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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

Nyertes
kompozíció

Gyõriné Steidl Henrietta kéz- és lábápoló,
mûkörömépítõ szakember, okleveles
sminkes nyerte el a közönségdíjat a Perfect
nails cég által elsõ ízben megrendezett
nemzetközi Nailstar versenyen.
Saját készítésû köröm–smink–ékszer
kompozícióval lehetett nevezni interneten
keresztül. Heni alkotása az OASIS címet
kapta, melynek modellje egy 20 éves sár-
bogárdi lány, Diósi Dóra volt, a fotós pedig
Cséke Babett Bianka.
117 pályamunkából 1651 szavazattal lett
Heni közönségdíjas. Az elismerés átadásá-
ra január 7-én Budapesten került sor a
Beauty Store-ban. Az oklevél mellé az al-
kotó 50 ezer Ft értékû vásárlási utalványt is
kapott, valamint áprilisban Budapesten,
az úgynevezett Körömpalotában a mûkör-
mös kollégák elõtt tarthat egy elõadást,
egy modell közremûködésével.
Heni azért is büszke lehet erre az elisme-
résre, mert mindössze másfél éve dolgozik
a szakmájában. Ezalatt az idõ alatt azon-

ban rátermett üzlet-
asszonyként önálló
szalont nyitott Sárbo-
gárd központjában, a
posta mögött, férje,
Gyõri Gábor autómo-
sója, autókozmetikája
mellett, s rendszeresen
jár tovább képezni ma-
gát Budapestre. Nem
mellékes, hogy emellett három gyerme-
ket nevelnek férjével, aki mindenben
segíti, támogatja feleségét.

Heni munkái megtekinthetõk a
www.glance1.mukorom.hu honlapon.
A Glance Szalonba pedig személyesen
is sok szeretettel várja régi és új vendé-
geit.

Hargitai Kiss Virág

Tisztelt Elõfizetõink!
Amennyiben 2011-re is elõ szeretnének fizetni a
Bogárd és Vidéke hetilapra, azt megtehetik a
szerkesztõségben (Sárbogárd, Hõsök tere 12.)
hétfõtõl péntekig 8-tól 17 óráig.
Elõfizetési áraink változatlanok: 1 évre (48 lap-
szám) 7.600 Ft, 1/2 évre (24 lapszám) 4.000 Ft,
1/4 évre (12 lapszám) 2.200 Ft.
A lapszámokat minden csütörtökön személye-
sen juttatjuk el postaládáikba.

Szerkesztõség

Madagaszkár
virága

Szülõfalujából, Nagylókról, illetve a
sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnázium-
ból Madagaszkárig jutott Viniczai Vi-
rág egy önkéntes misszió keretében,
francia tolmácsként. Eddigi életútjáról
és madagaszkári élményeirõl jövõ heti
számunkban olvashatnak, illetve a Bo-
gárdi TV adásában is láthatják a vele
készült beszélgetést, szép felvételek kí-
séretében.

Hargitai Kiss Virág

Utánpótlás
teremfoci Írás a 11. oldalon.
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ROMBA DÕLÕ HÁZAINK
A nyári nagy esõzések után sok régi ház került veszélybe Sárbo-
gárdon. Sok helyen a telekfeltöltések miatt nem tud a víz a termé-
szetes irányban elfolyni. No, és az ezredforduló után rendbe tett
és felújított árkokkal se sokat törõdtek az utóbbi években. Emiatt
olyan helyen is gond van a régi épületekkel, ahol kétszáz éve sem-
mi baj nem volt.
Töbörzsökön a Bem utcában és a Bajcsy-Zsilinszky utcában, vala-
mint Sárszentmiklóson a Deák Ferenc utcában vannak olyan há-
zak, amelyeknek a fala kidõlt, vagy meg kellett támasztani. De
még olyan magasan fekvõ területeken is megjelenik a víz, ahol ed-
dig soha. A rendkívül csapadékos idõjárás mellett ennek is több-
nyire emberi mulasztás az oka.

Marácziék a Magyar utca és a Rákóczi utca sarkán vettek néhány
évvel ezelõtt egy régi, de jó állapotban lévõ házat. A közvetlenül a
dombtetõn fekvõ sárszentmiklósi temetõ szomszédságában, a te-
lepülés egyik legmagasabb helyén álló házukról álmukban se gon-
dolták, hogy egyszer még fölveheti a víz. A nyári nagy esõzések
után azonban döbbenten tapasztalták, hogy a ház alatti pincében
megjelent a víz. Ennek szintje aztán egyre magasabb lett, s végül
már kiöntéssel fenyegetett, s azzal, hogy elönti a házat. Ekkor már
az udvar egy része is víz alá került. Próbálkoztak azzal, hogy kiás-
tak egy udvarból kivezetõ árkot a kinti csapadékvíz-elvezetõ áro-
kig, de nem mentek vele sokra, mert az az árok is színültig tele
volt.
Amikor kint jártam Marácziéknál, megnéztem azt út menti ön-
kormányzati árkot, s láttam, hogy azt se tisztították ki már évek
óta. Abban végig áll a víz, a fõút alatt átvezetõ hídgyûrû félig tele
iszappal. Több helyen az átereszek is iszappal teltek föl.
A ház kívülrõl is ijesztõ képet mutat. A hátsó tartófal összevissza
repedezett. Marácziné férje kõmûvesek mellett dolgozott, így
még az õsszel kijavította és alátéglázta a falat. De azóta belül a
közfalak is feláztak, és sorra megsüllyednek. Ezeket is alá kell fo-
lyamatosan téglázni. A szobákban a padló fölázott a víztõl. A für-
dõszoba pedig romokban áll.
A kinti kútban a föld színéig áll a víz most is. Látni, hogy a szom-
széd mélyebben fekvõ kertjében egész tó keletkezett. A szomszéd
egy másik árokkal próbálja elvezetni a telkérõl a vizet, sikertele-
nül. Távolabbra tekintve azt látni, hogy a kertben lévõ víznek má-
sik irányba, a kerteken át, egy másik árokig kellene elfolynia, mint
az évekkel ezelõtt még így is volt. Hogy arra miért nem folyik el?
Azért, mert többen feltöltötték a telküket, s van, aki még mellék-
épületet is épített a víz útjába.
Marácziék házára van biztosítás, mert a ház vásárlásához felvett
kölcsönnek ez feltétele volt. A biztosító azonban belvízkárokra
nem fizet. Marácziék ezért az önkormányzat jegyzõjéhez fordul-
tak panasszal, hiszen a házukban esett kár nem az õ hibájukból

keletkezett, hanem a tisztítatlan árok és a környékbeli feltöltött
telkek miatt kerültek õk bajba.
Az önkormányzat tudta nélkül senki nem töltheti fel a telkét más
rovására, és nem építhet épületet úgy a természetes vízfolyásra,
hogy ezzel környezetének, szomszédjainak kárt okozzon.
A más esetben nagyon szigorú építéshatóság miért nem követeli
meg ott olyan következetesen az elõírásokat, mint teszi azt példá-
ul most Rohoncziék kocsibejárója esetében?
Az önkormányzat jegyzõje Marácziék panaszára elhárította a se-
gítséget, és furcsa mód nem érezte felelõsnek magát, illetve az ön-
kormányzatot a kialakult helyzetért. Sõt, hozott egy olyan határo-
zatot, miszerint ha Marácziék szakképzett kõmûvessel nem hárít-
ják el a ház összedõlésének veszélyét, hatalmas bírsággal sújtják
õket.

