„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

2015. február 26. - XXVI. évf. 9. szám
20 oldal, 200 Ft

A reálgimnázium története . . . . 2
Szûrések a rendelõintézetben . . . 3
Föld derekán, Indonézia ölén 5. . . 4
Bál a sárszentmiklósi iskolában. . . 6
Munka és szórakozás a gimiben . . 7
Elmélkedések a késrõl . . . . . . 12
Fõszerkesztõ–kiadó: Hargitai Lajos
Felelõs szerkesztõ: Hargitai–Kiss Virág - 06(30)3483 320

A Dél-Mezõföld független hetilapja

www.bogardesvideke.hu - www.bogarditv.blog.hu

MADARAK
Ahogy ülök a számítógép mellett és szárnyaló gondolataimat próbálom kordába szedni, szemem a kint cserregõ, fákról bokrokra
röppenõ madárkákra téved. Merészen nem is a madáretetõbõl,
hanem a bokrok aljáról csipegetik a magokat. Vidám
csivitelésük a természet tavaszi újjáéledését hirdeti, miközben a kimúlás veszélye fenyegeti
õket a rájuk leselkedõ macskák személyében.
Minek is rettegni, örök félelemben élni, hogy
elveszünk, elveszítünk, ha egyszer úgyis bekövetkezik?
A hétvégén életem egyik legjobb magyar
filmjét néztem meg a moziban, a Liza, a rókatündért. Kiváló alkotás, nagyszerû humorral, ugyanakkor mély gondolatisággal.
Liza – az igaz szerelmet keresve – elátkozott
rókatündérnek gondolja magát, mert szerencsétlen véletlenek folytán sorra halnak
meg körülötte a férfiak. Csak késõbb jön rá,
hogy más szemszögbõl új megvilágítást nyernek a dolgok. Nem elég, hogy tiszta szívbõl
megszeresse õt valaki (akár az élete árán is), az is
kell, hogy õ is tiszta szívbõl viszont szeressen.
Hogy valaki az élete árán is képes szeretni, jelképesen azt jelenti, hogy feltétel nélkül képes „áldozatot” hozni a szeretett lényért: feladni saját gyengeségeit (a birtokolni vágyást, félelmeket, aggodalmakat) azért, hogy a másik lénye teljességében
pompázhasson. Mennyivel jobb a szabadon röpködõ madarakban
gyönyörködni, mint a ketrecben kuporgókban! Elengedni teljes
szívbõl egyfajta „kockázat”, de ezáltal nagyobb az esély arra,
hogy az udvarunkban idõzzön s rakjon fészket a számunkra kedves madár.
A madarakkal ellentétben az ember képes magát is korlátok
közé szorítani, és nehezen veszi észre: ahogy felépítette a ketrecet maga köré, úgy le is bonthatja azt.
Hargitai–Kiss Virág

Írás a 6. oldalon.

Bál a miklósi iskolában

Föld derekán, Indonézia ölén

Írás a 7. oldalon.

Írás a 7. oldalon.
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A reálgimnázium története
A Sárbogárdi Múzeum Egyesület egyik célkitûzése, hogy a helyi múzeum létrejöttének segítése mellett megpróbálja fölkarolni
Sárbogárd értékeinek õrzõit, illetve a közönség elé tárni a helyi értékeket többféle formában: elõadások, kiállítások, kiadványok révén. E törekvés szellemében jelent meg Vasné dr. Tóth Kornélia sárbogárdi származású mûvelõdéstörténész „A Sárbogárdi Községi (Reál) Gimnázium története 1920–1928” címû helytörténeti kötete az egyesület gondozásában, melynek bemutatójára pénteken délután került sor a Madarász József Városi Könyvtárban.
A jelenlévõket köszöntötte és a szerzõt bemutatta a múzeumbarátok körének elnöke, Novák Kovács Zsolt. Megtudhattuk,
hogy Kornélia a Sárbogárdi Petõfi Sándor
Gimnázium járt, és diákként országos tanulmányi versenyt nyert magyar nyelvbõl,
a sárbogárdi diáknyelvvel kapcsolatos
munkájával. Érettségi után Budapestre
került az ELTE magyar–történelem szakára, ahol tovább folytatta szellemi és kutatómunkáját, és diáknyelvi szótárat állított össze, ami az ELTE gondozásában
meg is jelent. E témakörben írta szakdolgozatát is. Kutatásaiban nagy segítség volt
számára két gimnáziumi tanára: Szabó István és Barabás Irén.
Történelem szakosként is sárbogárdi témát választott szakdolgozati témának: a
helyi reálgimnázium történetét, melyet
gimnáziumi történelemtanára, Kalácska
László ajánlott a figyelmébe. Ez a szakdolgozat most, 20 év után került kiadásra.
Kornélia az egyetem elvégzését követõen
10 évig Budapesten tanított, majd fia születése után Érdre került, ahol 11 évig helytörténettel foglalkozott mint könyvtáros,
és kiadványokat jelentetett meg, több tanulmányt, cikket írt. Három éve ismét Budapestre költözött, mert az Országos Széchényi Könyvtár munkatársa lett, ahol a
plakát és kisnyomtatványtárban az ex-libris állományt gondozza – ebbõl az anyagból doktorált tavaly.
A kötet szerzõje beszélt arról, hogy a dokumentumokon, levéltári, iskolai forrásokon kívül sok személyes kapcsolat révén
gyûjtött információkat a sárbogárdi reálgimnáziumról szóló könyvéhez, fõképp az
iskola régi diákjaitól (tanárokat nemigen
sikerült felkutatnia). Kiss Boáz személye
volt az egyik kedves élménye a kutatás so-

rán, aki többször is fogadta õt, ezenkívül
levelekben osztotta meg vele emlékeit, fotóit.
A kötet az iskola megalakulásának körülményeit, történetét, az intézmény tanrendjét, nevelési elveit, tanmenetét, az iskolaéletet, a diákokat, tanárokat mutatja
be, és a megszûnés miértjét is feltárja.
Az 1900-as évek elején 6-7000 fõ lélekszámú járási és kulturális központ volt Sárbogárd. Felmerült már korábban is egy középiskola megalapításának gondolata, de
az I. világháború derékba törte ezeket a
kezdeményezéseket, és csak 1920-ban lehetett újra ilyen gondolatokkal elõállni.
Csanády Sándor pedagógus tette meg az
elsõ lépéseket: sok érdekelt szülõt és értelmiségit hívott össze a középiskola megalakítása érdekében, ami sikeres volt, mivel
létrehoztak egy szervezõbizottságot, és
1920 szeptemberében megindult az iskola.
Ez volt a megye második középiskolája!
Egy bolthelyiségben kezdték az elsõ tanévet 33 tanulóval, 2 tanárral és 4 hitoktatóval. Aztán bõvítették az épületet, de amikor nyolcosztályossá nõtt az iskola (172 fõ
lett a létszám, 33 tanárral), szükség lett egy
új épületre, ez lett a Mészöly Géza Általános Iskola. Érdekesség, hogy a lányok csak
magántanulók lehettek, és 10 %-át tették
ki a diákok körének. A diákok többsége az
úri középosztályból került ki, 40 % pedig a
szegényebb rétegbõl. Az iskola vonzáskörzete 48 település volt. 60 % volt a sárbogárdi tanulók aránya az iskola kezdeti idõszakában, aztán ez az arány megfordult. Ízelítõként adott elõadásában Kornélia kiemelt néhány jelentõs nevet is a tantestület tagjai közül.
A könyvbemutató beszélgetéssel folytatódott.
Hargitai–Kiss Virág
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A Honvéd Bajtársi Egyesület közgyûlése
2015. február 15-én tartotta évi rendes közgyûlését az egyesület.
Taglétszámunk 38 fõ, a megjelentek száma: 26 fõ. Közgyûlésünk
határozatképes volt.
Gál Sándor egyesületi elnök üdvözölte a megjelenteket, majd átadta a szót a levezetõelnöknek.
Gróf Ferenc köszöntötte a közgyûlésünket jelenlétével megtisztelõ dr. Sükösd Tamás urat, Sárbogárd város polgármesterét,

Tóth Csaba alezredes urat, a Magyar Honvédség Hadkiegészítõ
és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 3. Katonai Igazgatási
Központ Székesfehérvár parancsnokát, és javaslatot tett a naprendi pontokra, melyeket a vita alapjául egyhangúlag elfogadott a
közgyûlés. A beszámolót az elmúlt évrõl, valamint a pénzügyi elszámolást, a jövõ évi tevékenységünket bizalommal egyöntetûen
elfogadták.
Hozzászólásában dr. Sükösd Tamás elismeréssel szólt az egyesület tevékenységérõl, jó munkát kívánt a további tevékenységünkhöz.
Tóth Csaba alezredes úr a honvédségi nyugdíjas, katonaözvegyeket érintõ kérdésekrõl adott kimerítõ tájékoztatást.
A közgyûlés megbízta a vezetõséget a Ptk. által megkövetelt alapszabály-változások kidolgozásával és a rendkívüli közgyûlés öszszehívásával.
Mivel találkozónk már nem lesz, ezért Örsi Emil verssel köszöntötte a közelgõ nõnap alkalmából az egyesület hölgyeit. A vezetõség részérõl a férfiak nevében virággal köszöntöttünk Õket.
Befejezésképpen egy közös vacsorával zártuk a napot.
Így búcsúztunk: Erõt, egészséget!
HBE-vezetõség

Szûrések
a rendelõintézetben
Hétfõ reggeltõl egészen kora délutánig vehették igénybe az ingyenes szûrõvizsgálatokat a Kossuth Zsuzsanna Rendelõintézetbe látogatók Sárbogárdon. Nem kevesebb, mint tizenhat különbözõ vizsgálatra lehetett jelentkezni. A látás-, hallás- és ortopédiai vizsgálat mellett helyet kapott a mozgás is, így akinek tornázni
volt kedve – vagy valamilyen mozgásszervi megbetegedés rehabilitációjaként –, bátran igénybe vehette a tornaszobát, a rendelõ
dolgozói szívesen fogadtak mindenkit. De volt vércukor-, és vérnyomásmérés is.

KÉK HÍREK
Sárkeresztúron két család
veszett össze
Sárkeresztúrról 2015. február 17-én este verekedésrõl érkezett lakossági bejelentés a Tevékenység-irányítási Központba. A helyszínen intézkedõ járõrök megállapították, hogy a Damjanich utcában egy korábbi sérelem miatt egy család megtámadott egy másikat. A tízfõs támadó csoport tagjai ásóval, lapáttal bántalmazták
haragosaikat, akik közül kettõt a mentõk kórházba szállítottak. A
rendõrök a tetteseket elfogták és elõállították a Sárbogárdi
Rendõrkapitányságra, ahol csoportosan elkövetett garázdaság
bûntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki õket, majd közülük négy fõt bûnügyi õrizetbe
vettek. Az ügyészség állásfoglalása alapján 2015. február 18-án a
gyanúsítottak szabadon bocsátására került sor.
Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

A KATASZTRÓFAVÉDELEM HÍREI
Kazánház gyulladt ki Sárbogárdon
Nem unatkozhattak se az ápolók, se az orvosok, hiszen a jelentkezõk mindenhol sorokban álltak, vagy épp a folyosó székein vártak.
Kockázatfelmérést és táplálkozási tanácsadást is lehetett kérni
dr. Pásztor Lászlótól és a Megyei Népegészségügy dolgozóitól.
A szûrõnapot kétszáznál is többen vették igénybe, melyen az is
látszik, milyen fontosak az ilyen szûrések a lakosság számára. Itt
derülhetnek ki olyan betegségek is, melyek korai észlelése egyszerûbb kezeléssel megkönnyítheti a betegek életét, valamint az
egyes szövõdmények kialakulását, mely megelõzhet egy komolyabb betegséget is.
Hargitai Gergely

Lakóház kazánhelyisége borult lángba február 23-án, hétfõn, délben Sárbogárdon. A Petõfi Sándor utcában a körülbelül kilencven négyzetméteres vályogépület kazánháza teljes terjedelmében
égett. A sárbogárdi és a dunaújvárosi hivatásos tûzoltók gyors beavatkozásának köszönhetõen a lángok a lakóház tetõszerkezetére nem terjedtek át. A tûzben a körülbelül öt négyzetméteres kazánhelyiség hullámpala fedésû teteje és a nádpadlófödém megsemmisült, valamint két láncfûrész, egy gáztûzhely és egy hûtõszekrény a lángok martalékává vált. A házban lakó férfi a tûzben
könnyebb égési sérüléseket szenvedett.
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
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Föld derekán, Indonézia ölén 5.
– Milyen az építkezés, milyenek a házak?
Novák Kovács Zsolt: – Változatosak. Az építõanyag megvan helyben, hiszen a vulkanikus, faragható kõbõl építkeznek. Fa helyett
pedig bambuszt használnak. A modernebb épületeket vasbetonból csinálják. Mivel földrengésveszélyes a térség, sokemeletes házat nem láttunk. A kényelem – a lakberendezési tárgyakat tekintve – nem túl nagy, ugyanis az életük nagy részét a szabadban töltik.

– Meglepõ, de nagyon jó minõségû utak vannak. Sokkal jobbak,
mint Sárbogárdon. Az olajból van olcsó bitumen-alapanyag, így
az úthálózatot is könnyebb kiépíteni.
– Amikor nem vonattal, csónakkal mentetek, akkor béreltetek
autót?
– Igen, sofõrrel együtt. Jáván egy nyolcszemélyes kisbusszal mentünk, mi, négyen, a sofõr meg egy srác, aki csatlakozott hozzánk,
és aki idegenvezetõként és ügyintézõként is jól jött; rengeteget
mesélt Indonéziáról. Jakartában a pilóta ismerõsünknél aludtunk, aki egy jól fizetett európai alkalmazottja az õt foglalkoztató
légitársaságnak. A fizetése velejárója, hogy a cég bérel számára
egy lakást Jakartának egy olyan részén, ahol kifejezetten európaiak számára épültek az ottani körülmények között luxusnak tekinthetõ lakások.
– A fényképen, amit készítettetek, az épület lakóparknak néz ki.
– Úgy néz ki, de ez egy 20 emeletes toronyház, aminek az alsó
szintjein üzletek vannak, a harmadik szinttõl felfelé pedig lakások. Huszonvalahány lakáshoz egy közös medence is tartozik,
aminek a használata benne van a lakbérben. Viszont Jakarta óriási negatívuma a szmog, a rengeteg autó miatt. Az utcákon az emberek maszkban járnak, mert nagyon rossz a levegõ.

