállítással!
06 20 406 9267
TÖBÖRZSÖKI SZÕLÕDÛLÕBEN
300 négyszögöl SZÕLÕ,
TELJES FELSZERELTSÉGÛ
PRÉSHÁZZAL,
valamint
300 négyszögöl SZÁNTÓ ELADÓ.
06 30 486 2014, 06 70 280 8272

Árpád-lakótelepen 3. emeleti erkélyes lakás,
egyedi gázfûtéssel, villanybojlerrel, éjszakai
árammal eladó. 06 (30) 601 0554
Bolti eladót keresünk, számítógép és áruismeret szükséges. Önéletrajzot kérjük személyesen.
Krencz Nagyker Sárbogárd
Nagykarácsonyban régi parasztház, melléképületekkel, nagy telekkel eladó. Víz, gáz villany
van. Irányár: 2.500.000 Ft. 06 (20) 917 9745
(7953099)

Rétszilason családi ház szigetelt tetõvel, új nyílászárókkal, garázzsal, melléképületekkel, 2158
2
m telekkel 7.700.000 Ft-ért eladó. 06 (30) 832
2138 (7953099)
Sárszentmiklóson 2 szobás családi ház eladó.
Víz, villany, gáz, központi fûtés. Irányár:
3.700.000 Ft. 06 (20) 256 9325 (7953097)
20 db hálós, jó minõségû 150 cm-es körbálás
széna eladó. Érdeklõdni: 06 (70) 618 0722

Légió 2000 Biztonságtechnikai Kft.
Sárbogárd, Ady E. út 29.

Riasztórendszerek telepítése,
karbantartása, távfelügyelete
részletfizetési lehetõséggel is!
Érdeklõdni:
06 (25) 508 980, 06 (20) 3166 730
Honlap: www.legio2000.hu
Lekner Kegyelet Temetkezés Kft.

TELJES KÖRÛ TEMETKEZÉSI
ÜGYINTÉZÉS.
ÁLLANDÓ ÜGYELET.

Tisztelt
Elõfizetõink!
Amennyiben 2014-re is elõ szeretnének
fizetni a Bogárd és Vidéke hetilapra, azt
megtehetik személyesen, vagy megbízottjuk révén a szerkesztõségben (Sárbogárd, Hõsök tere 12.) hétfõtõl péntekig 8-tól 17 óráig.
Elõfizetési áraink változatlanok: 1 évre
(48 lapszám) 7.600 Ft, 1/2 évre (24 lapszám) 4.000 Ft, 1/4 évre (12 lapszám)
2.200 Ft. Minél hosszabb idõre fizetnek
elõ, annál kedvezményesebb áron juthatnak hozzá a lapszámokhoz.
A Bogárd és Vidéke hetilapot minden
csütörtökön személyesen juttatjuk el
postaládáikba.

06 (30) 4359 021

Cece nagyközség polgármestere
és Vajta község polgármestere pályázatot hirdet a

Cecei Közös Önkormányzati Hivatalban

aljegyzõi munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan idejû
közszolgálati jogviszony
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. február 7.
A részletes pályázati kiírás megtekinthetõ:
www.cece.hu, vagy https://kozigallas.gov.hu/pages/
jobviewer.aspx?ID=eabj5okbg8

Szerkesztõség

Patkó Csárda elõtt lévõ parasztház eladó. Telefon: 06 (70) 290 8272 (2159199)
Hízók eladók 120-140 kg 06 (20) 805 7881
(2159193)

Sárszentmiklóson 2 szobás, összkomfortos
gázfûtéses lakás kiadó. Telefon: 06 (20) 215
2756 (2159103)

Hargitai nagymama
szakácskönyvei
kaphatók a Bogárd és
Vidéke Lapkiadóban
és az újságot
árusító boltokban!
Kis szakácskönyv: 1.500 Ft
Nagy szakácskönyv: 2.500 Ft

Bogárd és Vidéke 2014. január 16.
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MÛSZAKI VIZSGA ÉS
SZERVIZ
PENTAGRI KFT.
Gépjármûvizsgáló állomás,
eredetiség- és
diagnosztikai vizsgálat
Mûszaki vizsga személyautóra 19.990 Ft-tól.
S á r bog árd, Sz é c h e ny i u t c a 2.
06 (25) 460 357, 06 (70) 338 4954
2014. január 18-án 8-12-ig várjuk
új és régi ügyfeleinket
INGYENES ÁTVIZSGÁLÁSRA.
06 (30) 826 3163

Telephelyünkön megkezdte mûködését
A SAFE-CASE KFT. AUTÓSZERVIZ.
Fék-, futómû-állítás és javítás,
olajcsere-akció, autóvillamosság és egyéb.

Mikulás a köbön!
A Cecei Általános Iskola sikeresen pályázott az intézményben folyó esélyegyenlõség megvalósítására, és a TÁMOP 3.3.8
B-12-2012-066 azonosító számú beadványa elnyerte a döntéshozók támogatását.
A pályázat megvalósítása során több
olyan közösségi programot tudunk megszervezni, amely a fenti célok jegyében járul hozzá diákjaink fejlesztéséhez. 2013
decemberében Szent Miklós napjához
kapcsolódva több programot is tetõ alá
tudtunk hozni a támogatás segítségével.

December 5-én a cecei diákok és nevelõik
a székesfehérvári kórház gyermekosztályán jártak, hogy vidám mûsorukkal egy
kis örömet szerezzenek a beteg gyermekeknek az õket kezelõ ápolóknak és orvosoknak. A diákok egy kis ajándékkal is
kedveskedtek a betegeknek.
December 6-án korán reggel az iskola Mikulása várta diákjainkat, és énekért cserébe édességekkel halmozta el õket. Késõbb a falu Mikulása is felkereste intézményünk alsó tagozatos diákjait, és a jó

gyerekeket szaloncukorral jutalmazta, a
rosszakat virgáccsal fenyegette.
December 9-én a Kovács István Mikulás-nagykövet által kezdeményezett, az
egészséges életmódra nevelés jegyében
elindított Mikulás-futásra került sor. A
program jegyében az elsõsök megtöltötték az iskola madáretetõit apró magvakkal, hogy a kismadarak se éhezzenek a
hideg, téli napokon.
A programból támogatott következõ rendezvényünk a farsangi ünnepkörhöz fog
kapcsolódni!
Király László projektmenedzser
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Pöttöm Cuki
Ady E. út 158/b., az új piaccal szemben
Helyben készült sütemények, torták
megrendelésre, elvitelre,
helyben fogyasztásra.
Reformédességek az alakjukra és/vagy
egészségükre vigyázóknak.
Nyitva: H-Szo: 10-18 óráig,
Sze: 17.45 óráig.
Telefon: 06 (20) 216 1514
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