De hát mibõl fizessenek szakképzett kõmûvest? Mibõl fizessenek
bírságot, amikor egyiküknek sincs rendszeres jövedelme, s alkal-
mi munkával tesznek szert annyira, hogy éppen megélnek? No, és
a házra is fizetniük kell a törlesztést, ami svájci kölcsön, és hónap-
ról hónapra többet követel tõlük a bank.
Tavaly közmunkások tömege sétálgatott Sárbogárdon. Az árok-
tisztításra alkalmas csapatuk állítólag önkormányzati utasításra
ment ki a mindszenti kõbánya fölötti hegytetõre ároktisztítás ürü-
gyén, s ott maguk hasznára fát vágtak ki ahelyett, hogy például a
Magyar utcán azt az árkot kitisztították volna, vagy a település
más részein segítettek volna megszüntetni a házakat fenyegetõ
belvízveszélyt.
No, de hát akkor most mi lesz Marácziék házával?

Hargitai Lajos
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Fejlemény
tévéügyben
A következõkrõl tájékoztatom kedves
nézõinket, akik immár 2010. november
22-e óta kénytelenek nélkülözni a
Bogárdi TV adását a Tarr Kft. rendsze-
rén Alapon, Alsószentivánon, Pálfán,
Sáregresen és Vajtán. Ennek oka, hogy
a szolgáltató minden elõzetes jelzés nél-
kül lekapcsolta a Bogárdi TV adását,
mint utóbb közölték, azért, mert a
2008-ban kötött megállapodásunkban a
szóban forgó települések nem voltak
részletesen felsorolva – habár mind-
egyikre van engedélyünk.

Sikertelen telefonos és elektronikus
megkereséseink után tértivevényes le-
velet juttattunk el a Tarr Kft.-nek, me-
lyet december 15-én kézbesített a posta
részükre. A levélben kértük, hogy a
Tarr Kft. – tekintettel a Sárbogárdi kis-
térség, valamint Pálfa polgármestere
minket támogató, írásos nyilatkozatai-
ra, a Tarr Kft. elõfizetõinek folyamatos
panaszaira, valamint a Bogárdi TV és a
Tarr Kft. között fennálló, érvényes szer-
zõdésre (melyet a Tarr Kft. két pontban
is megszegett) – haladéktalanul kap-
csolják vissza a Bogárdi TV adását az
érintett településeken, és küldjék meg
részünkre a szükséges szerzõdésmódo-
sítás tervezetét.

A Tarr Kft. még nem válaszolt a leve-
lünkre, de 2011. január 18-án, telefonos
megkeresésemre, szóbeli ígéretet tet-
tek arra, hogy még a héten kézhez kap-
juk a szerzõdésmódosítás tervezetét, és
amennyiben elfogadjuk az abban fog-
laltakat, rendezõdhet a kialakult hely-
zet.

Hargitai Kiss Virág

SAJTÓKÖZLEMÉNY

15 milliárd Ft kárral
indul az év

A Magyar Agrárkamara növénytermesztési osztálya szakértõinek becslése szerint
eddig megközelítõen 15 milliárd forint kár érte az agrárgazdaságot a belvíz miatt.
Már biztos, hogy kipusztult 200 ezer hektárnyi õszi vetés, azaz ennyi repce, õszi árpa
és fõként búza fulladt – szó szerint – a belvízbe az utóbbi hetekben. Ezt a tételt növeli –
bár számszerûsíteni még nem lehet pontosan – több milliárddal, hogy legalább 740
ezer hektár föld ázott át annyira, hogy a következõ hónapokban sem lehet megmûvel-
ni.
A tartós vízborítás tömörítette a talajt, kilúgozta azokat, szerkezete romlott, a talaj-
élet nullára csökkent, s ha tavasszal vissza is húzódik a víz, ott újra kell végezni a talaj-
mûvelést, a tápanyagellátást pótolni kell. Vagyis ilyen földbe nem lehet azonnal vetni,
ha mégis, nem lehet tõle nagy termést várni.
Emiatt úgy lehet számolni, hogy a 4,5 millió hektárnyi magyar mezõgazdasági terület-
bõl ebben az évben tavasszal legalább egymillióval nem lehet mit kezdeni. Tavasz vé-
gén – amennyiben addigra kiszáradnak a talajok – még lehet valamennyit hasznosíta-
ni ezekbõl zöldtrágyanövények vetésével, majd beszántásával, de ez bevételt nem hoz
a gazdálkodóknak, a talaj szerkezetét viszont jelentõsen javíthatja. Ahol nem ennyire
rossz a helyzet, ott a termelõk például kukoricát, napraforgót, rövidebb tenyészidejû
burgonyát, cirkot, tavaszi árpát és borsót vethetnek, feltéve, ha azt lehetõvé teszi a nö-
vény-egészségügyi, piaci helyzet.
A Magyar Agrárkamara megyei felmérései szerint a helyzet néhány napja a követke-
zõ volt:

Baranya megye

A 2011 elsõ hetében végzett felmérések
szerint a megyei belvízhelyzet a követke-
zõ, a vízzel borított õszi vetésû növények
terület nagysága kb. 5600 ha. A gazdálko-
dók a kipusztult állományok, illetve az el
nem vetett területekre alternatív növény-
ként elsõsorban kukoricát, szóját /elsõ-
sorban az AKG nyertesek/ terveznek, de
van aki tavaszi árpa és borsó vetésében is
gondolkodik. Sokan reménykednek még
a napraforgó vetésében és bíznak abban,
hogy a területekre idõben rá lehet menni
és a munkákat megkezdeni.

Fejér megye

A belvízzel borított terület nagysága kb.
10.020 hektár. Ebbõl szántó 2570 ha,
rét-legelõ 7450 ha. Az összes szántóból
580 ha az õszi búza vetés, 190 ha az õszi
káposztarepce vetés, 450 ha a betakarí-
tatlan terület, 1350 ha a vetetlen terület.

Zala megye

A belvízzel érintett terület jelenleg 740
ha, ebbõl 560 ha szántó.

Veszprém megye

Csak Pápa környékén ~1000ha van víz
alatt, itt részleges vagy teljes a kipusztu-
lás. Itt mintegy további 2000 ha jelenleg
nem mûvelhetõ. Sümeg környékén
200ha õszi vetés áll víz alatt. Várpalota és
a Sárrét környékén további jelentõ terü-
letek vannak víz alatt.

Somogy megye
Nagyjából 1,7-2 ezer hektárt érint a bel-
víz.
A Békés megyei kamara a problémák mi-
att javasolja, hogy a Magyar Agrárka-
mara minél elõbb kezdeményezze:
* Az AKG programban résztvevõk eseté-
ben a vetésváltás és a vis maior (5 év alatt
háromszor lehetséges) kérdés megnyug-
tató rendezését.
* A vetésváltás betartásának lehetõsége a
HMKÁ betartásánál is kérdéses, tehát itt
is kezdeményezni kellene a módosítást.
* A mezõgazdasági biztosítási- és agrár-
kár-enyhítési rendszer új feltételekkel
történõ kialakítását.
* A gázolaj felhasználáshoz kapcsolódó
jövedéki adóvisszatérítés normatív támo-
gatások közé történõ beemelését.

Forrás: MA

(A Magyar Agrárkamara és a területi agrárka-
marák az 1999. évi CXXI. törvény alapján lét-
rehozott, önkéntes tagságon alapuló, önkor-
mányzati alapon mûködõ, mezõgazdasági,
állattenyésztési, erdõgazdasági, halászati és
vadászati tevékenységet, a kapcsolódó feldol-
gozó, kereskedelmi, illetve szolgáltató, a ter-
mékek piacra jutását segítõ tevékenységet
folytató gazdálkodó szervezetek, vállalkozók
köztestületei. A Magyar Agrárkamara a Gaz-
dálkodói Információs Szolgálat mûködteté-
sével, 202 tanácsadóval, 200 – a szélessávú
internetelérést és fejlett informatikai hátteret
biztosító – ügyfélszolgálati irodában minden
MVH regisztrációs számmal rendelkezõ, illet-
ve azt igénylõ ügyfél számára lát el – díjmente-
sen – teljes körû tájékoztatási feladatokat.)