– Van nyitható ablak, ajtó, vagy nem muszáj a meleg miatt?
– Van, ahol csak egy függöny van. A modernizációt az jelenti, amikor a földpadlós lakóhelyiségeket lelapozzák, így könnyen tisztán
tartható, és mivel hûvösnek tûnik, éjszaka jó rajta feküdni. Ágy,
szék, bútorok nem nagyon vannak. Mindent a földön csinálnak. A
tévé föl van téve egy asztalra, de a család a földön fekszik.
– A tisztálkodási lehetõségek milyenek?

– Ahol turisták vannak, ott van fürdõszoba, de egyébként nem jellemzõ. A legtöbb nagyvárosban van vezetékes víz, de kisebb helyeken nincs, ott például forrásvizet használnak. Patakban vagy
más vízfolyásban tisztálkodnak, és vécéként is azt használják. Féltünk egy picit, hogy a vécék milyenek lesznek, de sok helyen európai vécé van már. Zuhanyozni majdnem minden szálláson lehetett, viszont nincs hideg–meleg víz, mert langyos a víz, ezért csak
egy csap van.
– Mekkorák a távolságok az országon belül?
– Mivel a Délkelet-Ázsia és Ausztrália közötti indonéz szigetvilág
óriási kiterjedésû, Jakartába, a fõvárosba eljutni akármilyen hivatalos ügyben nem kis dolog. Voltunk olyan helyen, ahol azt mondták a lakók, hogy õk soha nem jártak még a fõvárosban, mert akkora távolság, és idõben is annyira messze van. Ha például Baliról
egy ott élõ ember el akar jönni Magyarországra, elõbb el kell mennie Jakartába a vízumot kiváltani, ami külön szervezést és költséget igényel.
– A kint töltött idõ alatt hány kilométert tettetek meg?
– Összességében a három hét alatt 3500-4000 kilométert utaztunk
repülõvel, autóval, vonattal, csónakkal stb. Nem tûnik soknak, de
fárasztó volt, mivel a szárazföldön sok a hegyvidék meg a kacskaringós út.
– Gondolom, nem is olyan jó minõségû az aszfalt.

– Milyenek a városok?
– Az ország történetéhez tartozik, hogy fiatal országként, az 50-es
évek elején ki kellett találni magukat, hogy hogyan nézzenek ki.
Vettek át szocialista meg a nyugati dolgokat is. Szocialista hatásnak mondhatók a nagyméretû, „mozgalmi” szobrok: partizánok,
hõsök, nemzeti fölszabadítók, amik keverednek a hindu részeken
az istenekkel. Míg a tér egyik sarkán van egy partizánszobor, vele
szemben egy elefántisten szobra áll. Jakarta fõterén a nemzeti
emlékmûvet az ország elsõ államfõje tervezte, úgy néz ki, mint egy
fagylalt, valójában a szabadság lángja. A tér bejáratánál Indonézia címerállatának szobra áll. Ezt a daruféle madarat Garudának
hívják. Egy óriási kiterjedésû tér van a nemzeti emlékmû körül, a
pesti Hõsök tere ötszöröse, ami minden délután benépesedik a
helyiekkel, gördeszkázókkal, kirakodóvásárral, sétálókkal, mutatványosokkal.
Szokatlan volt számunkra, hogy minden nap ugyanolyan hosszú,
nagyjából 12 órás. Reggel 6-kor kel a nap, és este 6-kor megy le. A
napkelte és napnyugta a mienkhez képest sokkal gyorsabb. Az
Egyenlítõnél ugyanis a Föld szögfordulása sokkal nagyobb.
– Egy másik fényképen tankok láthatók, körülöttük csodálatos
park, szépen metszett fák. Hogy kerülnek oda a tankok?
– Minden városban vannak laktanyák, ott vannak kiállítva. A laktanya nem a város szélén van, hanem a belvárosban. Ez talán egyfajta szoktatása a közösségnek ahhoz, hogy katonák vannak a körzetben – ez is a rend fenntartásának része.
Folytatjuk.
Hargitai–Kiss Virág
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MEGHÍVÓ

FELHÍVÁS

TÁJÉKOZTATÓ

Sárbogárd Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete

A Sárbogárdi Zengõ Óvoda – valamint telephely
és tagóvoda – nevelési intézménybe beiratkozásra.
Értesítjük az érintett szülõket, hogy a 2015/
2016-os évre a város nevelési intézményében a
BEÍRATÁSOKRA az alábbi idõpontokban kerül
sor:

Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõtestülete a Sárbogárdi Zengõ Óvoda nyári részleges zárva tartását a 21/2015. (II. 13.) kth. sz.
határozatban foglaltak alapján az alábbiak szerint állapította meg.
Sárbogárd, Mikes köz 3.: 2015. augusztus 3ától augusztus 31-éig;
Sárszentmiklós, Gesztenye sor 1.: 2015. június 29-étõl augusztus 1-jéig;
Töbörzsök, Szent I. út 49.: 2015. június 29-étõl
augusztus 31-éig;
Pusztaegres, Hatvani út 50.: 2015. augusztus
1-jétõl augusztus 31-éig.

2015. február 26-án (csütörtökön)
16.00 órakor rendkívüli ülést tart.
Az ülés helye: a polgármesteri hivatal
díszterme, Sárbogárd, Hõsök tere 2.
Napirend:
1. Az egyes szociális ellátásokról szóló
28/2006. (VI. 15.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése és új szociális rendelet
megalkotása.
2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetésérõl
szóló 4/2014. (II. 18.) önkormányzati rendelet
módosítása.
3. Sárbogárd Város Önkormányzata képviselõ-testületének 2015. február 13-ai ülésén Juhász János képviselõ által feltett kérdésekre válasz.
Dr. Sükösd Tamás polgármester

2015. április 27-28-29.
A pontos idõpontokról az intézmények adnak tájékoztatást.
Óvodai beíratás
A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC.
törvény 2015. szeptember 1-jétõl hatályba lépõ
rendelkezése szerint a gyermeknek abban az
évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdõ napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. Ez a kötelezettség azon
gyermekekre vonatkozik, akik 2012. szeptember 1-je elõtt születtek, és még nem járnak óvodába.
Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

FELHÍVÁS a bírósági ülnökök jelölésére
Magyarország köztársasági elnöke az Országos
Bírósági Hivatal elnökének elõterjesztésére az ez
évi ülnökválasztást 2015. március 7. napja és
2015. április 30. napja közé esõ idõtartamra tûzte
ki.
Magyarország Alaptörvénye Bíróság fejezetének
27. cikk (2) bekezdése értelmében a törvény által
meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák is részt vesznek az ítélkezésben.
A bíróságok számára rendkívül fontos, hogy – az
Alaptörvényben rögzített társas bíráskodás elvének megfelelõen – az ítélkezés menetében megfelelõ számú ülnököt tudjanak foglalkoztatni.
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló
2011. évi CLXII. törvény (Bjt.) rendelkezik az ülnökjelölés és választás szabályairól.
A Bjt. 212. § (1) bekezdése szerint ülnöknek az a
30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvõképességet érintõ
gondnokság, vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen elõéletû és nem áll
közügyektõl eltiltás hatálya alatt sem.
A bíróságok ülnökeit az önkormányzati képviselõ-testületek 2011. évben választották utoljára,
megbízatásuk az új ülnökválasztástól számított
30 nap elteltével jár le.
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének tájékoztatása szerint Sárbogárdi Járásbíróságra a Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1 ülnököt, Sárbogárd Város Önkormányzata 20 ülnököt és 6 pedagógus ülnököt választhat.

I. Az ülnökök jelölése
A Bjt. 213. § (1) bekezdése értelmében az ülnököket a bíróság illetékességi területén lakóhellyel és
választójoggal rendelkezõ nagykorú magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén
mûködõ helyi önkormányzatok, önkormányzati
képviselõk és az egyesületek – kivéve a pártokat
– jelölik.
A fiatalkorúak büntetõ ügyében eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén mûködõ alapfokú és középfokú nevelési–oktatási intézmények tantestületei jelölik.

A fentiek alapján felhívom a bíróság illetékességi
területén lakóhellyel és választójoggal rendelkezõ
nagykorú magyar állampolgárokat, a bíróság illetékességi területén mûködõ helyi önkormányzatokat és az egyesületeket – kivéve a pártokat –,
hogy a Sárbogárdi Járásbíróságra, a Bjt. 212. §
(1) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelõ
jelöltre vonatkozó jelölésüket – a jelen felhívás
mellékletét képezõ ülnökké jelölõ nyilatkozat kitöltésével – a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal
szervezési csoportjához (7000 Sárbogárd, Hõsök
tere 2. – I. emelet 1. iroda) személyesen, vagy
postai úton 2015. március 25. napján 16 óráig eljuttatni szíveskedjenek. (Postai úton történõ benyújtás esetén e határidõ alatt a küldemény beérkezési idõpontja értendõ.)
Felhívom a figyelmüket arra, hogy a jelöléshez
csatolni kell a jelen felhívás mellékletét képezõ,
szabályszerûen kitöltött, a jelölt ülnökké jelölését
elfogadó nyilatkozatot.
Felhívom a figyelmüket továbbá arra is, hogy a jelöltnek a jelölés elfogadását követõen haladéktalanul, de legkésõbb 2015. április 1. napján 16 óráig (postai úton történõ benyújtás esetén e határidõ alatt a küldemény beérkezési idõpontja értendõ) a Sárbogárdi Polgármesteri Szervezési csoportjához (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2., I. emelet, 1. iroda) személyesen, vagy postai úton történõ benyújtással, hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolnia büntetlen elõéletét.
Amennyiben ezen igazolási kötelezettségét elmulasztja, ülnökké megválasztani nem lehet.
A Bjt. 214. § (5) bekezdése értelmében egy jelölt
kizárólag egy bírósághoz választható meg ülnökké.
Az ülnökök választásáról Sárbogárd Város Önkormányzata várhatóan a 2015. április 10. napján
megtartásra kerülõ képviselõ-testületi ülésén
dönt.
A bírósági ülnökök jogait és kötelezettségeit, illetve a bírósági ülnökké jelölésre vonatkozó nyilatkozatot, valamint a bírósági ülnökké jelölést elfogadó nyilatkozatot jelen felhívás melléklete tartalmazza.
Dr. Sükösd Tamás polgármester

Ügyeleti nyitva tartás:
Sárbogárd, Mikes köz 3.: 2015. június 29-étõl
július 31-éig.
Sárszentmiklós, Gesztenye sor 1.: 2015. augusztus 3-ától augusztus 31-éig.
Pusztaegres, Hatvani út 50.: 2015. július 1-jétõl július 31-éig félnapos nyitva tartás (7.30–
13.30.
A gyermekek napközbeni ellátását folyamatosan biztosítja az Nkt. 2011. CXC. tv. vonatkozásában az intézmény a kijelölt óvodában.
Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

MEGHÍVÓ
Az SZMSZ 57. § m) pontja értelmében

FOGADÓÓRÁT TARTOK,
melynek
idõpontja: 2015. március 5.
(csütörtök) 16 óra,
helye: Töbörzsöki Klubkönyvtár.
Várom a tisztelt választókat!
Juhász János képviselõ

A „TEMPLOMUNK” Alapítvány mindenkinek köszönetet mond, aki az elmúlt, 2014. évben a személyi jövedelemadójának 1 %-át felajánlotta az alapítvány számára.
Az alapítvány célja a megalakulás óta a
sárbogárdi római katolikus templom és
plébánia épületének tatarozása és a
szükséges részek felújítása, állagmegóvása.
Kérjük, hogy továbbra is támogassák a
fenti célok megvalósítását adójuk 1 %ának felajánlásával.

Név: TEMPLOMUNK Alapítvány.
Adószám: 18490499-1-07
Isten fizesse meg!
Tisztelettel: a kuratórium
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Bál a sárszentmiklósi iskolában
Idén is megrendezte hagyományossá vált bálját a Sárszentmiklósi Általános Iskola. A bált az iskola tornacsarnokában tartották, mely
teljesen megtelt szülõkkel, rokonokkal, barátokkal. Az iskolaigazgató, Horváth Ferencné köszöntötte a vendégeket, majd átadta a
szót a konferansziénak.
A mûsorban minden korosztály megmutathatta tudását, így elsõként az elsõ osztályosok tartottak egy játékos tornaórát, majd a Csalogató Néptánckör harmadikosai töltötték meg a színpadot sárközi táncokkal. Az elsõ osztályosok játékokkal színesítették a mûsort,
ugyanis roller, plüssfigurák, LEGO és megannyi játék került fel a színpadra, melyet zenés–táncos elõadásukhoz használtak. A legnagyobbak, a nyolcadikosok egy meglepetéstánccal készültek a vendégeknek, de nem ez volt az egyetlen mûsoruk az est folyamán. Újabb
kis lurkók érkeztek a színpadra, akik tûztáncukkal varázsolták el közönségüket. Befejezésül újra a nyolcadikosok következtek – ezúttal
angolkeringõt adtak elõ, melyre nagyon sokat készültek.
A mûsor után a vendégeket vacsora várta az iskola aulájában. Az ízletes falatok mellé a cecei Szabó zenekar húzta a nótát. A tombolasorsolás után hajnalig tartó mulatság vette kezdetét.
Hargitai Gergely

Bogárd és Vidéke 2015. február 26.

ISKOLA

7

Munka és szórakozás a gimiben
A második félév mind a munka, mind a
szórakozás terén bõven kínált programot a
gimnazistáknak. Szerveztünk sakkversenyt, német nyelvi versenyt a 7. és 8. osztályos általános iskolásoknak (I. és II. helyezett: Petõfi Sándor Általános Iskola,
Mezõfalva; III. helyezett: Mészöly Géza
Általános Iskola). Szerepeltünk a magyar
kultúra napja alkalmából rendezett dunaújvárosi szavalóversenyen (Makkos Anna
Ráhel 11. c II. helyezés), a sárszentágotai
területi szavalóversenyen (Horváth Zsombor 6. c kiemelkedõ eredményt ért el); a
megyei Szép Magyar Beszéd versenyen
(Németh Dániel 5. c III. helyezés).