Gratulálunk
Lakatos Péter Gyõzõ a cigány kisebbsé-
gi választáson a Roma Diplomások lis-
táján a megyei kisebbségi önkormány-
zatban mandátumot nyert.

/H/

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke

eseményeirõl
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M Ú L T É S J Ö V Õ
Lajoskomáromban is megalakult az új képviselõ-testület, s letette az esküt Pirtyák Zsolt polgármesterrel egyetem-
ben. Alpolgármesterré Wanderer Ildikót választották. Az alakuló ülés utáni fogadáson részt vettek a régi
képviselõ-testület tagjai, az egyházak, civil szervezetek vezetõi, a nagyobb munkáltatók képviselõi, Szabadhídvég,
Mezõkomárom és Dég polgármestere, demonstrálva, hogy a falu további fejlõdését összefogással lehet biztosítani.

Vázlatok Lajoskomárom 20 évérõl
A rendszerváltás eufóriájában joggal hittük, hogy húsz év után
burgenlandi szintre fejlõdik Magyarország. Hogy nem így történt,
az egy másik összegzés témája lehetne.
Lajoskomárom képviselõ-testületei a húsz évet politikai csatáro-
zások nélkül, a község ügyeivel való foglalkozással töltötték. En-
nek helyességét – visszatekintve – kisvárosok önsorsrontó politi-
kája igazolja. Közülük egyik sem tudta teljesíteni kistérségi vezetõ
szerepét, pontosan a helyi politikai csatározások miatt.
Hamar rá kellett döbbenni azonban, hogy a mindenkori kormá-
nyok – szavazat-maximalizációs okokból – elsõsorban a (nagy) vá-
rosokat preferálják. A kisebb településeknek munkaerõ-tartalék
szerep körvonalazódott.
A globalizációs folyamatok Magyarországon a dél-amerikai mo-
dellt hozták: elszegényedés, a középosztály lecsúszása és egy vé-
kony réteg oligarchává válása, akik minden politikai konstelláció-
ban maximálisan tudják védeni érdekeiket.
A nagypolitikát csak elszenvedni tudtuk, abba beleszólásunk nem
volt. A mezõgazdaság válságával csõd szélére sodródott a korábbi
nagyhírû helyi mezõgazdasági szövetkezet. A három falut fenn-
tartó, több mint ötszáz embert foglalkoztató cég ma hatvan
embernek ad kenyeret.
Az országos tendenciáknak megfelelõen nálunk is a legnagyobb
munkaadó cégek nem helyi vezetõk tulajdonába kerültek, akik
nem integrálódtak a falu életébe. Az ipar elmenekült még a közeli
kisvárosokból is, és a nagyvárosokba koncentrálódik.
Többször szóltam már a megyét demarkációs vonalként elválasz-
tó M7-es útról. Utak csak papíron épülnek délen, a valóságban az
elkerülõ utak elkerülik a térséget (lásd M8-as).
Röviden ezen tendenciák felismerése mellett kellett eldönte-
nünk: költözünk, vagy megpróbálunk itt élhetõ körülményeket
teremteni.
Szinten tartásunkhoz, fejlõdésünkhöz itt helyben néhány tucat
ember önzetlen áldozatvállalására volt szükség (egészségügy, is-
kola, óvoda, sport, civil szervezetek, rendezvények stb.), akiket
meg kell becsülni. Szívós munkával, fáziskéséssel, pályázatokkal
sikerült infrastruktúránkat fejleszteni, utolsó részként a szenny-
vízberuházásunk lassan kivitelezési szakaszba kerül.
A rendszerváltás óta azon dolgozunk, hogy Lajoskomárom élhetõ
falu maradjon. Infrastrukturális és egyéb fejlesztéseink mellett a
falu mindennapi életében biztosítottuk a lehetõségét, hogy az itt
élõ emberek otthon érezzék magukat.
Húsz civil szervezetünk mûködik, és az év különbözõ szakaszai-
ban mindig van valamilyen esemény. A szilveszteri, farsangi bá-
loktól a nõnapi, anyák napi rendezvények mellett nemzeti ünne-
peinket általában ökumenikus istentisztelet keretében tartjuk, és
képzõmûvészeti kiállításokkal színesítjük. Népmûvészeti feszti-
válunk, sonka- és tojásfesztiválunk, majálisunk, augusztusi falu-
napunk, szeptemberi szüreti felvonulásunk és bálunk, falukará-
csonyunk, zeneiskolánk, Cantate Kamarakórusunk, fúvószene-
karunk koncertjei, a Középbogárdi Faluvédõ Egyesület, a nyugdí-
jasklub sokszínû rendezvényei, sportrendezvényeink mellett
íjászverseny, Trabant-találkozó színesíti a palettát. Ezekhez ese-
tenként az 1991 óta mûködõ Lajoskomáromért Közalapítvány ad
segítséget, és róluk (szintén 1991 óta) a Falutévé tudósít.
Mindenki megtalálhatja a neki tetszõ tevékenységet.

Önkéntes tûzoltóságunk, polgárõrségünk szintén fontos szerepet
játszik a falu életében. Nyolc korosztályos labdarúgócsapatunk
mintegy 500-600 emberhez kötõdik a faluban. Teleházunk lehe-
tõséget ad mindenkinek az internetcsatlakozásra. Helyi járatunk
településrészeink lakosainak utaztatásában ad segítséget. Haagi
testvérkapcsolatunk lehetõséget ad a kitekintésre, gyerekeinknek
a nyelvi táboroztatásra. Erdélyben Zselyk településsel tavaly kö-
töttünk lélekemelõ kapcsolatot.

Óvodánk, mûvészeti alapiskolánk a sokszínû tehetséggondozás-
sal biztosítja gyerekeink oktatását-nevelését. Továbbtanuló gyer-
mekeinket évek óta segítjük az Arany János és a Bursa Hungarica
Ösztöndíjak révén. Az iskola – a civil szervezetek mellett – a falu
kulturális életének alappillére.

Szociális téren, gyermekgondozásban, családsegítésben sok segít-
séget adunk a rászorulóknak.

Jól szervezett háziorvosi, fogszakorvosi rendszerünk, védõnõi
szolgálatunk van, támogatjuk a betegségek megelõzését szolgáló
szûréseket. Több képviselõ felajánlotta tiszteletdíját, ez ad lehe-
tõséget más források mellett a fizikoterápia és a labor – környé-
künkön egyedülálló – mûködtetésére.

Hivatalunk dolgozói, jegyzõnõnk nagy felelõsséggel és szakérte-
lemmel szolgálják a lakosságot. Az Államigazgatási Hivatal és az
Állami Számvevõszék vizsgálatai jó eredménnyel zárultak, ked-
vezõ minõsítést adtak az itt végzett munkáról.

Az önkormányzat az egyik legnagyobb munkáltató. Emellett köz-
célú, közhasznú foglalkoztatásra is folyamatosan pályázunk. A
jegyzõ asszony vezetésével bekapcsolódtunk az „Út a munkához”
programba. A dolgozókkal pedig fenntartjuk a közterületek
rendjét. Ehhez hozzájárul a lakosság rendszeretete, jól gondo-
zott, virágos községünk az ideutazók elismerését is kiváltja.
Hosszú évek munkája alapján elindult a rehabilitációs munka, a
foglalkoztatottak köre még bõvülni fog.

A megyében egyedülálló módon visszaszereztük a volt községi te-
rületeket. Perrel, árveréssel (a nyugdíjasok által felajánlott kár-
pótlási jegyekkel), cserével, vásárlással mintegy 23 ha terület, a
NFA-tól vagyonkelezõi joggal újabb 16 ha terület áll az önkor-
mányzat rendelkezésére. Ez jó alap (az idõközben beszerzett
szakmai anyagokkal kiegészítve) beruházók ide vonzására, egy
nagyobb beruházás megvalósítására.

A falu érdekeit a polgármester választott tisztségein keresztül
igyekezett érvényesíteni, képviselni (kistérségi, megyei önkor-
mányzat, régió, Fejér Paktum, Fejérvíz Zrt. stb.).

A jelenlegi önkormányzati struktúra kifulladt, változtatásra van
szükség. A kisebb települések felzárkóztatása kormányzati érdek
és deklarált szándék is. Ez alapfeltétele az eddig csak szóbeli ki-
egyenlítésnek. Ezen változtatásokra egy új periódus megkezdésé-
re, új erõkre van szükség. Lajoskomáromban Pirtyák Zsolt sze-
mélyében, úgy vélem, megtaláltuk ezt a vezetõt. Magam, a lakos-
ság és ismerõseim, barátaim felé húsz év után Geothe szavaival
köszönök el:

„Tetteidnek tudjál örülni, mások tetteit tudd megbecsülni,
fõként ne gyûlölj egy embert sem, s a többit hagyd az Úristenre.”

Macher Pál
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Fölszedették megint
Rohonczyék bejáróját

Lapunk 18-ai számában örömmel tudósítottam arról, hogy a választások után az új ön-
kormányzat egyetértésével a Radnóti utcán Rohonczyék végre újra megépíthették a há-
zukhoz a vízelvezetõ árkon a kocsibejárót.
Ezt a hidat egyszer már fölszedették velük, még Juhász János uralkodása alatt. A kocsi-
bejáró fennmaradását mindeddig azzal az indokkal akadályozta meg Sárbogárd jegyzõ-
je, hogy a város rendezési tervében ott nincs lehetõség kocsibejáró építésére.

Dr. Krupa Rozália jegyzõ nem volt tekintettel az ésszerûségre és az emberségre; az írott
szabályokhoz mereven, betû szerint ragaszkodva, makacsul meg akarja mutatni, hogy õ a
kakas a sárbogárdi szemétdombon. Határozatot küldött Rohonczyéknak, hogy
amennyiben nem szedik fel az általuk önkényesen lefektetett hidat, az önkormányzat az
õ költségükre fölszedeti, s annak költségét kiszámlázzák nekik, és még bírságot is fizet-
tetnek velük.
Rohonczyék vettek egy nagy levegõt, jól van, legyen meg az öröme a jegyzõ asszonynak,
és hét végén összefogtak a férfiak, és ismét fölszedték a hidat.
Nemcsak õk, hanem nagyon sokan várják már Sárbogárdon az ilyen vérforraló hivatali
eljárásokban a változást.

Hargitai Lajos

Kérdezték
Egyik Olvasónk afelõl érdeklõdött szer-
kesztõségünknél, hogy Varga Gábor or-
szággyûlési képviselõt milyen ügyekben
lehet megkeresni a fogadóóráin.
Varga Gábor a kérdésre válaszolva el-
mondta, hogy szívesen áll rendelkezés-
re bármilyen ügyben, különösképpen,
ha valakit állampolgári jogaiban ért sé-
relem, vagy elégedetlenségét, észrevé-
telét szeretné kifejezni valamivel kap-
csolatban.

Szerkesztõség

KÖZÉRDEKÛ
KÖZLEMÉNY

VARGA GÁBOR
országgyûlési képviselõ

FOGADÓÓRÁT tart

2011. január 21-én, pénteken
SÁRBOGÁRDON

13.30 és 15.30 óra között
a képviselõi irodájában

(Ady E. út 164.);
ALSÓSZENTIVÁNON

16.00 és 17.30 óra között
a polgármesteri hivatalban

(Béke u. 56/a.);

ALAPON 18.00 és 19.30 óra
között a mûvelõdési házban

(Fõ u. 164.).

Nyílt
tér

Fekáliavulkán
Már a kezdetektõl baj volt a Sárszent-
miklósról Sárbogárdon átmenõ, elfuserált
szennyvízvezetékkel. Talán már a terve-
zéssel is baj lehetett, meg talán spórolásból
nem megfelelõ az átemelõ-szivattyúk ka-
pacitása, vagy miért, de tény, hogy nem jól
mûködik.
Fõleg nyáron a Tinódi utcán folyamatosan
bûz tör föl a csatornafedelek nyílásain. Azt
mondják, hogy azért, mert a kivitelezõ
nem jól szintezte be a vezetéket, ezért több
helyen megáll és pang a benne áramló „ne-
mes” anyag. Amikor nagyobb esõk van-
nak, Tinód alsó részén a szennyvíz szökõ-
kútként lövell ki az úttestre, hozva magá-
val a sûrûbb anyagot is.
A helyzet Sárszentmiklós határánál a leg-
botrányosabb, a volt keltetõ mellett, a ré-

ten. Itt van állítólag a vezeték legmélyebb
pontja. Ide beépítettek egy átemelõ-szi-
vattyút is. Fõleg nagyobb esõzések után a
csatornafedeleket felnyomja a belsõ fe-
szültség, és hatalmas erõvel kitör a fekália-
vulkán, ami aztán elönti a szántóföldet. A
sûrû massza egy része egyenesen a közeli
vízelvezetõ árokba ömlik, s abból tisztítat-
lanul veszi az útját a Nádor-csatorna felé.
A mély árok megtelik lassan a sûrû
trutyival, és ettõl eltömõdik az út alatti át-
eresz. A salakanyag útját végig vécépapír-
foszlányok kísérik.

Még most, a téli hidegben is a jól érzõdik a
bûz, nyáron meg aztán a környékben lakók
életét megkeserítve elviselhetetlenné fo-
kozódik.

A környékbeli lakók kérik az illetékeseket,
hogy találjanak olyan mûszaki megoldást,
hogy a veszélyes fertõzõ anyag ne kerüljön
ki az elvileg zárt rendszerbõl, mert ez az ál-
lapot súlyos fertõzések, járvány forrása
lehet!

Hargitai Lajos
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85 éves a Magyar Rádió
Sanyi bácsi egy õskori detektoros rádiót hozott be szerkesztõsé-
günkbe. A szerkesztõségben mindenki rácsodálkozott a különös
masinára. A mellékelt fotón láthatják ezt az õskori készüléket.
A mai fiataloknak fogalmuk sincs arról, mi fán terem a detektoros
rádió. Gyerekkoromban még én is építettem ilyet egy barátom-
mal. Akkor még a szülõfalumban nem volt villany sem. Az 1950-es
években vezették be az áramot. Addig a Magyar Rádiót csak de-
tektoros rádióval tudtuk hallgatni. Érdekes találmány volt ez, ami
a magyar zsenialitást dicséri, mert hát a rádió magyar találmány
volt. Ehhez a készülékhez nem kellett semmilyen áramforrás, se
hálózati konnektor, se elem. Tehát ez volt a világ leginkább kör-
nyezetbarát találmánya.
A jelet a levegõben vízszintesen kifeszített, minimum 50 méteres
antenna fogta, s az így becserkészett rádióhullám biztosította a
hangszóró, illetve fülhallgató megszólaltatásához szükséges ára-
mot is a levegõbõl. A rádió szerkezete nagyon egyszerû volt. Egy
papírgurigára bizonyos menetszámban szigetelt drótot kellett te-
kercselni, ami az antennától az egyenirányító szerepet betöltõ pi-
rit kristályon keresztül egy hangoló levegõkondenzátorhoz csat-
lakozott. Ezt a kristályt váltotta ki a 60-as évektõl a szilícium-dió-
da, majd késõbb a tranzisztor. A kondenzátort egy tekerõgomb-
bal hangoltuk az adó hullámhosszára, s már szólt is a rádió a rend-
szerhez csatlakoztatott fülhallgatóból.
S mindezt miért mondtam el itt? Egy nevezetes esemény kapcsán.
Ugyanis 1925. december 1-jén szólalt meg a Magyar Rádió elsõ
hivatalos adása.
Ekkorra már 32 éves tapasztalata volt a mûsorszolgáltatás terüle-
tén a stúdió munkatársainak, hiszen a vezetékes Telefonhírmon-
dó 1893-tól – a világon elsõként (!!!) – közvetített mûsort a nagy-