Farsang

Müller Csaba tanár urak is beálltak a zenekarba a diákok nagy örömére. A kisgimis
farsangozók ügyes produkciókkal szórakoztatták egymást és a vendégeket. Fánkevés, dalfelismerõ verseny, tánc és tombola színesítette a programot. A kikapcsolódásra, feltöltõdésre azért is szüksége volt
diákjainknak, mert a tanév hátralévõ része
jócskán tartogat feladatokat számukra.

Német nyelvi verseny

A Lotz János szövegértési és helyesírási
verseny megyei döntõjében I. helyen végzett Kristóf Napsugár (7. c), Kurcsics
Martina Gréta (7. c) pedig III. helyezést
ért el. Eredményesen vettek részt csapataink a Diákolimpia megyei döntõjén röplabda sportágban: a lányok csapata II. helyezést ért el (Bodoki Bernadett, Boros Bianka, Bugyik Barbara, Halasi Nóra, Huszár Fruzsina Ágota, Kiszl Fanni, Kovács
Adrienn, Márkus Helga, Szedlákovics
Fanni, Szemler Lilla). A fiúk pedig megyei
bajnokok lettek, így immár negyedik alkalommal jutottak be az országos döntõbe.
(Aranyos Attila, Baki Dániel, Farkas Gábor, Horváth Márk, Kovács Martin, Pap
Bence Ferenc, Révész Csaba, Szénási Gergely, Vámosi Kristóf). 9–12. évfolyamos
diákjaink angol és német nyelvi fordító
versenyen, a kisebbek pedig szépkiejtési
versenyen mérhették össze tudásukat. A
magas részvételi arány (115 fõ) tanúskodik
a diákok idegen nyelvek iránti lelkesedésérõl.
A 11. évfolyamon a matematikát emelt
szinten tanulóknak egy volt diákunk, Mezõ Éva tartott érdekes elõadást a hiperbolikus geometriáról. Éva Tanulmányi Diákköri Konferencián vett részt (TDK), a pécsi egyetemi fordulón túljutott, az országos
megmérettetés pedig áprilisban lesz Sárospatakon. Diákjaink interjút is készítettek Évával, amelyet teljes terjedelmében
az iskola honlapján olvashatnak.
11. évfolyamos diákjaink közül 48 fõ elõrehozott érettségi vizsgára készül informatikából, német és angol nyelvbõl.

PSG
Matematika emelt szinten

Farsang

A sok munka mellett szükség van egy kis
lazításra is. Február 13-án a 9–12. évfolyamosok, 21-én pedig a kisgimisek farsangoztak. Táncverseny, karaoke, tánctanulás
és a volt diákjainkból álló Titán zenekar
gondoskodott a jó hangulatról a nagyoknál. Egy-két szám erejéig Takács Sándor és

Matematika emelt szinten
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Mészöly-hírek
BÁL
Három betû, aminek hatalmas ereje van
évszázadok óta. Emlékeket, egy-egy romantikus dallamot, kellemes hangulatot
képes varázsolni, felidézni. Különleges, hiszen mindenkiben más-más érzések, különbözõ kedves emlékek törnek elõ a szó
hallatán. Különleges, hiszen pár dolog
azonban mindenkinél azonos. Nagyon várjuk, hiszen készülõdhetünk, szépek, elegánsak lehetünk, megállhatunk hosszasabban a tükör elõtt, egymásra szánhatjuk

adva a kezdõ lépéseket. Könnyû dolgunk
volt, hiszen a cecei Szabó zenekar mellett
üldögélni lehetetlen kísérletezés. Táncra
hívott, csábított minden nóta, minden dallam, meg is telt a csodásan, igényesen feldíszített báli terem közepe vidám párokkal,
kisebb-nagyobb táncos csoportokkal, akik
vidáman, gondokat feledve átadták
magukat a bál varázsolta hangulatnak.
Pihenésképpen a felajánlott tombolatárgyak kerültek újdonsült tulajdonosuk asztalára, birtokába. Rengeteg értékes, érdekes, hasznos felajánlás érkezett, amiket ez-

2015. február 26. Bogárd és Vidéke

Programok a napköziben
Gyermekeink számára a legkedveltebb elfoglaltságot a szabadidõs programok jelentik. A szabadban eltöltött idõ mellett
fontosnak tartjuk a változatos, élményt
nyújtó foglalkozásokat is. Iskolánkban a
napköziben alapvetõ feladatnak tekintjük
a gyermekek délutáni tevékenységének
megszervezését a szabad idõ és a tanulás
megfelelõ váltogatásával. Projektheteket
szervezünk, ahol lehetõség szerint igyekszünk minden tanulóval megismertetni a
jeles napokat, hozzájuk kapcsolódó népszokásokat, különbözõ játékokat.
Februárban a rejtvény és farsang köré
szerveztünk egyhetes programokat.

A rejtvény hete
Február 2. hetében rejtvényhetet tartottunk napközis diákjainknak. Délutánonként érdekesebbnél érdekesebb rejtvényeket oldhattak meg. Volt sudoku, szó- és
számrejtvény, labirintus, találós kérdések.
A nagyobbak az interaktív táblánál oldottak meg feladványokat. A legnagyobb sikere a gyerekek által készített rejtvényeknek
volt.

A farsang hete

a varázslatos estét, örülhetünk rég látott,
kedves arcoknak, összesúghatunk kicsit
egymással, jókat kacaghatunk önfeledten,
hiszen ezen az estén letehetjük ideig-óráig
a hétköznapok gondjait, problémáit. Megáll a rohanás, kikapcsolhatunk egy picit a
monoton mindennapokból.
Ami pedig a legkülönlegesebbé teszi ezt az
estét, az pedig az, hogy mindezeket úgy
tesszük, hogy közben SEGÍTÜNK, mégpedig azoknak, akiket a legjobban szeretünk a világon: a gyermekeinknek, iskolánknak, alapítványunknak.
A MI mészölyös BÁLUNKON sem zajlottak az események másként. Igazgatónõnk
köszöntõje után fergeteges táncos mûsorokat kaptunk ajándékba gyermekeinktõl.
Nyolcadikosaink keringõztek, uradalmi
báli hangulatot idézve Varsányi Erzsébet
tanárnõ segítségével. Baráth Edit igazi
magyaros dallamokkal, táncokkal kedveskedett lelkes, ügyes csoportjával. Elsõseink régi hagyományõrzõ, párválasztó dallamokkal, páros táncokkal varázsoltak
vissza bennünket a régi-régi báli világba
Kovács Józsefné Niki néni segítségével.
Kaptunk vidám countrys perceket a 3. b
osztályosoktól Horváthné Horváth Ircsi
néni segítségével.
A színvonalas produkciók után elfoglalhattuk helyünket, és a nyolcadikos, szorgos kezû gyerkõcök segítségével feltálalták
az igazán ízletes vacsorát egy pohár pezsgõ
mellett. Majd kezdetét vehette a táncparkett elfoglalása. Felvezetõink – mint minden évben – Földi Teri néniék voltak, meg-

úton is szeretnénk megköszönni a támogatóinknak, a felajánlóknak.
Éjszakát búcsúztatva, hajnalt köszöntve
táncoltunk át órákat úgy, hogy közben
minden percét kiélvezhettük a régi, ránk
hagyott báli táncokkal.
Bízunk abban, hogy az immár hagyománnyá vált iskolai alapítványi bál minden
évben ilyen, vagy az ideihez hasonlóan sikeres, jó hangulatú, hasznos lesz. Az alapítvány javára felajánlott és kapott segítség lehetõvé teszi gyermekeinknek ismét,
hogy mind tudásban, mind tárgyi feltételekben, mind pedig az iskolánk környezetében ismét fejlõdni tudjanak.
Köszönet mindenkinek, aki a bál sikerességében részt vett!

A farsang vízkereszttõl hamvazószerdáig
tart. A telet búcsúztatja, elûzi. Ilyenkor
szinte kötelezõek a mulatságok, álarcosbálok. Iskolánkban a gyerekek és a pedagógusok egész héten lelkesen készültek a
télbúcsúztató vigasságra. Megismerték a
farsanghoz kapcsolódó népszokásokat,
énekeket. A farsangi hangulat megteremtéséhez feldíszítettük az osztálytermeket,
aulát.
Farsang napjára minden osztály táncos
produkcióval készült, melyre a szülõket is
szeretettel vártuk. A mûsorok megtekintése után az osztálytermekben folytatódott a
mulatság játékkal, versenyekkel, tánccal és
az elmaradhatatlan farsangi fánkkal.
Élményekben gazdag hetet tudhatunk magunk mögött. Reméljük, mindenki jól szórakozott és jövõre újra találkozunk!

Lõkös Rita iskolaszékelnök

Szabóné Berki Judit
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Cecei sulibörze
Cecei sikerek
iskolai versenyeken
A Cecei Általános Iskola több diákja is sikeresen szerepelt az elmúlt hetekben szavalóversenyeken és helyesírási versenyen.
2015. február 4-én Sárszentágotán a magyar kultúra napjára versmondó versenyt
szerveztek, ahová a 7-8. osztályos tanulókat várták. Iskolánkat Killer Fédószija (7.
osztály) és Salamon Ronald (8. osztály)
képviselték kimagasló eredménnyel. Fénya kiváló, míg Ronald kiemelkedõ minõsítést kapott. Diákjaink jól érezték magukat a versenyen, ez köszönhetõ a kedves
fogadtatásnak is.
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Madáretetõ-készítés

2015 januárjában a Teleki Blanka Gimnáziumban került megrendezésre a Lotz János szövegértési és helyesírási verseny megyei fordulója, melyen iskolánk 3 tanulója
is részt vehetett. Közülük ketten szép eredményt értek el. Dicsérdi Elizabet (7. osztály) megyei 4. helyezett, míg Kacz Kornélia Réka (8. osztály) megyei 5. helyezett
lett.
2015. február 23-án Sárkeresztúron Bella
István emlékére szavalóversenyt rendeztek, ahova egy Bella-verssel és egy XXXXI. századi magyar költõ versével lehetett nevezni. Iskolánkból két tanuló is indult a versenyen. Az 5-6. évfolyamos kategóriában Lehota Eszter (5. osztály), a 7-8.
évfolyamos kategóriában Killer Fédószija
(7. osztály) szerepeltek. Eszter 2. helyezést
ért. Gratulálunk neki, a szervezõknek pedig köszönjük a kedves fogadtatást és a kiváló szervezést!
Köszönjük diákjainak a felkészülést, és további sikereket kívánunk nekik!

Több éves hagyomány a cecei iskolában,
hogy a diákok és a szülõk természetes
anyagokból madáretetõket készítenek itt
telelõ madaraink ellátására. Az idei évben
egy kicsit kevesebb etetõt készítettek a
gyerekek, de az intézmény vezetõi és remélhetõleg a madarak is örültek az elkészült alkotásoknak. A 2015-ös évben madáretetõt készítettek: Baumann Dóra 2. b,
Csányi Balázs 2. a, Kiss Máté 2. a, Várady-Szabó László 2. b,Varga Botond 2. a,
Varga Tibor Benedek 2. a. Munkájukért a
gyerekek ajándékokat vihettek haza.
Az intézményben a Madárbarát osztály kitüntetõ címet a 2. a osztály nyerte el. A madarakról való gondoskodásukért oklevelet
kaptak a 3. b osztály tanulói, akik a tél folyamán szinte hetente feltöltötték a kiakasztott etetõket.
Köszönetünket szeretnénk kifejezni mindazoknak, akik csatlakoztak az intézmény
ökoprogramjához, melynek fontos része a
madarakról való gondoskodás, hiszen az
iskola a tavalyi évben elnyerte a Madárbarát Iskola címet is.

Ferencziné Fülöp Cecília felkészítõ tanár

Szabóné Várady Katalin igh.

„Itt a farsang, haja-huj, ne lássunk most szomorút”
Farsang a tavaszvárás õsi ünnepe, melynek során a
mulatozás, bolondozás, eszem-iszom kerül a középpontba. Nem volt ez másként óvodánkban sem, hasonlóan az elmúlt évekhez.
A Cecei Óvoda apraja-nagyja február 19-én reggel jelmezbe öltözve érkezett óvodába. A napot megelõzõen
izgatott találgatások folytak arról, hogy ki minek öltözik be. Volt, aki teljesen titokban tartotta, de volt, aki
mindenkinek elmesélte, mi lesz a farsangi bálban. Az
egész napot a vidámság, a tánc, a felszabadult játék töltötte ki. Különösen örültünk annak, hogy vajtai tagóvodánk kis lakói is velünk voltak a délelõtt folyamán.
A tízórai elfogyasztása után Vörös Zoltán, aki több alkalommal fordult már meg óvodánkban, bohócruhában érkezett meg, hogy szórakoztassa az óvodásokat.
„Bõröndmese” címû mûsorát láthattuk, tele mókával,
kacagással. A bohócmûsor után még folytatódott a
tánc, egészen délig, a farsangi fánk elfogyasztásáig.
Cecei Óvoda
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Zengõ-hírek
Megérkezett a Mozgáskotta!
Magyar Gábor, a Mozgáskotta módszer kitalálója személyesen
hozta el pusztaegresi óvodánkba az eszközkészletet. Az átadón
jelen volt Bakonyi István is, a Schola Catholica kórus vezetõje,
képviselve az énekkar tagjait. A gyermekek és az óvoda dolgozói
nagy örömmel fogadták a vendégeket. A példaértékû összefogás,
jótékonysági hangverseny eredményeképpen a gyerekek kíváncsian vették birtokba a felajánlott adományokból vásárolt játékos
eszközöket.

re. A torna végén minden kisgyermek kapott csokit, az ügyesebbek kettõt is.
Büszkék lehetünk gyermekeink teljesítményére! Köszönjük ifj.
Pajor László és Lajtos András edzõknek a felkészítést, valamint a
szülõi segítséget és a lelkes támogatást.
Várjuk a következõ alkalmat az újabb kihívásra!
Horváthné Kovács Brigitta pedagógiai asszisztens

„Itt a farsang, áll a bál!”
Február 20-án elérkezett végre az oly régóta várt nap: a farsang
napja. Hagyományainkhoz híven idén is megrendeztük a farsangi
mulatságunkat az óvodában. A gyerekek már napokkal elõtte izgatottan beszélgettek arról, hogy ki milyen jelmezbe bújik e jeles
nap alkalmából. Az óvoda auláját és a csoportszobákat már elõzõ
héten feldíszítettük színes szalagokkal, lufikkal, festett álarcokkal. Pénteken reggel a szülõk behozták a jelmezeket, a kellékeket
és mellékelték hozzá az „utasításokat”, hogy mit hogyan tûzzünk,
csatoljunk a gyerekek jelmezéhez, hogy minden tökéletes legyen.