közönségnek. Ez az adás az országot akkor már behálózó távíró-
illetve telefonvonalakon keresztül jutott el a nagyobb városokba,
majd késõbb a kisebb településekre is. A századfordulóra ennek a
kereskedelmi vállalkozásnak már 7600 elõfizetõje lett.
A vezeték nélküli rádiószolgáltatás koncesszióját is a Telefonhír-
mondó nyerte el.
1925 szeptemberében elkészült a Telefonhírmondó helyiségei-
ben berendezett rádióstúdió a Rákóczi út 22. IV. emeletén. Szep-
tember 25-én közvetítették az elsõ próbahangversenyt. Elkez-
dõdtek a kísérleti adások, majd 1925. december elsõ napján elin-
dult az elsõ folyamatos adás.
Azóta szól a rádió!

Hargitai Lajos

MEGHÍVÓ az Élõlánc
Magyarországért közgyûlésére

Az Élõlánc Magyarországért 2011. január 29-én 14 órakor tartja közgyû-
lését, melynek helyszíne a Batthyány Lajos Alapítvány tanácskozóter-
me (Budapest VI. kerület, Eötvös u. 24. I. emelet).
Program
1. Beszámoló az Élõlánc 2010. évi tevékenységérõl

– Az Élõlánc Magyarországért politikai vitairata (Lányi András)
– A Sólyom László újraválasztása érdekében szervezett civil

kezdeményezés támogatása (Lányi András)
– A budapesti belváros védelmében (Ertsey Attila, Osskó Judit)
– A dunakeszi tõzegláp megmentéséért (Sarkadi Márton)
– Önkéntes munka a devecseri kastélypark megtisztításáért

(Sarkadi Márton)
2. Alapszabály-módosítás – szükség szerint (Ács Sándorné)
3. Tisztújítás
4. Meghívott elõadók:

Mellár Tamás közgazdász – A magyar gazdaság helyzete és kilátásai
Holly László igazgató – Újra önálló intézmény a tápiószelei génbank
Toldi Tamás polgármester (Devecser) – Küzdelem Devecserért

5. Élõlánc 2011. – Mit tehetünk …
… a városért? – Ertsey Attila, Osskó Judit
… a vidékért? – Ács Sándorné, Lendvai Gábor, Horváth András
… Devecserért? Dunakesziért? – Sarkadi Márton
… a szegényekért? – Morva Emília
… a jövõ generációkért? – Ifj. Zlinszky János

6. Egyebek
A közgyûlésre ezúton szeretettel meghívunk és várunk.
A közgyûlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyûlést vál-
tozatlan napirendi pontokkal 2011. január 29-én 14.30 órára tûzzük ki. A
megismételt közgyûlés a meghívóban szereplõ napirendi pontok tekinte-
tében a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Ács Sándorné elnökségi tag

Teremtornán
a szilasi focisták

2010. január 16-án Siófokon megyei II. osztályú csapatok részére
teremlabdarúgó-bajnokságot rendeztek. A 16 résztvevõ csapat
közül a mezõszilasi focicsapat – egyedüli Fejér megyei indulóként
– második helyezést ért el. Az oklevél mellé, a siófoki Galerius für-
dõ felajánlásával, egy 12 fõre szóló, egész napos bérletet nyert a
csapat.
A tornán külön díjazták a legjobb játékost, a gólkirályt és a legjobb
kapust is. A legjobb kapus címet Kotsis Gábor kapta, aki az egész
tornán kitûnõ teljesítményt nyújtott.
A csapat tagjai: Kun Zsolt, Gyarmati Ádám, Szepesi Sándor, Var-
ga János, Szilágyi Tamás, Szepesi István, Virág Norbert, Kiss Mik-
lós, Kotsis Gábor, Sülyi Zoltán.

Tudósítónktól
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Út a végtelenbe
Szomorú hírt közöltek a napokban az
ágotai iskola vezetésével, tantestületé-
vel: elhunyt Farkasné Németh Erzsébet
nyugdíjas pedagógus kolléganõnk. A
hír mindenkit megrázott.
Erzsi néni évtizedeken át kötõdött az is-
kolához, a pedagógustársadalomhoz,
községünk lakóihoz. Meghatározó volt
közéleti és kulturális tevékenysége. Em-
lékét kegyelettel megõrizzük.
Magyar József nyugdíjas tanár kollé-
gánk búcsúbeszédével kívánok elkö-
szönni Erzsi nénitõl, szeretett pedagó-
gustársunktól.

„Tisztelt Gyászolók, Felebarátaim!
Gyászlobogót lenget a téli szél az általános iskola falán. Búcsúzásra szó-
lít bennünket Farkasné Németh Erzsébet nyugdíjas pedagógustól.
A szomorú halálhír óráiban éppen egy érdekes könyvet tanulmányoz-
tam, melynek címe: Út a végtelenbe. Böjte Csaba ferences gyermek-
mentõ, kétezer árva gondviselõjének gondolatai közül egy érdekes mon-
datra találtam, mely így hangzik: ’Az ember nem lehulló falevél, hanem
az öröklétre meghívott csoda, Isten gyermeke.’
Az öröklétet megelõzi a földi létünk. Mi most ezt próbáljuk felidézni a
búcsúzás órájában.
Németh Erzsébet gyermekéveit itt töltötte Sárszentágotán négy leány-
testvérével együtt, szeretetteljes családi légkörben. A szülõk buzgalom-
mal szorgalmazták gyermekeik tanulását.
A Székesfehérvári Állami Tanítóképzõben szerzett oklevelet. Szolgálat-
kész magyar néptanító lett belõle. Szorgalom és helytállás jellemezte
hivatásának teljesítésében.
Egy-egy tanévet tanított a mai Dunaújvárosban, Sárkeresztúron. 1956
szeptemberétõl egyetlen állomáshelye volt: Sárszentágota. Nyugdíjazá-
sán túl is több tanéven át óraadóként itt mûködött.
Szinte évtizedeken át minden rendezvénynek munkatársa, mûsorok be-
tanítója. Az iskola volt az élete, mindene. Hiszen igazgató férje megosz-
totta vele vezetési gondjait, segítõje volt iskolánk mûködésének.
Igazán az ének oktatása vált mindenévé, szívéhez legközelebb a magyar
népdalok álltak.
Az idõ haladtával a szervezet fárad, vagy teljesen elfárad. Erre jelzést ka-
punk. Erzsi néninek is ezt jelezte a sors. Az iskolából kikerülve talajvesz-
tetté vált, újra kereste helyét a világban. Erre az idõszakra volt jellemzõ
az életében az Arany János nagy költõnktõl vett versidézet, melyet a
’Sejtelem’ címû versébõl jegyeztem fel:

’Életem hatvanhatodik évébe,
Köt engem a jó Isten kévébe,
Betakarít régi rakott csûrébe,
Vet helyemre más gabonát cserébe.’

Ezekkel a gondolatokkal próbáltam vigasztalni több alkalommal, ami-
kor felvettem az autómba, hogy megkönnyítsem hazajutását sétái alkal-
mával.
Az életünk természetes velejárója a küzdelem, szenvedés, amelyekkel
szembe kell néznünk, majd amikorra kinyílik elõttünk a lélek végtelen
távlata, új dimenzióba érünk.
Errõl üzen nekünk Juhász Gyula nagy költõnk:

’Ez az igaz. Õ eltalált haza.
Hol nincs zaj, taps, szín, álgyász, álvigasz,
Ahol örökké minden egy s igaz.’

Az út a végtelenbe egy szakasza kedves kolléganõnk számára befejezõ-
dött. A test megpihen, a lélek hazatalál.
Búcsúznak a családtagok, kollégák, tanítványok, Sárszentágota lakói,
kedves ismerõsök.
Az Isten adjon Neki békét és nyugodalmat!
Õrizzük meg emlékét szeretettel!”

Lejegyezte: Gerse Ferenc tagintézmény-vezetõ

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

VITÉZ JOBBAN JÁNOS
temetésén megjelentek, s fájdalmunkat

enyhíteni igyekeztek.

Jobban család

Búcsú
Jobban Jánostól

Szombaton délután a sáregresi temetõben kísértük utolsó
útjára Jobban Jánost. János bácsi Sáregresen született. Itt
van eltemetve a felesége is, akivel most egy sírba helyezték
örök nyugalomra.

Sokan jöttek a temetésre Sárbogárdról, Sárhatvanból, ahol
tanított, és a régi jó barátok, ismerõsök közül is, messzi
földrõl. A szertartáson Agyagási István esperes, sárbogárdi
lelkész mondott búcsúztatót.
Béke poraira!

Hargitai Lajos
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Rodosz, török háttérbõl
1. rész

„A török nyelvvel nem mész semmire, inkább a matekot tanuld!”
– emlékszem vissza élésen apu dörgedelmeire. Nem volt igaza, és
ezt én már akkor tudtam. Török nyelvtudással Közép-Ázsián ke-
resztül egészen a Nyugat-Kínában található ujgur kultúrához
kaptam ingyenes belépõt.
Ezúttal Rodosz szigetén köszönt rám a nyelvi közeg.
Rodosz városában nem messze laktam a középkori városmagtól,
egy ifjúságát jóval korábban elveszített, de még mindig takaros
szállodácskában. Nem panaszkodom, mindenem volt, amit fon-
tosnak tartok.
Az érkezésem utáni másnap viszonylag korán reggel indultam fel-
fedezõútra, lelkesen. Új, félig új és régebbi szállók, bárok, étter-
mek mentén egy elhagyatott török temetkezõhelyhez értem, ahol
a félrecsapott turbánú, megdõlt sírok tövében szépséges macskák
pihentek.
Rodoszt 400 évig uralták a törökök, s kultúrájuk bélyegét itt is ke-
ményen rányomták a környezetre.
Lekanyarodtam a kikötõkbe, hogy megkérdezzem, honnan és mi-
kor indulnak hajók a törökországi Marmarisba.
Mandraki az õsrégi kikötõ, a másik kettõ rögtön azután áll, azokat
használják a nagyobb hajók forgalmához. Turistaszezonon kívül a
város ugyan még mindig nagyon látogatott, de nem zavaró a for-
galma. Az orromat követtem, mint mindig. Bejártam a belváros
sok utcáját, találtam zsidó templomot zsidó negyeddel, sok száz
macskát, végül az egyik apró utcácskából egy török dzsámihoz ér-
tem. Feltûnõen hasonlított az ujguroknál, Kashgarban látott
dzsámihoz, bár az jóval terjedelmesebb. Ez pici volt és aranyos,
apró kertecskével a tövében.
A dzsámival szemben egy 1700-as évekbeli török könyvtár épüle-
tébe léptem, ahol török szó ütötte meg a fülemet az udvaron.
Megszólítottam õket. A napokban hivatalosan megnyitott könyv-
tármúzeum hivatalos õrzõi elcsodálkozva hívtak be a nyitott
gangra, ahol néhány török ember ült. Micsoda véletlen, egyik kö-
zülük õslakos rodoszi, de már 47 éve él Hollandiában. Egyformán
jól beszél törökül, görögül és hollandul. Minden õszön visszatér
Rodoszra nosztalgiázni. Megbeszéltük, hogy naponta együtt gya-
logolunk, amíg csak ott vagyok. Ha csak fél szeme lenne, éppen
Jumurdzsákra hasonlítana az Egri csillagokból. Elképzeltem
Szulejmán hadseregét a korabeli Magyarországon. Hány ilyen
arcú katona is lehetett köztük, akik szívbaj nélkül szurkálták le a
magyarokat, mint ellenséget!
Hatvanhat éves sétapartnerem hollandabb lett a hollandnál: ma-
ratonit gyalogol, esténként fut, macskát tart, vacsorához piros
nadrágot húz, nem hívõ, vigyáz az étrendjére és a koleszterin-
szintjére, a rodoszi szállodában is holland adást néz, nudis-
tastrandra jár. A holland feleségétõl rég elvált, a két gyereket
egyedül nevelte. Ugyanúgy megérti, ha a görögök szidják a törö-
köket, vagy ha a törökök a görögöket. Két kultúrában nõtt fel,
mindkettõt a magáénak tekinti.
Sok érdekeset mesélt a régi idõkrõl Rodoszon, amikor ott gyerek-
ként szaladgált. A keresztes lovagok várnegyedén keresztül járt
nap mint nap iskolába. Akkor még sokszor elõfordult, hogy a vár-
hidak renoválatlan üregein keresztül sok gyerek szerencsétlenül
leesett a várárokba, többen meg is haltak. Azóta a lyukakat be-
tömték, és az egész várnegyedet restaurálták.
Mesélte, hol álltak a török és zsidó negyedek, hogy a Mandraki ki-
kötõhöz közel esõ oldalon, a várfal tövében állt a zöldségpiac ré-
gen, mi változott a sok év alatt és mi nem.
Apukája bíró volt a török uralom idejében, az épület még most is
áll. Miután az olaszok elfoglalták a szigetet az elsõ világháború
elõtt, apukáját kitették az állásából (és minden törököt). Utána
apukája szorgalmasan kezdte látogatni a lakónegyedükben lévõ

pékségtõl pár lépésre elhelyezkedõ helyi korcsmát, anyukája nagy
bánatára.
A házuk mûemlékvédelem alatt állt, de a korrupció közbelépett.
A házuk helyére modern villát emeltek. Vele szemben még most
is egy régi-régi lakóház õrzi a múltat.
Rokonokat is látogattunk. Az egyikük egy faluban lakik, Rodosz-
tól fél órányira busszal, nagy kert tartozik a házhoz. A hatalmas
kertben különféle gyümölcsök, zöldségeskert, három tehén, egy
szamár, egy kutya és számos macska található. A rokon már
nyolcvanéves, nem bírja egyedül a sok munkát, így a húga segít be.
Én is besegítettem: lecsiszatoltam az ujjaimmal a szamarat az elõ-
zõ napi esõtõl, kipucoltam a fülét, adtam neki enni és inni, és szed-
tem neki fügét a közeli fákról. Mindketten nagyon élveztük. Töb-
bet voltam az udvarban és a kertben, mint bent. A kutyát is letisz-
títottam, enni-inni adtam neki, és megsimogattam. Másfél méte-
res láncon feszül egész nap, akárcsak a szamár, bár annak a lánca
már háromméteres. A szamár patája rég lenõtt, senki nem vágja
le, ezért a lábain nem tud jól megállni. Régebben tejet szállított a
városba, így szelíd volt, és emberhez szokott. Most egész nap kint
áll és unatkozik. A tehenekhez csak messzirõl beszéltem, minden-
re nem lehetett pár óra alatt idõt szakítani. A macskacsaládot is
megetettem, de csak a mamát tudtam megsimogatni.
Teleettem magam fügével a sok fáról. Gránátalmát és narancsot
is találtam, mind ott rohad el.
A háziasszony fehérhúsú halat sütött nekünk, babos salátával ve-
gyített rizst kaptunk mellé, aztán visszagyalogoltunk az elsõ falu-
ba a buszhoz. Kecskék mellett haladtunk el, azokat is megsimo-
gattam. Az egyik visszamekegett nekem, tehát jól beszélhetek
már kecskéül is.
Folytatjuk.