Miért is jó, hogy ez az eszköz a gyermekeink birtokába került? A
Mozgáskotta módszer beépülése a mindennapokba alkalmat ad a
prevencióra, illetve hatékony segítséget nyújt a gyermekek célzott
fejlesztésében (gondolkodás, figyelem, emlékezet, matematikai,
zenei képességek). A Mozgáskotta bármikor, bárhol használható
eszközöket tartalmaz, amelyek könnyen alakíthatóak a helyszínek adottságaihoz is. Az eszközök gyermekbarát, természetes
anyagokból készültek, a játékos tevékenységek változatosak és jól
variálhatóak. A feladatok végzése alatt könnyen lehet differenciálni, ezáltal minden kisgyermek a saját életkorának megfelelõ
gyakorlatokat végezheti, így sok sikerélménnyel gazdagodhatnak,
miközben sokoldalúan fejlõdnek képességeik.
Magyar Gábor az átadás alkalmával tudta meg, hogy az anyagi
forrást az eszköz megvásárlásához adományokból (200 ezer
Ft-ból) fedezte az óvoda, és hogy az adakozásra egy hangverseny
alkalmával került sor. Örült, hogy ilyen is létezik, hogy sok a jólelkû ember errefelé. A készlethez tartozó szõnyeget ajándékba adta az óvodának.
Köszönjük mindenki támogatását!
Huszárné Kovács Márta intézményvezetõ

A jövõ reménységei
A Sárbogárdi Zengõ Óvoda 4. éve vesz részt a Bozsik Intézményi
Programban, melynek keretében 2015. február 17-én második alkalommal vettek részt teremtornán óvodásaink a Steitz Ádámtornacsarnokban, ahová szüleik kíséretében érkeztek.
A székhelyrõl Duska Iván, Hollósi István, Nemes Alex, Ratkai
Ádám, Szakács Máté, Szalai Balázs, a tagóvodából Csikós Boglárka, Horváth Flóra Sára, Kristóf Ádám, Lakatos Tamás, Nagy
Kristóf, Varjas Zsolt, Viczina Máté, Szántó Botond képviselték
intézményünket.
Nagy izgalommal várták a gyerekek a mérkõzés napját. Érkezés
után gyorsan átöltöztek, és egy kis eligazítást követõen 3 fõs csapatokban játszhattak. Nagy élvezettel és gyõzni akarással vettek
részt a gyermekek a meccseken. Szünetekben az ott kapott üdítõ
kortyolgatása közben készülhettek a következõ megmérettetés-

A jelmezbeöltözés lázas izgalma mindenkit elragadott. Átszellemült arccal sorra léptek be a csoportszobába a sárkánnyá, rendõrré, Pókemberré, tündérré és különbözõ mesehõsökké váló gyermekek. A jó hangulat fokozásához mi, óvónõk is szerettünk volna
hozzájárulni, ezért egy mesedramatizálással készültünk erre az
alkalomra, melynek a címe az volt: A kisgömböc. Ezután kezdõdött a tánc, amihez a gyerekeknek való zenével biztosítottuk a
talpalávalót.
Tósoki Györgyné óvodapedagógus
Sárbogárdi Zengõ Óvoda
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„Jézus, szüzek võlegénye, Szent Ágota emlékére…”
Az Országos Onkológiai Intézet Tudományos Bizottsága, a Magyar Onkológusok
Társasága, továbbá a Magyar Rákellenes
Liga szervezésében az Országos Onkológiai Intézetben 2015. február 7-én orvosok
részére megrendezett Szent Agáta mammológusnap mûvészeti blokkjában került
bemutatásra a „Jézus, szüzek võlegénye…” kezdetû, egyedül Sárszentágotán
ismert népének videofelvétele.
Az ének szövegének szerzõje Ottinger János kántortanító, aki 1910-tõl 1925-ig,
nyugalomba vonulásáig tevékenykedett a
településen. A négy Mária-antifóna mindegyikének dallamára, fõleg a szentmise

kezdetén a pap és a ministránsok bevonulásakor énekelték Sárszentágotán a XX.
század elejétõl a 30-as évek végéig. A II. világháborút követõ évtizedekben lassan feledésbe merült, de Magyar József tanár és
helytörténész, kutató és gyûjtõ munkájának köszönhetõen mégiscsak fennmaradt
az utókor számára.
Az emlõkutatás világnagysága, a magyarországi emlõrákszûrés egyik úttörõje, dr.
Göblyös Péter professzor felkérésére a
sárszentágotai Csillagfürt Nyugdíjasklub
énekkara Sashalmi Györgyné vezetésével
ismét mûsorára tûzte ezt az éneket, melyrõl az Országos Onkológiai Intézet dokumentációs részlege készített videofelvé-

Teremtéstörténet visszafelé
Jörg Zink, az ismert német evangélikus teológus kertész családból származott. Talán
ezért foglalkozott intenzíven a környezetszennyezéssel – 135 könyvet írt, amik csaknem
húszmillió példányban keltek el, de nagy feltûnést keltett egy 1974-ben megjelent szövegével, amiben kiélezett módon jellemzi a természetnek az ember által történõ kizsákmányolását és ennek következményeit.
ELSÕ NAP – Az elsõ nap reggelén az ember elhatározta, hogy szabad lesz, jó, szép és
boldog. Többé nem Isten képmása, hanem igazi ember. És mivel valamiben hinnie kellett, hitt a szabadságban és szerencsében, a számokban és tömegekben, a börzében és a
fejlõdésben, a tervezésben és saját biztonságában. A biztonság alapját a lába alatt megtöltötte rakétákkal és atomtöltetû robbanófejekkel.
MÁSODIK NAP – A halak elpusztultak az ipari üzemek által szennyezett vizekben, a
madarak a vegyigyárak permetszereitõl, amiket eredetileg a hernyók ellen szórtak ki, a
mezei nyulak az országutakról áradó ólomgázos levegõtõl, az ölebek a kolbász szép piros
festékanyagától, a heringek a tengerbe kifolyt olajtól és a tengerfenéken összegyûlt
hulladéktól, ami radioaktív volt.
HARMADIK NAP – Elszáradt a fû a mezõkön, a lomb a fákon, a moha a sziklákon és a
virágok a kertekben. Az ember ugyanis kezébe vette az éghajlat irányítását, és terv szerint adagolta az esõt. Csakhogy kis hiba csúszott a számítógépbe, mely az esõt elosztotta.
Mire a hibát megtalálták, a teherhajók a szép Rajna folyó kiszáradt medrében ültek.
NEGYEDIK NAP – A négymilliárd emberbõl hárommilliárd elpusztult. Egyesek az ember által tenyésztett betegségekben, mert valaki elfelejtette lezárni a kórokozók tartályát, amit készenlétben tartottak a következõ háború esetére. S a gyógyszerek semmit
nem használtak. Már túl régóta alkalmazták õket bõrkrémekben. Mások éhen haltak,
mert némelyek elrejtették a gabonatárolók kulcsát. És közben átkozták Istent, aki
szerintük adós volt nekik a boldogsággal. Hiszen õ a Jóisten!
ÖTÖDIK NAP – Az utolsó emberek megnyomták a vörös gombot, mert fenyegetve
érezték magukat. Tûz borította el a földgolyót, égtek a hegyek, a tengerek vize elgõzölgött, a városokban a betonvázak füstösen, feketén meredeztek. Az angyalok megfigyelték a mennyben, hogy a szép kék égitest elõször vörös lesz, aztán piszkos-barna s végül
hamuszürke. És tíz percre abbahagyták az éneklést.
HATODIK NAP – Kialudt a fény. Por és hamu takarta el a napot, a holdat, a csillagokat.
Az utolsó csótány, mely valahogy életben maradt egy atombiztos bunkerban, elpusztult
az óriási hõségtõl, amit már nem bírt ki.
HETEDIK NAP – beállt a nyugalom. Végre. A föld kietlen és puszta volt, sötétség terjengett a kiszáradt földkéreg repedésein, árkain. Az ember lelke, mint halotti kísértet, lidércfény módján imbolygott a káosz felett. Viszont a pokol mélyén izgalmas történeteket meséltek az emberrõl, aki jövõjét a saját kezébe vette, és a lentiek harsogó nevetése
felhallatszott egészen az angyalok kórusáig.
Reformiertes Forum, 1992. november

Forrás: Élet és Világosság, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség Lapja 2008/3

telt, megõrizve a település kultúrájának
eme érdekes és értékes emlékét.
A mammológusnapon a felvétel levetítése
elõtt Siák Gáborné rövid bevezetõ keretében mutatta be az ének eredetét, továbbá a
településen felépített Szent Ágota-zarándokhely küldetését, mely kegyhelyet az
emlõbetegek és az abból felgyógyultak részére a kérés és a hálaadás színhelyeként
hozott létre a község önkormányzata.
Reményeink szerint e szép hagyomány újjáélesztésével egyre gyakrabban csendülhet fel Szent Ágota templomának falain
belül és kívül ez az archaikus imádságokhoz hasonló ének.
Siák Gáborné

Kérjük, hogy adója
1 %-ával támogassa
a Bogárd-Dal Egyesületet.
Adószám: 18497575-1-07
A sárbogárdi református egyház által
alapított Árva Bethlen Kata Alapítvány
kuratóriuma kéri, hogy adójuk 1 %-ával
támogassák tevékenységét. Az 1 %-os
felajánlásukat, felajánlott adományukat az idõsek otthonának mûködtetésére fordítjuk.

Adószámunk:
18483118-1-07.
Megnevezés: Árva Bethlen
Kata Alapítvány Sárbogárd.
További munkájukra Isten áldását kérve felajánlásukat köszönjük!

„Szitáló halk szirom-csodák.
Rajtuk át Isten szól: jövök”
(Reményik Sándor)
Isten elvitt ebbõl a világból,
mi meg várjuk az Õ vigasztalását.
Mély fájdalmunkban köszönetet
mondunk mindazoknak, akik

HUSZÁR ANDRÁS
búcsúztatásán részvétet nyilvánítottak,
temetésén részt vettek,
sírjára virágot, koszorút
helyeztek és küldtek.
Külön köszönjük
Streng Ferenc búcsúztatóját
és az önkormányzat tiszteletadását.
Gyászoló család
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NAGYMAMA RECEPTJEI
Olasz babos-tésztás leves
Hozzávalók: 1 ek olívaolaj, 1 közepes vöröshagyma, 5 gerezd fokhagyma, 10 dkg bacon, 40 dkg konzervparadicsom, 2 szál rozmaring, 6 szál kakukkfû, 1 db babérlevél, só ízlés szerint, bors ízlés
szerint, 1 tk csípõs paprikakrém (nem kötelezõ), 20 dkg szarvacskatészta, 80 dkg fehérbab (2 konzerv), 1,6 l víz.
Felaprítjuk a hagymát és a fokhagymát, a bacont is kis kockákra
vágjuk. A babot leszûrjük. A hagymát, a fokhagymát és a bacont a
forró olajon 5 percig pároljuk, majd hozzáadjuk a tört paradicsomot és friss fûszereket is. Hozzáadhatjuk a paprikakrémet. Pár
percig pároljuk, majd felöntjük kb. 3-4-szer annyi vízzel, mint a
paradicsomkonzerv. Sózzuk, borsozzuk. Felforraljuk és hozzáadjuk a bab felét. Átmelegítjük, majd az egészen kicsit turmixoljuk,
ez sûríti majd be a levest. Tovább melegítjük, felforraljuk, és hozzáadjuk a tésztát. Mikor már majdnem megfõtt, beleöntjük a maradék babot is, majd az egészet összemelegítjük. Tálalás elõtt
kivesszük belõle a fûszereket, és forrón tányérokba merjük.

Sonkás–zöldfûszeres túróval
töltött gomba
Hozzávalók: 10 nagy gomba, 7 dkg sonka (füstölt), 12,5 dkg tehéntúró, 2 ek tejföl, só, bors, petrezselyem ízlés szerint (szárított), 1 ek napraforgóolaj (a tepsi kikenéséhez).
A gombák héját eltávolítjuk a tönkkel együtt. Kiolajozott jénaiba,
vagy tepsibe fektetjük õket egymás mellé. A sütõt elõmelegítjük.
A sonkát nagyon apró kockákra vágjuk (kb. 3x3 mm-esre). A túrót egy villával alaposan összetörjük. Hozzáadjuk a tejfölt, a sonkát, a fûszereket. Jól összeforgatjuk. A gombakalapokba kanalazzuk a tölteléket. Elõmelegített sütõben megsütjük.

Zalai krumplipogácsa
Hozzávalók: 50 dkg krumpli, 50 dkg liszt, 1,5 dl tejföl, 2,5 dkg (fél
kocka) élesztõ, 2 kk só.
A krumplit héjában megfõzzük. Langyosra hûtjük, megpucoljuk,
krumplinyomón áttörjük. Az élesztõt a tejfölbe morzsoljuk,
összekeverjük. Az összes hozzávalót összegyúrjuk. (Lágy, ragadós
tésztát kapunk.) Egy órát pihentetjük. Alaposan belisztezett
deszkán tenyérrel ujjnyi vastagra lapogatjuk, és a legnagyobb pogácsaszaggatóval kiszaggatjuk. Ezután kétféle módon folytathatjuk a pogácsa készítését. Vagy egy nagy serpenyõben, forró olajban kisütjük, és fokhagymás tejföllel, reszelt sajttal tálaljuk, vagy
sütõpapírral bélelt tepsibe sorakoztatjuk, a tetejére reszelt sajtot,
illetve magvakat szórunk, esetleg megkenjük tejföllel és hagymakarikákat teszünk rá, majd 220 fokra elõmelegített sütõben
aranybarnára sütjük. Forrón tálaljuk. Adhatjuk mártásos ételek
mellé köretnek is.