Gulyás Ibolya



Bogárd és Vidéke 2011. január 20. KÖZLEMÉNYEK / SPORT 9

Cipõje miatt bukott le
a szivattyútolvaj

A Sárbogárdi Rendõrkapitányságra szerdán reggel nyolc órakor
tett bejelentést egy sárkeresztúri férfi, hogy a Dózsa György utcai
ingatlanjának udvarán lévõ melléképületbe ismeretlen tettes be-
hatolt, és onnan egy 40.000 Ft-os benzinmotoros szivattyút ello-
pott.
A sárbogárdi rendõrök a bejelentést követõen azonnal a helyszín-
re mentek. Miután a bûnügyi technikusok a helyszíni szemlét le-
folytatták, a nyomozók a környéken adatgyûjtésbe kezdtek.
Ennek során tûnt fel nekik három olyan fiatal a környéken, akiket
korábbi besurranásaik és betöréseik kapcsán már jól ismertek.
Amikor ellenõrzés alá vonták õket, a nyomozóknak feltûnt, hogy
a társaság egyik tagjának cipõlenyomata olyan, mint az a nyom,
amit a technikusok a helyszínen rögzítettek. Így a nyomozók
mindhárom fiatalt – egy 23 éves és két 18 éves sárkeresztúri fiatal-
embert – elõállították a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra.
A két fiatalabbat tanúként, míg idõsebb társukat gyanúsítottként
hallgatták ki a nyomozók a szivattyúlopással kapcsolatban.
A nyomozók a fiatalembernél tartott házkutatásnál a szivattyút
nem találták meg, így egyelõre azt még keresik.
A 23 éves, büntetett elõéletû gyanúsítottat – akit korábban több-
ször ítéltek már el lopások elkövetése miatt, legutóbb októberben
egy év két hónap letöltendõ börtönbüntetést kapott – a Sárbogár-
di Rendõrkapitányság bûnügyi õrizetbe vette, és kezdeményezik
elõzetes letartóztatását.
A sárbogárdi rendõrök vizsgálják, hogy a másik két fiatalnak köze
van-e a bûncselekmény elkövetéséhez, illetve azt is, hogy a gyanú-
sított terhére róható-e más, hasonló jellegû bûncselekmény elkö-
vetése.

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

A rendõrség ajánlása szerint
a sértett teendõi

betöréses lopás esetén
A helyszínt hagyja érintetlenül, ne menjen be a lakásba, házba!
Hívja a 107-es rendõrségi hívószámot, és maradjon a helyszí-
nen! Tegye meg a feljelentést! Amennyiben lakásbiztosítással
rendelkezik, a biztosítójához tegye meg kárbejelentését (a
rongálódás javításáról számla beszerzése)!
A feljelentés megtételéhez szükségesek: az eltulajdonított tár-
gyak pontosítása (típus, gyári szám, egyedi jellegzetességek
megjelölése); ha rendelkezik a tárgyról (ékszer, festmény stb.)
fényképpel, annak feljelentéshez csatolása; ha nincs fénykép, a
tárgy (pl. ékszer) pontos leírása, rajzolása.
Elérhetõségeink: Rendõrkapitányság Sárbogárd, 7000 Sárbo-
gárd, Ady E. út 85, ill. 7001 Sárbogárd, Pf.: 22., telefon: 06 (25)
460 046.
Ahhoz, hogy értéktárgyait számba vegye, egy elõzetesen elké-
szített és folyamatosan vezetett zsebleltár elkészítését ajánljuk
Önnek. Ha a megadott rovatokat kitölti, együtt láthatja, mi-
lyen értékeket kell megóvnia lakásában, vagy ha biztosítást
akar kötni, esetleg ha megkárosítják Önt, akkor a rendõrséggel
pontos listát tud közölni.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

KÉK HÍREK
KOSÁRLABDA, megyei I. oszt. A csoport

Vadmalacok–Sárbogárd KC 75:93
Arév csarnok, Székesfehérvár, 2011. január 12. 20.30 óra.
Tóth K. 26/12, Balogh L. 11/6, Németh T. 6, Németh K. 16/6,
Szilassy M. 10/6, Csurgó P. 7/3, Hortyi B. 8/3, Botka I. 9.
A végig nagyon jó hangulatú mérkõzésen elõbb a szilveszteri ku-
páról jól ismert hazai csapat lépett el néhány ponttal, majd folya-
matos, határozott játékunkkal kosárról kosárra dolgoztuk le hát-
rányunkat. A második negyed végén már csak kettõ pont volt a
különbség, még oda.
A harmadik negyedben a jó dobószázalék, a lepattanószerzés és a
kiváló védekezés láttán már sejteni lehetett, hogy kedvezõ ered-
mény születhet, de ismerve a hazai csapat rutinos játékosait – és
persze magunkat, akik akár pár perc alatt is képesek vagyunk egy
meccset elveszíteni – egy pillanatig sem lehetett kiengedni.
Nem is tettük: a második félidõben dobott 54 pont mindent el-
döntött. Sorozatban harmadik mérkõzésünket nyertük meg. Ha
fáradtan is, de bizakodva várjuk a folytatást, ismét idegenben,
Várpalota ellen.

Várpalota KC–Sárbogárd KC 84:79
Várpalota, sportcsarnok, 2011. január 14. 19.45 óra.
Tóth K. 31/12 p, Németh T. 11/3 p, Hortyi B. 19/6 p, Balogh L. 9/3 p,
Botka I. 9 p, Lengyel M., Gráczer B., Szávics D., Kéri D.
A mérkõzés végeredményével elégedettek is lehetnénk, ha meg-
vizsgáljuk a mérkõzést mindkét fél oldaláról.
Az ellenfél csapata évek óta együtt játszik, rendszeres heti három
edzéssel készülnek a bajnokságra, minden külsõ támogatást
megkapnak.
Csapatunk, a Sárbogárd KC sajnos csak akkor tud edzeni, amikor
szombaton nincs mérkõzése, mert a tornateremben sajnos hét-
köznap nincs szabad idõpont. Ebben a szezonban neveztük újra a
csapatot, az elõzõ évben lehetõségeink szûkössége miatt nem in-
dultunk. Erre a mérkõzésre több játékosunk nem állt rendelke-
zésre, NB II-es mérkõzése miatt. Azonban célunk mindig a gyõze-
lem, így kezdtük ezt a mérkõzést is.
I. negyed: nagy iram, harcos védekezés, mindkét oldalon hibák,
amiket az ellenfél könyörtelenül kihasznál (21:19).
II. negyed: zavar a védekezésünkben, a nagy tempóban az edzés-
hiány kiütközik, az ellenfél leindításból szerzi kosarainak jelentõs
részét (46:38).
III. negyed: hét és fél perc alatt sikerül 18 pont hátrányba kerülni
(65:47), majd idõkérés. Védekezésben átálltunk zónára, harcos-
ság, határozottság jellemezte a játékunkat, és a maradék 2 p 34
mp alatt feljöttünk 2 pontra (67:65).
IV. negyed: az ellenfél a támadását a védekezésünkhöz igazította,
majd a visszatérõ helyzet: elfogyott a levegõ, és a palotai csapat is-
mét tízzel vezet (84:74). Az utolsó erõtartalékot mozgósítva még
kissé feljövünk, de most nem sikerült a szerdai bravúr.
Dicséret illeti csapatunk minden játékosát, mivel erõn felül telje-
sítve, megküzdve saját hibáinkkal és néhol a kedvezõtlen bírói íté-
letekkel, egy „hangos közönség” elõtt, idõnként szemet gyönyör-
ködtetõ védekezéssel, szoros mérkõzést játszottunk. A hazai
visszavágó is biztosan szoros küzdelmet hoz majd.
Következõ mérkõzés: 2011. január 20. 18.30 óra, Dunaújváros,
fõiskolai sportcsarnok.