Körtés sütemény
Hozzávalók a tésztához: 25 dkg tehéntúró, 2 bögre finomliszt, 0,5
bögre cukor, 25 dkg vaj (hideg), 1 ek vaj (a tepsi kikenéséhez); a
krémhez: 1 tasak vaníliás pudingpor, 2,5 dl tej, 3 ek cukor. A
tetejére: 6 közepes db körte, 5 dkg mandulapehely, 1 ek vaj, 4 ek
cukor.
A sütõt elõmelegítjük. Kivajazzuk a tepsit. A lisztet átszitáljuk,
hozzáadjuk a vajat darabokban és a túrót. Az egészet nagyjából
összedolgozzuk, majd hozzáadjuk a cukrot. Az egészet gyorsan sima tésztává gyúrjuk. Lisztezett felületen kinyújtjuk, a tepsire
tesszük, és letakarva pihentetjük. A pudingot elkeverjük 4 ek tejjel és 3 ek cukorral, hozzáadjuk a maradék tejet, kicsit fõzzük,
majd kissé hûlni hagyjuk. Meghámozzuk a körtéket, negyedeljük,
kiszedjük a magházakat. A pudingot a tésztalapra kenjük, majd
rátesszük a körtenegyedeket. A 160 fokra elõmelegített sütõben
30 percig sütjük, az utolsó 5 perc elõtt rászórjuk a mandulát. Kb. 1
ek vajon 4 ek cukrot karamellizálunk. Kivesszük a sütõbõl a tepsit,
és tetszés szerint karamellcsíkokkal díszítjük.
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ELMÉLKEDÉSEK
A KÉSRÕL
Valamelyik nap egy tizenéves kamasz bicskával megölt egy másik
tizenéves kamaszt. Hétfõn meg Budapesten megkéselték az
Nemzeti Adó- és Vámhivatal két munkatársát, szegények, éppen
a munkájukat végezték. (Talán adót szedtek?) Az egyik munkatárs meg is halt. Nagyon kellemetlen hírek. Nem tudom, enyhíthet-e a kellemetlenségükön, hogy a tetteseket mindkét alkalommal nyomban elfogták.
A késeket az õsidõkben legelõször keményfából, aztán csontból,
majd nagy keménységû kõbõl készítette az õsünk. Kés nélkül
ugyanis igen nehéz az élet, nem is tudom, hogy naponta hányszor
vesz a kezébe kést az emberi lény. Étkezéskor ott van a kanál mellett, azzal szeljük a kenyeret, a gazdaasszony már eleve azzal készítette a hússzeleteket, ezekben a sáros idõkben azzal vakarom le
a sarat a cipõmrõl satöbbi. Na és egyesek azzal oltják ki némelyik
embertársuk életét.
A kenyérszelés és embernek ember által történõ kivégzése között
szakmai szempontból óriási a különbség. Kenyeret szelni szinte
mindenki tud bizonyos életkor felett. A késsel történõ emberölés
alighanem szakma. Nem lehet könnyû. Fel kell tételeznünk, hogy
oktatói vannak, kemény, durva mesterek, akik ugyancsak legorombítják azt, aki valamit rosszul csinál. Nem akármirõl van itt
szó, nem lehet félmunkát végezni, az emberölés az egyik legnehezebb munka a világon.
Elõször is hogyan markoljuk meg azt a kést? Alulról hasítunk,
vagy fentrõl döfünk? Esetleg szúrólag használjuk, mint egy lándzsát? Lényeges kérdés, hogy hova döfünk vele. A szívet mellcsont védi, az agyat koponyacsont. Napjaink esetei azt tanúsítják,
hogy van „megoldás”. Már a kézilabdás kivégzése is megdöbbentõ szakavatottságot árult el. A közelmúlt gyilkosságai is félelmetes szakmai szintrõl árulkodtak.
Ölni nem mindenki tud. Különleges lelki alkat kell hozzá és lelkiállapot. Az adóügyi munkatárs gyilkosáról megtudtuk, hogy pszichiátriai kezelés alatt áll. Ez az õrület kíméletes megnevezése. Ha
a gyilkolási feladat elvégzõje normális aggyal rendelkezik, talán
felötlik benne, hogy az áldozat ugyanolyan ember, mint õ. Gondolatai, érzései vannak, szülei, esetleg gyermekei, emlékei szerelmekrõl, nyarakról. Õ egy világ. Az a döfés merénylet a világ rendje ellen. A merénylõ jogot ad arra, hogy vele is ugyanígy cselekedjenek, elgörbült az erkölcsi világtengely. Ha a kést markoló kéz
nem habozik, ott olyasmi történik, aminek nem szabad megtörténnie. Õrült önkívület és szakmai tudás egyesül a vad mozdulatban. Itt csökevényes az értelem, nem emberi az állapot.
Míg ezt írom, az alatt is ölnek embereket. Tudjuk, nem csak késsel, nem is elsõsorban azzal. Ömlik a vér szünet nélkül az emberi
világ kezdete óta a földgolyó váltakozó területein. Rosszkedvû
alakok azt mondják, akkor lesz vége, ha kiirtja magát a fajta. Ennek nincs valószínûsége, a fajunk nagyon életerõs. És a többség
inkább kenyérszelésre használja a kést.
L. A.

Heti idõjárás
A következõ napokban valamelyest csökken a csapadékhajlam, de marad
az enyhe, változékony, általában erõsen felhõs idõ, idõnként kevés csapadékkal. Csütörtökön még többfelé számíthatunk kisebb esõre, záporra,
majd pénteken fõként nyugaton már felszakadozik a felhõzet, északkeleten
ugyanakkor még elõfordulhat kisebb esõ. Péntek hajnalban néhol erõsen
párássá válhat a levegõ, itt-ott ködfoltok is kialakulhatnak. Szombaton egy
gyenge hidegfront hatására ismét északira fordul és megélénkül a szél, de
csak néhol fordulhat elõ kevés csapadék. Vasárnap és hétfõn is folytatódik
a változékony, felhõs idõ, ekkor már nagyobb eséllyel fordulhat elõ az országban csapadék, de nem nagy mennyiségben. Az éjszakák jellemzõen
fagymentesek lesznek, napközben pedig fõként keleten akár a 10 fokot is
elérheti, illetve meghaladhatja a hõmérõ higanyszála, míg nyugaton inkább
a 6, 7 fok körüli csúcsértékek lesznek a jellemzõek.
www.metnet.hu
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Oly korban éltünk 55.
A rendszerváltás gyermeke
Szinte minden este találkozunk. Lakásokon jövünk össze. Rengeteg új arc bukkan
föl az életemben, akik mind valamilyen
módon részt vállalnak helyben az új világ
megteremtésében. Ani márciustól már itthon van. Bármikor megszülethet a baba.
Együtt füleljük a kicsi szívhangját. Ahogy
hallgatom a méhen belüli apró rezdüléseket, a baba is reagál. Érzem, hogy az arcomnak feszíti a lábát, vagy talán a kezét?
Nevetünk, beszélgetünk vele, énekelgetünk neki. Most lenne jó a nyugalom, a babaváró derûs biztonság! Nyugalom?
Ugyan már! Az nincs mostanában. Lám,
ma este is érkezik nyolc-tíz ember a lakásunkra. Éjfélig beszélgetünk, fogalmazzuk
a helyi programot, vitázunk az új világról, a
jövõ lehetõségeirõl. Amikor már mindenki
elmegy, csak Zocskár Bandi marad még,
kimegyünk a konyhába, s olykor hajnalig
szõjük az álmokat a jövõrõl egy pohár bor
mellett.
Nem a mi lakásunk az egyetlen, ahol az
emberek összejönnek. Pápaiék liberális
szalonjában formálódik az SZDSZ helyi
csoportja. Ezeken a teadélutánokon is ott
a helyem éppen úgy, ahogy a reformkörösök vitáin a pártház alagsorában, vagy a
szervezõdõ Kisgazdáknál. Kérik, hogy segítsek nekik a helyi programjuk megírásában. Élvezem ezt a nyüzsgést, azt a szinte
öntudatlan, bódult állapotot, amiben a
napról napra változó, újat hozó világunkban élünk. Lassan mutatkoznak már a felfogásbeli különbségek a csoportok között,
s látni az egyre világosabb törésvonalakat
is. Akik az MDF összejöveteleire jönnek
hozzánk, vagy Cuniékhoz, a nemzeti megújulásról, magyarságról, Trianonról beszélnek. Pápaiéknál a szabadság, liberalizmus, piacgazdaság, a pártállam lebontása
áll a középpontban, a reformkörösöknél
pedig a szocialista értékek, egyenlõség,
munka, szociális biztonság megõrzése a fõ
kérdések.
Az MDF elsõ nyilvánosan meghirdetett
gyûlésein tömve van a kultúrház nagyterme. Vajtától Abáig a környezõ településekrõl is sokan jönnek. Minden faluban
vannak már aktivistáink. Pozsgay a rádió
168 óra címû mûsorában kijelenti, hogy
1956 nem ellenforradalom, hanem népfelkelés volt. Ez a mondat rejtett sebeket szakít fel a lelkekben. Megrázó hallgatni a
gyûléseken az idõs emberek vallomásait
arról, hogy mit éltek át 1956 után a megtorlások idején, hogy kínozták, verték halálra
semmiért az ártatlanokat, s errõl hallgatni
kellett évtizedekig. Forró hangulatú,
könnyes esték ezek.
De magam is meglepõdöm, amikor a gyûlés végén a Himnusz után egy idõs úr feláll
és belekezd a „Boldogasszony anyánk, égi
nagy pátrónánk…” kezdetû katolikus
szent énekbe, s mint a Himnuszra, föláll a

tömeg. Belezsibbadok, ahogy átjárja a lelkem a rég elfeledett érzés. Gyermekkori
emléket idéz bennem: édesapám, templomunk kántora a harmónium mellett, 1952
forró nyarán, Szent István ünnepén kezdi
így a szent éneket, s folytatja azt az egész
sokaság úgy, ahogy most is, felállva, megrendülten. Ugyanilyen elfojtott fájdalommal szállt akkor is az ének, föl az égig:
„Magyarországról, édes hazánkról, ne feledkezzél el szegény magyarokról.”
Különös érzés visszavenni szégyenlõsen az
elhagyott kereszténységemet. No, de kétszer ugyanabba a folyóba lépni nem lehet!
Már keresztet vetni, a kezem imára kulcsolni se vagyok képes. Hazugságnak gondolom, méltatlan álszentségnek. S mégsem érzem magam elveszett báránynak!
Amikor ballagunk kifelé a színházterembõl, karcosan megszólít egy férfi egy különálló csoportból:
– Gyere ide, Hargitai! Mi volt ez? Katolikus szentmise, vagy reformgyûlés? Miért
kellett elénekelni azt a katolikus éneket? –
szegezi nekem a kérdéseket számonkérõn.
– Vannak itt reformátusok, ateisták, talán
még zsidók is. Hogy van az, hogy egyik nap
még a pártgyûlésen vered a nyálad, a másik
nap a reformkörösöknek osztod az észt,
most meg hányjátok itt a keresztet?
Odalépek hozzájuk. Körbevesznek. Harag, bizonytalanság, félelem sugárzik belõlük.
– Ne azt keresd, ami szétválaszt bennünket, hanem azt, ami összeköt! Mi értelme
lenne bárkit is kirekeszteni a nemzetbõl? –
válaszolok a kérdezõnek.
– Na, ez az, aranyapám! – bök mellbe erõteljesen a férfi. – Ti, MDF-esek vagytok,
akik kirekesztitek a többieket. Hallottam a
Csurkát, hogy mit beszél. Rasszisták vagytok! A katolikusokon és a nacionalista
konzervatívokon kívül mindenkit kirekesztetek. Ha így folytatjátok, itt újra fasiszták masíroznak a bogárdi fõutcán,
akasztások lesznek és lágerbe hurcolják a
zsidókat.
Megdöbbenek, és egy ideig szóhoz se tudok jutni. Föl se fogom, hogy mi ez a bélyeg, amit rám és azokra ragasztanak, akik
az MDF rendszerváltó mozgalmát itt,
helyben szervezik.
Mellettünk elhaladva egy idõs alapi bácsi
meghallva a fenti mondatokat megáll:
– Mit beszélnek maguk itten? A háború
elõtt a szomszédunkban zsidók laktak. A
gyerekeik a játszópajtásaim voltak. Padtársam volt a Réh Vili. Tiszteltük, szerettük egymást. Hogy elvitték õket, abban
Hitler keze volt. Nincsen itt senki fasiszta.
Az a világ többet nem jön vissza. Én a Kisgazdapártot támogattam az 1946-os koalíciós kormány idején is. Földosztást, a paraszti gazdálkodás felvirágoztatását akar-

tuk. Aztán Rákosiék nagyobb rémuralmat
csináltak, mint a nyilasok. Azok az idõk,
mint minden változás, sok szemetet a felszínre vetettek. Most se lesz másképp, de
hogy akasztások lesznek itt? Lehet békével, vértelenül is, egymás ölése nélkül is
forradalmat csinálni. Ezt akarja Pozsgay is,
pedig az kommunista.
Egyre többen gyûlnek körénk, és egymás
szavába vágva vitatkoznak. Új szavak
hangzanak el: szociáldemokrácia, liberalizmus, többpártrendszer, stb. Egy férfi
még azt is bekiabálja: „Büdös kommunisták, akasztófára velük!”
Nyomasztó hallgatni. Mi lesz a csodálatos,
vértelen forradalom ígéretével, amikor
már akasztófát emlegetnek!?
Március 23-ára várjuk a baba születését,
de csak nem jön. Nyugtatgatnak bennünket, hogy biztosan fiú lesz, azért. Eltelik
egy hét, aztán már a második hétben vagyunk. Bemegyünk a fehérvári szülészetre.
Milyen más ez, mint a sárbogárdi szülõotthon volt. Zsúfolt kórházgyár, rideg, idegen
világ. De most csak a babára figyelünk.
Együtt sétálunk a fájások közt a folyosón.
Április 2-án este Ani nem tud már kijönni
hozzám. Aztán április 3-án reggel fél hétkor megszületik Gergely! Õ egy új világot
kap születésnapi ajándékul.
Készülünk az elsõ szabad választásokra,
kezünkben a világútlevél, bontják a Vasfüggönyt, és csomagolnak már az oroszok
is. Alig hisszük, hogy ez valóban megtörténhet velünk. Az idén nincs hivatalos ünnepség április 4-én. Sárbogárdon is elfelejtõdött az ünnepi nagygyûlés. Pedig megvan a dekorációhoz a gigantikus Lenin-fej.
A színpad mögött pihen. Talán soha nem
lesz már rá szükség. A naptár még piros betûvel jelzi, de ez a nap: „hazánk felszabadult vásárlásának ünnepeként” vonul
majd be a történelembe. Különös keleti
autókonvojok: Trabantok, Wartburgok,
Moszkvicsok hosszú sorokban araszolnak
az ország legtávolabbi zugából is a félig
már lebontott vasfüggönyön túlra, a rothadó kapitalizmus felé. Minden utas zsebében ott lapul a világútlevél és a 60 dollár.
Viszik még a beteg nagymamát is, mert neki is jár a deviza, ami jól jön a vásárláskor.
Ezen a napon talán minden magyar autós
„Osztrákból” jön. Hozzák a Gorenjét meg
a videót.
Hazafelé a busz ablakából derûsen nézem
a tülekedõ kocsisort. Pénzben, áruban
nem mérhetõ boldogságot hordozok a szívemben. Már ötgyermekes, nagycsaládos
apuka vagyok! Bácskai doktor, a szülészorvos maga hozta ki megmutatni nekem az
egynapos, gyönyörû csecsemõt, a tegnap
született legkisebbet, Hargitai Gergelyt, a
rendszerváltás gyermekét.
Folytatom.
Hargitai Lajos
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XV. forduló:

Sárkeresztúr Kike–
Twister Galaxy 5:2 (2:0)
Vezette: Farkas J.
Sárkeresztúr Kike: Visi – Kulcsár, Hajdinger, Jancski, Szauervein.
Csere: Szakács.
Twister Galaxy: Bognár – Balogh, Palásti,
Barabás, Simon.
Csere: Fekete, Kaló, Killer, Szabó.
1. perc: egymásnak estek a csapatok, próbálkoztak, de a lövések elkerülték a kaput. Tétje csak a Twister Galaxynak volt. 2. perc: Simon lövése nem talált utat a kapuba. 3. perc:
Jancski átadása Szauerveintõl kecsegtetõ
helyzetben elpattant. 4. perc: Kulcsár szabadrúgása szállt kapu mellé. 5. perc: szöglet
után Hajdinger nagy lyukat rúgott. („Talán
még most is keresi a lábát!”) 6. perc: Kulcsár
alig lõtt kapu mellé. Átvette a játék irányítását a Kike! 7. perc: Szauervein cselezte át
Baloghékat, közelrõl a jobb alsó sarokba
lõtt, 1:0. A kezdés után Barabás kapufát lõtt.
9. perc: Balogh lövése kerülte el a kaput. 11.
perc: Jancski lõtt csúnyán mellé. 12. perc:
Szabó kapu fölé bombázott. 13. perc. Szabó
lövését védte Visi. 14. perc: Killer nagy helyzetben kapu mellé trafált. 15. perc: Kaló
sem hazudtolta meg játszó társait, mert nagyon kapu fölé lõtt. 16. perc: Jancski találatával tovább nõtt a Kike elõnye, 2:0. 18.
perc: Simon lövését elõbb Kulcsár, majd
Jancski, megint Kulcsár blokkolták. 19.
perc: Kulcsár bonyolódott bele a cselezésbe,
szerencséjére Jancski elé pattant a labda, lövését azonban blokkolták. 21. perc: Hajdinger lövését védte Bognár. 22. perc: Balogh lövését Visi védte. 23. perc: Balogh
emelés helyett lapos lövéssel próbálkozott,
elakadt a kapusban. 24. perc: Killer találatával szépített a Twister, 2:1. 27. perc: Jancski
megint nem találta el a kaput. 28. perc:
Szauervein gólba tartó lövése Balogh hátáról vágódott le. 30. perc: a lelkes Kulcsár
szerzett labdát, egyedül vezette a kapura,
szorongatott helyzetben megszerezte csapata harmadik gólját, 3:1. 31. perc: Szauervein lövése Bognárról visszapattant elé, és
az üresen maradt kapuba lõtt, 4:1. E találattal eldõlt a mérkõzés. 32. perc: Jancski a sokadik adódó alkalmat szalasztotta el. 33.

perc: Killer telibe találta Kalót (fájt is neki!). 34. perc: Hajdinger átadásából Szakács
lõtt gólt. 5:1. 36. perc: Szabó szabadrúgása
üresen találta Kalót, aki szépített, 5:2. 37.
perc: Szabó kapu fölé lõtt. 38. perc: Kaló lövését Visi a mezõnybe spárgázta. 39. perc:
Jancski átadásáról Szakács alig maradt le.
Góllövõk: Szauervein 2, Jancski, Kulcsár,
Szakács ill. Killer, Kaló.

Sárszentmiklós Öfi–Spuri
4:4 (2:2)
Vezette: Farkas J.
Sárszentmiklós Öfi: Sipõcz, Tóth, Palotás,
Baki, Kelemen.
Csere: Deák, Dombi Z., Dombi V., Mikuli,
Németh.
Spuri: Kiszl – Bereczki, Imre, Huszár, Böröndi.
Csere: Banda, Zámbó.
Megnyugodhatott a Spuri, hisz az elõzõ
mérkõzés eredménye számukra megnyugtatóan végzõdött. Lassú iramban kezdõdött
a mérkõzés, a kapuk alig kerültek veszélybe.
7. perc: Kelemen lábáról Kiszl szedte le a
labdát. 9. perc: Németh lövése Imre hátáról
került szögletre. Szöglet után „Miklósi Béla”, Mikuli szerezte meg a vezetést, 1:0. 12.
perc: Németh birkózta le Barabást, a szabadrúgásból Böröndi egyenlített, 1:1. 14.
perc: Mikuli a felsõ lécre emelt. 15. perc:
Németh a kapu elõtt keresztbe lõtt. 16. perc:
Dombi Z. lövése Imrérõl ment szögletre. 17.
perc: Böröndi átadásából Banda szerezte
meg a vezetést, 1:2. 19. perc: Dombi Z. lövése akadt be a kapuba, 2:2. 21. perc: Böröndi
lövése kerülte el a kaput. 22. perc: Kelemen
mellel az oldalfalra tette a labdát, a visszapattanóból kilõtte a jobb alsó sarkot, 3:2. 23.
perc: Tóth lövése kerülte el a kaput. 24.
perc: Barabás lövését Sipõcz bravúrral szögletre öklözte. 25. perc: Kelemen emelése
Kiszlrõl szögletre pattant. 26. perc: szép támadás után (lábról lábra ment a labda) Deák az üres kapuba gurított, 4:2. Itt azt gondolták az Öregfiúk, hogy megvan a három
pont: de nem így gondolkodott a Spuri! 27.
perc: Barabás lõtt hatalmas kapufát. Sipõcz
verve volt! 31. perc: Barabás lövése a kapuban, 4:3. 33. perc: Imre majdnem öngólt vétett, de a kapufa kisegítette. 37. perc: Sipõcz
az utolsó pillanatban szedte fel a labdát

Zámbó elõl. 38. perc: Huszár átadásnak
szánta a labdát, de az lecsúszott a lábáról és
a meglepett Sipõcz alatt a kapuba vánszorgott, 4:4.
Góllövõk: Mikuli, Dombi Z., Kelemen, Deák ill. Böröndi 2, Banda, Huszár.

Extrém–Cosa Nostra Pizzéria, Ászok
Ásza 4:6 (1:4)
Vezette: Farkas J.
Extrém: Németh – Flõgl, Dévényi, Horváth
D., Emperger.
Csere: Horváth T., ja, és a menedzser, Szabó
András, alias „Szanyó”.
Cosa Nostra Pizzéria, Ászok Ásza: Farkas –
Magyar, Mihalkó, Bor II., Bor I.
Csere: László, Rehák.
A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV sportadásában tekinthetik meg.
Góllövõk: Horváth D. 2, Emperger, Dévényi ill. László, Rehák, Bor I., Bor II. 2, Magyar.

Tabella
1. Cosa Nostra Pizzéria,
Ászok Ásza
15 13 1

1 97:25 40

2. Extrém

15 10 2

3 70:38 32

3. Sárkeresztúr Kike

15

9 -

6 45:39 27

4. Sárszentmiklós Öfi

15

6 2

7 40:48 20

5. Spuri

15

2 1 12 31:83 7

6. Twister Galaxy

15

1 2 12 35:85 5

Góllövõlista: Bor I. József Cosa Nostra
Pizzéria, Ászok Ásza 29 gól, a „Gólkirály”.
Értesítjük a csapatokat,
hogy az oklevelek és érmek átadása
2015. március 14-én 19 órakor
a mûvelõdési házban lesz,
sportbál keretében.
Gróf Ferenc

SÍC – hírek, eredmények
Egyesületünkbõl kilenc fõ versenyzõ nevezett az alsóörsi kvalifikációs versenyre, melynek tétje: ki indulhat a március 7-én Budapesten rendezendõ 2015. évi Pályaíjász Terem Országos Bajnokságon.
Eredményeink és OB-résztvevõink:
– gyermek, lány: Csik Nikoletta 1. helyezett,
– ifjúsági lány: Katona Dorottya 1. helyezett. Kérésének megfelelõen õt a felnõtt nõk mezõnyében fogjuk indítani az OB-n, mert eredménye jogosulttá teszi arra, hogy magasabb korcsoportban indulhasson.
Felnõtt férfiak: Katona Alex 1. helyezett, Széplaki Zoltán 2. helyezett.
További eredményeink, de már OB-indulás nem lehetséges:
– felnõtt nõ: Hargitai Enikõ 3. helyezett,

– felnõtt férfiak: Horváth Tamás 5., Somogyvári Zoltán 7. helyezett,
– szenior férfiak: Gilicze Ferenc 2., Gilicze László 5. helyezett.
Egyesületünkbe szeretettel várjuk az íjászat iránt érdeklõdõ „öregeket” és ifjakat. Felszerelést biztosítunk, saját íjjal rendelkezõk jelentkezését is várjuk.
Egyesületünk elérhetõ: lgilicze@tolna.net.
Egyesületünkrõl többet megtudhattok és tájékozódhattok a
sic.hupont.hu oldalon.
Kérjük, hogy az idei évben is a személyi jövedelemadójuk 1 %-ával
támogassák egyesületünket.
Adószámunk: 18491074-1-07.
Elõre is nagyon köszönjük!
Sárréti Íjász Club, Sárbogárd
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Kezdõdik a tavaszi szezon
A hosszú téli pihenõ után szombaton megkezdi tavaszi
szereplését a VAX KE Sárbogárd a Veszprém–Fejér megyei közös rendezésû kézilabda-bajnokságban. A 11 csapatos bajnokságban õsszel 10 mérkõzésbõl 12 pontot sikerült gyûjtenünk, ami az 5. helyhez volt elegendõ. Ez a teljesítmény rossznak semmiképpen nem nevezhetõ, kicsit
összeszedettebb, rutinosabb játékkal még egy-két pont
összekaparható lett volna. Megelégedni nem szabad, hiszen a bajnokság élmezõnye nagyon szoros, a sok körbeverésnek és döntetleneknek köszönhetõen mindössze 1
pont választ el minket a dobogótól. Az igazán nehéznek
ígérkezõ ellenfelek közül három is jön hozzánk (Veszprémi Egyetem, Balatonfüred, Õsi Boys), ez könnyítheti valamelyest a helyzetünket, egyrészt a hazai közönség miatt,
másrészt pedig a mi pályánk adottságaiból kifolyólag.
A játékoskeretünkben voltak változások: Hegedüs Norbert és Borostyán János távoztak a csapattól, mind a ketten a rivális Nemesvámos csapatát erõsítik tavasztól. Vannak sérült játékosaink, akik egy része kihagyja a teljes szezont, és van olyan is, aki az elsõ pár meccsrõl fog hiányozni. Ezek a tényezõk sem könnyítik meg a dolgunkat, de ez
minden csapat életében benne van.
Szombaton máris ragadóval kezdünk: a listavezetõ Veszprémi
Egyetemi SC érkezik hozzánk. A találkozó 18 órakor kezdõdik a
Mészöly Géza Általános Iskola tornatermében.
Bodoki György elnök, edzõ: Erre a szezonra a két megye összevonásával egy nagyon erõs és színvonalas bajnokság jött össze. A csapatunk õsszel nem teljesített rosszul, de maradt bennünk még. Tavasszal megpróbálunk feljebb zárkózni és még jobban teljesíteni.
Bízom a srácokban, hiszen voltak már ebben a szezonban is jó mérkõzéseink, ahol képesek voltunk nagyon jól, csapatként kézilabdázni és küzdeni.
Rehák Sándor szakosztályvezetõ: Nem lesz könnyû menet! Ami egy
picit aggaszt, hogy két játékosunk eligazolt a csapatból, akik meghatározó szerepet töltöttek be eddig, persze igazoltunk is két játékost,
de az õ beillesztésük idõt igényel. Összességében játékosállomány
terén picit gyengültünk. A kitûzött cél a dobogó valamelyik fokának
elérése, ez nem teljesíthetetlen. A Rácalmás elleni hazai mérkõzésünkbõl kell erõt meríteni, ha azt a játékfelfogást és játékot át tudjuk menteni a tavaszra, akkor sok szép eredményt érhetünk el.
Rehák Tamás, a csapat játékosa: Az idei bajnokság a két megye
egyesülésével roppant erõsre és színvonalasra sikerült. A tabella
elején található csapatok, úgy gondolom, még magasabb osztályban
is képesek lennének megállni helyüket. A csapat õsszel nem teljesített rosszul, a szezon elején kicsit beragadtunk és fontos pontokat
buktunk. Az idõ elõre haladásával lett jobb a teljesítményünk és a
vége felé már voltak jó mérkõzéseink. A tavaszi szezonban kemény
csaták várnak ránk, ahol el kell hinnünk, hogy lehet keresnivalónk.
Nem engedhetjük meg magunknak, hogy megijedünk az ellenfeleinktõl, mert abból sok jó nem fog kisülni. Vannak tényezõk, amik
hátráltathatnak bennünket, de ezeket csapatként kell átvészelnünk,
és bíznunk kell egymásban. Nagyon várom már a szezont, és remélem, sikerül elérni a kitûzött célt: a dobogót.

Itt a lehetõség arra, hogy adójuk 1 %-ával támogassák a VAX KE
Sárbogárdot.
Adószám: 18502710-2-07.
Köszönet azoknak, akik ezt megteszik!
Tisztelettel: VAX Kézilabda Egyesület Sárbogárd

A tavaszi szezon mérkõzései
VAX KE Sárbogárd–Veszprém Egyetem SC
Nemesvámos KC–VAX KE Sárbogárd
VAX KE Sárbogárd–Alsóörsi SE
Bicske TC–VAX KE Sárbogárd
Martonvásári SE–VAX KE Sárbogárd
Tapolca VSE–VAX KE Sárbogárd
VAX KE Sárbogárd–Õsi Boys
Várpalotai BSK–VAX KE Sárbogárd
VAX KE Sárbogárd–Balatonfüredi KSE
Rácalmás SE–VAX KE Sárbogárd

február 28. (szombat)
március 7. (szombat)
március 21. (szombat)
március 28. (szombat)
április 11. (szombat)
április 19. (vasárnap)
április 25. (szombat)
május 3. (vasárnap)
május 9. (szombat)
május 16. (szombat)

18.00
17.15
18.00
17.00
14.00
11.00
18.00
16.00
18.00
18.00

Tabella
1. Veszprémi Egyetemi SC II.
2. Balatonfüredi KSE II.
3. Nemesvámos
4. Rácalmás SE
5. VAX KE Sárbogárd
6. Õsi Boys
7. Martonvásári KSE
8. Tapolca VSE
9. Alsóörsi SE
10. Várpalotai BSK II
11. Bicskei TC

9
9
9
9
10
9
9
9
9
9
9

7
7
5
6
6
4
4
3
1
1
1

2
1
3
1
0
0
0
2
1
0
0

0
1
1
2
4
5
5
4
7
8
8

309
281
280
281
266
311
231
240
214
267
190

245
226
233
251
233
291
258
295
255
324
259

64
55
47
30
33
20
-27
-55
-41
-57
-69

16
15
13
13
12
8
8
8
3
2
2

Rehák Tamás

Kosárlabda, Fejér megyei bajnokság, alapszakasz

Pontgazdag mérkõzés
Sárbogárd KC–Vadmalacok 92:98 (20:26; 21:21; 18:24; 33:27)
Dobóink: Németh P. 24/12p, Tóth K. 12p, Németh K. 15/3p, Botka I. 14p, Gráczer B. 9p, Kassai N. 18/6p, Molnár T., Csuti P.
Vezette: Fekete L., Kátay Zs.
Ezzel az eredménnyel még tartoztunk e hétrõl. A pontgazdag mérkõzést a több lepattanót szerzõ csapat nyerte. A védekezés inkább csak a
centereknél dominált. Érdekességképpen a hullámzó játékunk: rövidzárlatokkor elengedjük az ellenfelet akár 10-15 pontra, majd 3-4 perc
alatt visszajövünk a meccsbe... Csak helyenként játszottunk jól, mégis 92 pont, egyszer végre már kijöhetne...
Jövõ héten pénteken nem könnyebb meccs lesz Várpalotán. 6 forduló van vissza az alapszakaszból.
Hajrá, Sárbogárd KC!
Sárbogárdi Kosárlabda Club Egyesület
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TV-RÁDIÓMÛSOR

Február 28., SZOMBAT
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Magyar gazda 6.25 Történetek a
nagyvilágból 6.55 Család-barát Hétvége 9.00 Az ember bolygója 9.55 A természetfilm magyar találmány? 10.50 A világörökség kincsei 11.10 Aranymetszés 12.00 Hírek 12.05 Szabadság tér ’89 13.00 William és Kate – Egy álom valóra vált 14.30 Koala a konyhában 16.05 Szeretettel Hollywoodból 16.35 Ég, föld, férfi, nõ 17.35
Gasztroangyal 18.30 SzerencseSzombat 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.25 A Dal
22.30 Krumplirózsa 0.25 Bûnösök és szentek
RTL KLUB: 6.15 Top Shop 6.45 Kölyökklub 9.35 Ízes élet – Mautner Zsófival 10:00
Teleshop 10.55 Kalandor 11.15 A’la CAR 11.50 TRENDmánia 12.20 Havazin 12.55
Street Kitchen 13.25 Családom és egyéb emberfajták 14.00 A nagy svindli 15.05
Glades – Tengerparti gyilkosságok 16.00 Doktor Szöszi 18.00 Híradó 18.50 Fókusz
Plusz 19.20 Megint 17 21.10 Elhajlási engedély 23.15 Férfi becsület 1.45 Kéjutazás
2. - Holtsáv 3.10 Gálvölgyi-show 4.00 Glee – Sztárok leszünk 4.40 Ezel – Bosszú
mindhalálig
TV2: 6.00 Idõnyomozó 6.25 TV2 Matiné 9.25 Egészség Klinika 9.55 Asztro-világ
11.00 Babavilág 11.25 Minden hájjal megkent hazug 13.10 Villám Spencer, a karibi
õrangyal 14.10 Walker, a texasi kopó 16.10 Fészkes fenevadak 18.00 Tények 19.00
A házinyuszi 21.05 XXX 2: A következõ fokozat 23.15 Csillagközi invázió 3. – A martalóc 1.15 Sportos 1.25 90210 2.10 Pan Am 2.55 A férjem védelmében 3.40 22-es
körzet – A bûn utcái 4.25 Hazugságok gyûrûjében 5.15 Villám Spencer, a karibi
õrangyal
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 8.55 Hõsök naptára 9.05 Kabarématiné 9.30 Szellem a fazékból 10.00 Szombat délelõtt
12.00 Krónika 12.22 Sportvilág 12.30 Horizont 13.05 Kabaré 14.05 Világóra 14.35 A
tudomány hangjai 15.00 Hírek 15.05 Idõt kérek 16.00 Szombat délután 17.05 Jelenlét 17.30 Körkapcsolás a bajnoki labdarúgó mérkõzésekrõl 18.00 Krónika 18:20
Sportvilág 18:25 Hõsök naptára 18.30 Határok nélkül – A kultúráról 19.05 Sportvilág
19.30 Családi sáv 19.40 Mese 19.50 Zene 20.05 Népzene határok nélkül 20.30
Megújuló értékeink 20.50 Vers napról napra 21.05 Rádiószínház 21.51 Zene 22.00
Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Kabaré 0.10
Éjszaka

Március 1., VASÁRNAP
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Esély 5.55 Magyar gazda 6.25 Európai szemmel
6.55 Család-barát Hétvége 9.00 Úton-útfélen 9.10 Engedjétek hozzám 9.15 Kérdések a Bibliában 9.35 Református magazin 10.00 Evangélikus ifjúsági mûsor 10.10
Mégis 10.25 Katolikus krónika 11.00 Görög katolikus liturgia közv. 12.00 Hírek
12.15 TS – Sport7 13.00 Öltések közt az idõ 14.30 Én, a séf 15.55 A rögöcsei csoda
16.55 Büszkeség és balítélet 17.50 Ízek palotája 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek
20.25 Az elveszett aranyváros fosztogatói 22.05 A Lényeg 22.40 Láncra vert igazság 0.30 Én és a verdám 2.00 Gyilkos labda – A kerekesszék harcosai
RTL KLUB: 6.15 Top Shop 6.45 Kölyökklub 9.45 Egészségkalauz 10.15 Teleshop
11.10 A Muzsika TV bemutatja: Mert mindenkiben van muzsikus lélek! 11.40 4ütem
12.10 XXI. század – A legendák velünk élnek 12.45 Házon kívül 13.15 Tuti gimi 14.15
A skacok meg a kukacok 15.50 Kutyafuttában 18.00 Híradó 18.50 Cobra 11 19.55
Holnapután 22.10 Beépített múlt 0.35 Portré 0.40 Védd magad! 2.55 Cobra 11 4.00
Reflektor 4.10 Barátok közt 4.45 Dr. Tóth
TV2: 6.00 Idõnyomozó 6.25 TV2 Matiné 9.45 ÁllatoZoo 10.10 Több mint testÕr
10.35 Asztro-világ 11.40 Stílusvadász 12.10 Stahl konyhája 12.40 Monk – Flúgos
nyomozó 13.35 Villám Spencer, a karibi õrangyal 14.35 Walker, a texasi kopó 16.30
Jégkorszak 18.00 Tények 19.00 Ébredõ sötétség 20.50 Mindenképpen talán 23.00
Saját szavak 1.10 Sportos 1.20 Sue Thomas – FBI 2.50 Zsaruvér 3.35 Villám
Spencer, a karibi õrangyal 4.20 Monk – Flúgos nyomozó 5.05 Csapdába csalva 5.30
Családi titkok
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 XX. századi történelem 6.00 Vasárnapi újság
8.25 Hõsök naptára 8.35 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 Alma és fája 14.05 Szonda 14.35 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 17.55 Hõsök naptára 18.05 Sportvilág 18.30 Regényes történelem 19.05 Sportvilág 19.30 Családi sáv 19.40 Mese 19.50 Zene 20.05 Irodalmi újság 20.30 Rendszerváltók – 1989. 20.50 Vers napról napra 21.04 Rádiószínház
21.56 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek 23.05 Sport
23.10 Egy hazában 0.10 Éjszaka

Március 2., HÉTFÕ
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 A Lényeg 5.50 Ma reggel 9.00 A szenvedélyek
lángjai 9.50 Tûnt idõk mozija 10.20 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek
12.25 Napirend elõtt 12.55 Roma magazin 13.25 Domovina 13.55 Csataterek 14.05
Magyarlakta – vidékek krónikája 15.05 Zorro 15.55 Charlie, majom a családban
16.45 Híradó+ 16.55 Lola 17.40 Híradó 17.50 Ridikül 18.40 Szívek doktora 19.30
Híradó 20.10 Sporthírek 20.30 Kékfény 21.25 Római helyszínelõk 22.30 Az Este
23.05 Híradó 23.15 Sporthírek 23.20 Aranymetszés 0.10 Lola 0.55 Család-barát
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 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 12.50 Fókusz Plusz 13.20 Ízes élet – Mautner Zsófival 13.40 Reflektor
14.00 Fókusz 14.30 Éjjel-nappal Budapest 15.45 A vihar 16.50 Dr. Tóth 18.00 Híradó
18.50 Fókusz 19.20 Éjjel-nappal Budapest 20.40 Barátok közt 21.15 Dr. Csont 22.15
Híradó 22.45 Döglött akták 23.45 Magyarul Balóval 0.20 Piszkos csapat 1.20 Reflektor 1.35 Furcsa páros 2.20 Teresa 4.00 Reflektor 4.10 Barátok közt 4.45 Dr. Tóth
TV2: 6.20 Hungarikumok – Made in Hungary 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl
konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop 10.45 Asztro-világ 11.55 Hungarikumok –
Made in Hungary 12.00 Tények 12.25 Aktív 12.50 Családi titkok 13.55 Magánnyomozók 14.55 Valentina titka 15.55 Emlékezz, Reina 16.55 A macska 17.25 Fiorella
18.00 Tények 19.35 Jóban-Rosszban 20.20 Éden Hotel 21.30 A Bourne-ultimátum
0.00 Az elnök árnyékában 1.00 Tények 1.45 Aktív 2.05 Sportos 2.15 Astro-világ
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3.15 Elit egység 3.45 Sue Thomas – FBI 4.00 Felejthetetlen 4.45 Aktív 5.05
Csapdába csalva 5.30 Családi titkok
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 8.55 Hõsök naptára 9.00 Napközben 10.50 Hangtár 11.05 A hely
11.35 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.26 Zene 13.30 A görög katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35
Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Rendszerváltók – 1989 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár
17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 17.55 Hõsök naptára 18.00 Ütközõ
18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv
19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.10 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

Március 3., KEDD
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 A szenvedélyek
lángjai 9.50 Az Isten embere – Mindszenty bíboros Észak-Amerikában 10.20 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Srpski ekran 13.00 Unser Bildschirm
13.35 A rejtélyes XX. század 14.10 Gasztroangyal 15.05 Zorro 15.55 Charlie, majom
a családban 16.45 Híradó+ 16.55 Lola 17.40 Híradó 17.50 Ridikül 18.40 Szívek doktora 19.30 Híradó 20.10 Sporthírek 20.30 Grand Hotel 22.10 Az Este 22.45 Híradó
22.55 Sporthírek 23.05 Ezüst-patak 23.10 Közösen a jövõért 0.05 Lola 0.50
Család-barát
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 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 12.50 Havazin 13.20 Ízes élet – Mautner Zsófival 13.40 Reflektor 14.00
Fókusz 14.30 Éjjel-nappal Budapest 15.45 A vihar 16.50 Dr. Tóth 18.00 Híradó 18.50
Fókusz 19.20 Éjjel-nappal Budapest 20.40 Barátok közt 21.15 Castle 22.15 Híradó
22.45 XXI. század – A legendák velünk élnek 23.15 Magyarul Balóval 23.50
Brandmánia 0.25 A fõnök 1.25 Reflektor 1.35 A Grace klinika 2.20 EgészségKalauz
2.45 A Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek 3.10 Teresa 4.00 Reflektor 4.10
Barátok közt 4.45 Dr. Tóth
TV2: 6.20 Hungarikumok – Made in Hungary 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl
konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop 10.45 Asztro-világ 11.55 Hungarikumok –
Made in Hungary 12.00 Tények 12.25 Aktív 12.50 Családi titkok 13.55 Magánnyomozók 14.55 Valentina titka 15.55 Emlékezz, Reina 16.55 A macska 17.25 Fiorella
18.00 Tények 19.35 Jóban-Rosszban 20.20 Éden Hotel 21.30 Kasza! 22.35 Ébredõ
sötétség 0.35 Tények 1.20 Aktív 1.40 Sportos 1.50 Astro-világ 2.50 King & Maxwell
3.35 Hunky Blues – Az Amerika álom 4.35 Aktív 5.05 Csapdába csalva 5.30 Családi
titkok
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 8.20 100 éve történt 8.55 Hõsök naptára 9.00 Napközben 10.50
Hangtár 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 XX. századi történelem 15.35
Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 17.55 Hõsök naptára 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért
szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.10 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

Március 4., SZERDA
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 A szenvedélyek
lángjai 9.50 Az Isten embere – Mindszenty bíboros Észak-Amerikában 10.20 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Hrvatska krónika 13.00 Ecranul
nostru 13.25 Útravaló 13.45 Európai szemmel 14.15 Grand Hotel 15.55 Charlie, majom a családban 16.45 Híradó+ 16.55 Lola 17.40 Híradó 17.50 Ridikül 18.40 Szívek
doktora 19.30 Híradó 20.10 Sporthírek 20.30 Cédrusliget 21.20 Szabadság tér ’89
22.05 Az Este 22.40 Híradó 22.50 Sporthírek 23.00 Summa 23.30 Élet az amisokkal
0.20 Lola 1.05 Család-barát
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 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 12.50 Street Kitchen 13.20 Ízes élet – Mautner Zsófival 13.40 Reflektor
14.00 Fókusz 14.30 Éjjel-nappal Budapest 15.45 A vihar 16.50 Dr. Tóth 18.00 Híradó
18.50 Fókusz 19.20 Éjjel-nappal Budapest 20.40 Barátok közt 21.15 Szulejmán
22.20 Híradó 22.55 Házon kívül 23.25 Magyarul Balóval 23.55 Reflektor 0.15 Északi
szakik 2.20 Teresa 4.00 Reflektor 4.10 Barátok közt 4.45 Dr. Tóth
TV2: 6.20 Hungarikumok – Made in Hungary 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl
konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop 10.45 Asztro-világ 11.55 Hungarikumok –
Made in Hungary 12.00 Tények 12.25 Aktív 12.50 Családi titkok 13.55 Magánnyomozók 14.55 Valentina titka 15.55 Emlékezz, Reina 16.55 A macska 17.25 Fiorella
18.00 Tények 19.35 Jóban-Rosszban 19.50 Skandinávlottó-sorsolás 20.20 Éden
Hotel 21.35 Amerikai pite 2. 23.40 Lángoló Chicago 0.40 Tények 1.25 Aktív 1.45
Sportos 1.55 Astro-világ 2.55 Röppentyûöv 3.10 Doktor House 4.40 Aktív 5.05
Csapdába csalva 5.30 Családi titkok
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 8.55 Hõsök naptára 9.00 Napközben 10.50 Hangtár 11.05 A hely
11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.27 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 17.50 Sportvilág 17.55 Hõsök naptára 18.00 Ütközõ 18.30
Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40
Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.10 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
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Március 5., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 A szenvedélyek
lángjai 9.50 Az Isten embere – Mindszenty bíboros Észak-Amerikában 10.25 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Rondó 13.00 Alpok–Duna–Adria
13.30 Átjáró 14.00 Cédrusliget 14.50 Zorro 15.40 Charlie, majom a családban 16.30
Híradó+ 16.45 Lola 17.30 Szerencse Híradó 17.40 Híradó 17.50 Ridikül 18.40 Szívek doktora 19.30 Híradó 20.10 Sporthírek 20.30 Meglógtam a Ferrarival 22.15 Az
Este 22.50 Híradó 23.00 Sporthírek 23.05 Barangolások öt kontinensen 23.40 Történetek a nagyvilágból 0.10 Lola 0.50 Család-barát
RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.00 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 12.50 Trendmánia 13.20 Ízes élet – Mautner Zsófival 13.40 Reflektor
14.00 Fókusz 14.30 Éjjel-nappal Budapest 15.45 A vihar 16.50 Dr. Tóth 18.00 Híradó
18.50 Fókusz 19.20 Éjjel-nappal Budapest 20.40 Barátok közt 21.15 CSI: Miami
helyszínelõk 22.15 Híradó 22.45 Gyilkos elmék 23.45 Magyarul Balóval 0.20 Odaát
1.20 Reflektor 1.35 Titkok otthona 2.15 A’la CAR 2.40 Teresa 3.25 Gálvölgyi-show
4.00 Reflektor 4.10 Barátok közt 4.45 Dr. Tóth
TV2: 6.20 Hungarikumok – Made in Hungary 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl
konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop 10.45 Asztro-világ 11.55 Hungarikumok –
Made in Hungary 12.00 Tények 12.25 Aktív 12.50 Családi titkok 13.55 Magánnyomozók 14.55 Valentina titka 15.55 Emlékezz, Reina 16.55 A macska 17.25 Fiorella
18.00 Tények 19.35 Jóban-Rosszban 20.20 Éden Hotel 21.30 NCIS 22.35 Hawaii
Five-0 23.35 Az indíték 0.35 Tények 1.20 Aktív 1.40 Sportos 1.50 Astro-világ 2.50
Életfogytig zsaru 4.20 Felejthetetlen 5.05 Csapdába csalva 5.30 Családi titkok
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11. Hajnal-Táj
6.00 180 perc 8.55 Hõsök naptára 9.00 Napközben 10.50 Hangtár 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 Hírek 15.05 Alma és fája 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05
Trend-idõk 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 17.55 Hõsök naptára 18.00 Ütközõ 18.30
Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40
Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.10 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

Március 6., PÉNTEK
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 A szenvedélyek
lángjai 9.50 A Pannon kõtenger 10.20 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek
12.30 Életkerék 13.00 Esély 13.30 Csataterek 13.40 A világméretû használtruha biznisz 14.15 Zorro 15.55 Charlie, majom a családban 16.40 Híradó+ 16.55 Lola 17.40
Híradó 17.50 Ridikül 18.40 Szívek doktora 19.30 Híradó 20.10 Sporthírek 20.30 Rómeó és Júlia 22.10 Az Este 22.45 Híradó 22.55 Sporthírek 23.05 A cinkos 1.05 Lola
1.45 Család-barát
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 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 12.50 Kalandor 13.20 Ízes élet – Mautner Zsófival 13.40 Reflektor
14.00 Fókusz 14.30 Éjjel-nappal Budapest 15.45 A vihar 16.50 Dr. Tóth 18.00 Híradó
18.50 Fókusz 19.20 Éjjel-nappal Budapest 20.40 Barátok közt 21.15 Erõnek erejével
23.10 Híradó 23.40 Magyarul Balóval 0.15 Kemény motorosok 1.20 Reflektor 1.40
Havazin 2.15 Kalandor 2.35 4ütem 3.00 Teresa 4.00 Glee – Sztárok leszünk! 4.40
Ezel – Bosszú mindhalálig
TV2: 6.20 Hungarikumok – Made in Hungary 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl
konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop 10.45 Asztro-világ 11.55 Hungarikumok –
Made in Hungary 12.00 Tények 12.25 Aktív 12.50 Családi titkok 13.55 Magánnyomozók 14.55 Valentina titka 15.55 Emlékezz, Reina 16.55 A macska 17.25 Fiorella
18.00 Tények 19.35 Jóban-Rosszban 20.20 Éden Hotel 21.30 A konyha ördöge
22.40 Frizbi Hajdú Péterrel 23.45 Grimm 0.45 Tények 1.30 Aktív 1.50 Sportos 2.00
Astro-világ 3.00 Combat Hospital – A frontkórház 3.45 Felejthetetlen 5.10 Babavilág
5.35 Super Car
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 8.20 100 éve történt 8.55 Hõsök naptára 9.00 Napközben 10.50
Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30
Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.27 Zene 13.30 A zsidó vallási felekezet 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 17.50 Sportvilág 17.55 Hõsök
naptára 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak
19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.10 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

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.
Február 27., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Lapszemle
19.00 Közmeghallgatás Sárbogárdon (38p), Szoboravató Cecén (35p), A
Kossuth iskola 30 éves fennállása (52p), N. Kovács Zsolt Indonéziáról 3.
rész (~50p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Február 28., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Teremlabdarúgás (40p)
13.00 Lapszemle 14.00 Közmeghallgatás Sárbogárdon (38p), Szoboravató
Cecén (35p), A Kossuth iskola 30 éves fennállása (52p), N. Kovács Zsolt
Indonéziáról 3. rész (~50p) 18.00 Lapszemle 19.00 Alsószentiváni iskolabál (119p), Alapítványi bál a Mészölyben (25p), Borbarátok bálja
Sárszentmiklóson (25p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Március 1., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Közmeghallgatás Sárbogárdon (38p),
Szoboravató Cecén (35p), A Kossuth iskola 30 éves fennállása (52p), N.
Kovács Zsolt Indonéziáról 3. rész (~50p) 14.00 Alsószentiváni iskolabál
(119p), Alapítványi bál a Mészölyben (25p), Borbarátok bálja
Sárszentmiklóson (25p) 19.00 Hitélet 23.00 és 0.00 Heti híradó
Március 2., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Heti híradó
19.00 Himnuszok ünnepe (ism. 42p), Hagyományõrzõ bál Sárbogárdon
(ism. 30p), A régi reálgimnáziumról (63p), Iskolabál Miklóson (50p) 23.00
és 0.00 Heti híradó
Március 3., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Teremlabdarúgás (40p) 13.00
és 18.00 Heti híradó 19.00 Interjú dr. Huszár Andrással (ism. 120p), N. Kovács Zsolt Indonéziáról 4. rész 23.00 és 0.00 Heti híradó
Március 4., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Himnuszok ünnepe (ism. 42p), Hagyományõrzõ bál Sárbogárdon (ism. 30p), A régi reálgimnáziumról (63p),
Iskolabál Miklóson (50p) 13.00 Heti híradó 18.00 Lapszemle élõben 19.00
Sport: Teremlabdarúgás (40p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Március 5., 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, Huszárné Kovács Márta, Horváthné Mikuli Erzsébet, Mágocsi Adrienn Laura, Huszár
Anikó, Jákob Zoltán, Kiss Balázs, Kiszlné Simon Andrea, dr. Müller Viktória, Kovács Györgyné, Leszkovszki Albin, Pajor László,
Sallai Attila, Rehák Sándor, 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.
1139 Budapest, Frangepán utca 7.
Tel.: +36 1 303 47 38
Fax: +36 1 303 47 44
Email: ugyfelkapcsolat@observer.hu
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HIRDETÉSEK

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

2015. február 26. Bogárd és Vidéke

APRÓHIRDETÉSEK
Redõnyös 06 (30) 966 8446
500 db kisbálás lucerna eladó 700 Ft/db. 06 (70) 457 5326 (6005868)
Agilis munkatársat keresek mozgóbolti árusításra 06 (70) 255 0088 (6005828)
Alkalmi munkára buszvezetõt keresek. Érdeklõdni 17-19 óráig. 06 (20) 993 3319 (6005730)
Választási malacok eladók 06 (20) 367 2785

GÁZKÉSZÜLÉKEK
javítása, karbantartása
06 30 440 5790
AUTÓ, 9 SZEMÉLYES KISBUSZ
BÉRLÉSE OLCSÓN,
RÖVID/HOSSZÚ TÁVRA,
KÜLFÖLDRE IS.
06 70 5397882
AUTÓMENTÉS, AUTÓSZÁLLÍTÁS
06 20 3426 091
KONYHAI MUNKATÁRSAT KERES
A COSA NOSTRA PIZZÉRIA.
Sárbogárdi telephelyre
SZÁRÍTÓKEZELÕT ÉS
RAKODÓGÉP-KEZELÕT KERESÜNK.
Érdeklõdni: 06 30 9270 303

Albérletet keresünk 06 (30) 469 7525, 06 (30) 893 8825 (6005727)
Honda 5,5 LE kapálógép újszerû állapotban eladó. 06 (70) 601 8080 (6005725)
Hízósertések eladók kb. 130-150 kilósak. 06 (30) 338 1922
58 éves, diplomás nyugdíjas, gyakorló nagymama szívesen vállalna gyermekfelvigyázást, délutáni tanulást gyermekkel, fõzést, takarítást, idõsgondozást stb. Telefon: 06 (20) 561 2493 (6005723)

BORBARÁTKÖRI FELHÍVÁS
Tájékoztatunk minden érdeklõdõt, hogy a Singenta Növényvédelmi Kft. elõadást tart a következõ két
témában:
1. A szõlõ növényvédelme
2. Borászati alapfogások házi, kerti pincészetekben

Idõpont: 2015. március 9. 17 óra. Helyszín: Sárszentmiklósi Klub.
Minden érdeklõdõt tisztelettel várunk.

Szilveszter János, a Borbarátkör elnöke

AGANCSVÁSÁR!
Trófeákat, vadászhagyatékot
vásárolnék 12.000 Ft/kg-ig.
06 30 920 2577
Sárbogárd központjában,
négylakásos TÁRSASHÁZBAN,
FELÚJÍTOTT LAKÁS ELADÓ.
06 20 405 7366

Munkaerõ
szolgáltatás
és tanácsadás
A Prohumán 2004 Kft.

SZÉKESFEHÉRVÁRI
partnercége
megbízásából felvételt hirdet

BETANÍTOTT MUNKÁS
munkakörbe.
Elvárások:
– 3 vagy folyamatos mûszak vállalása,
– 8 általános iskolai végzettség.

Tesztírás és tájékoztató:

JÓZSEF ATTILA
MÛVELÕDÉSI KÖZPONT
7000 Sárbogárd, Hõsök tere 3.,
2015. március 5., csütörtök, 9:00 óra.

Jogosult állatorvosi és betegellátási ügyelet
2015. március
A belföldi szállítást is végzik.
Sárbogárd, Pusztaegres, Sárhatvan, Nagyhörcsök, Mezõfalvai Rt. Sárrét, Alap, Alsószentiván,
Cece, Vajta, Sáregres, Káloz, Nagylók, Hantos, Sárosd, Sárkeresztúr, Sárszentágota, Szabadegyháza
2015. február 28-március 1.: dr. Pátzay József, Sárbogárd, Rákóczi u. 62., Asztalos u. 1/a, 06 (30)
6393 977;
2015. március 7-8.: dr. Szénási Károly, Sárbogárd, Tüzér u. 24., 06 (30) 8161 376;
2015. március 14-15.: dr. Keszthelyi Gábor, Sárkeresztúr, Szent I. u. 3., 06 (20) 9749 065;
2015. március 21-22.: dr. Csele István, Sárosd, Sport u., 06 (30) 9939 404.
2015. március 28-29.: dr. Földi József, Cece, Köztársaság u. 30/a, 06 (20) 3557 213.
Az élelmiszerlánc-felügyeleti ügyelet a 06 (30) 9563 168-as számú telefonon érhetõ el.
Dr. Bögyös Gábor járási fõállatorvos nevében és megbízásából:
Dr. Kellner Péter hatósági állatorvos, dr. Lorászkó Gábor, a kamara elnöke
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