Sárbogárd KC, szervezõk
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LÉGIÓ 2000 SECURITY–BOGÁRD ÉS VIDÉKE–LSC
SÁRBOGÁRD városi teremlabdarúgó-bajnokság

A XIV. forduló eredményei

Spuri–Danubia 4:1 (2:0)
Spuri: Szalai, Palásti, Márkovics, Huszár,
Bodó. Csere: Banda, Kovács, Kiszl,
Rohonczi.
Danubia: Meilinger, Márton, Tar, Hor-
váth, Somogyi. Csere: Fánczi, Fekete, Kiss,
Takács.
3. perc: Huszár elé került a labda, melyet a
bal alsó sarokba továbbított. 6. perc: Már-
ton lövését védte Szalai. 7. perc: Meilinger
parádés védéseket mutatott be. 12. perc:
Szalai is bemutatta, hogyan kell védeni. 16.
perc: Huszár újabb góljával növelte az
elõnyt. 18. perc: Rohonczi egymás után
kétszer is a kapu mellé lõtt tiszta helyzet-
ben. 21. perc: Kiszl védte Gábris közeli lö-
vését. 24. perc: Rohonczi lövését Meilin-
ger védte. 26. perc: egy távoli lövésbe Hu-
szár beletette a lábát, melyen a labda
irányt változtatott, és a meglepett Meilin-
ger mellett a kapuban kötött ki. 28. perc:
Somogyi szépített. 31. perc: Kiszl védett
ziccerhelyzetben. 33. perc: szöglet után az
egyedül hagyott Rohonczi közelrõl nem
hibázott. Sok hibával tarkított mérkõzésen
biztos gyõzelmet aratott a Spuri csapata.
Góllövõk: Huszár 3, Rohonczi, illetve So-
mogyi.

Twister Galaxy–Toledo 2005
10:2 (3:1)

Twister: Bognár I., Balogh, Roszkopf, So-
mogyi, Salamon. Csere: Bognár T., Bor,
Killer I., Szabó, Szántó.
Toledo: Fûrész, Dombi, Barabás B., Hor-
váth Zs., Csuti T. Csere: Orbán.
1. perc: Somogyi kilõtte a bal felsõ sarkot.
2. perc: Csuti lövését védte Bognár. A ki-
dobott labdát Somogyi átpasszolta Sala-
monnak, aki közelrõl nem hibázott. A
gyorsan lõtt két gól megnyugtatta a Twis-
ter játékosait. 5. perc: Bognár I. hibáját Ba-
rabás nem tudta kihasználni. 7. perc: Bor
lõtt kapu fölé. 9. perc: Killer átadásából
Bor szerzett gólt. 10. perc: Horváth Zs.
szépített. 13. perc: Barabás lövését Bognár
a mezõnybe ütötte. 14. perc: Somogyi per-
dítését Fûrész éppen hogy ki tudta piszkál-
ni. Az elsõ félidõben említésre méltó ese-
mény nem történt. Igencsak takarékos-
kodtak az erejükkel a csapatok. 21. perc:
Killer-góllal kezdõdött a második félidõ.
25. perc: Killer megtalálta góllövõcipõjét.
Mutatta is a többieknek: ez vagyok én. 26.
perc: Barabásra nem figyeltek, szépített.
33. perc: Bor találata megfogta a Toledot.
34. perc: Bognár T., ha nehezen is, de végül
kapuba gyötörte a labdát. 38. perc: Bognár
T. ezúttal jól eltalált lövésével szemben
Fûrész tehetetlen. 39. perc: Somogyi meg-
szerezte második gólját. 40. perc: ha egy

üzlet beindul, akkor Somogyi. A listaveze-
tõ gyõzelméhez kétség sem férhetett.

Góllövõk: Somogyi 3, Salamon, Bor 2, Killer
2, Bognár 2. illetve Horváth Zs., Barabás.

Sárbogarak–Extrém
0:9 (0:4)

Sárbogarak: Csuti J., Dizseri P., Gászler,
Kiss, Németh T. Csere: Dizseri B., Dizseri
M., Madarász, Németh Cs.

Extrém: Németh I. T., Oszvald, Hajnal,
Horváth D., Major. Csere: Derecskei G.,
Dévényi, Horváth T., Juhász, Lakatos.

A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV
sportadásában tekinthetik meg.

Góllövõk: Dévényi, Derecskei 3, Juhász,
Major, Horváth T., Lakatos, Horváth D.

Old Boys–OMV 3:7 (1:1)
Old Boys: Boros, Mikuli, Tóth, Berzeviczy,
Kuti. Csere: Berta, Hajba, Horváth I.,
Zobák, Zsifkovics.

OMV: Plézer, Nagy, Lukács, Simon, Killer
G. Csere: Deák, Herczeg, Kiss, Derecskei J.

Óvatosan kezdtek a csapatok. 7. perc: Luk-
ács erõs lövését védte Boros. 8. perc: Si-
mon emelte a labdát kapu fölé. 9. perc:
Nagy ziccerhelyzetben luftot rúgott. 11.
perc: Berzeviczy lövése a kapufáról a me-
zõnybe gurult. 13. perc: Boros szedte le a
labdát Deák lábáról. 14. perc: Deák lövése
Borosról a mezõnybe pattant. 15. perc:
Kuti az üres kapu fölé lõtt. 16. perc: Deák
átadását Killer helyezte a kapuba. 17. perc:
Kuti lövését Plézer védte. 19. perc: szöglet
után Zobák szépített. 20. perc: Deák lövé-
se Borosról szögletre vágódott. 21. perc:
Simon közeli lövését Boros biztosan hárí-
totta. 23. perc: Berzeviczy lövését Nagy a
gólvonalról rúgta ki. 24. perc: Lukács lövé-
se Boros mellérõl vágódott a mezõnybe.
26. perc: Zobák hagyott ki ziccerhelyzetet.
27. perc: Kuti hibája után Killer lõtt a ka-
puba. 28. perc: Deák bevette Boros kapu-
ját. 29. perc: ismét Deák eredményes. 30.
perc: Berzeviczy szépít. 31. perc: Killer át-
játszotta a védelmet, és okosan a kapuba
gurította a labdát. 33. perc: Zsifkovics elõtt
adódott lehetõség, de Plézerbe lõtte a lab-
dát. 36. perc: Horváth hibája után Borost
kiháromszögelték, melynek eredménye
újabb Deák-gól. 37. perc: K.O. az Old
Boys, Deák nem kegyelmezett. 40. perc:
Plézer a labda mellé vetõdött, így Ber-
zeviczy szépíteni tudott. Küzdelmes elsõ
félidõ után a drága üzemanyagból tankolt
az OMV, és ez hatott.

Góllövõk: Zobák, Berzeviczy 2, illetve Killer
3, Deák 4.

Horváth Ker.–
Sárkeresztúr KIKE 3:2 (1:0)

Horváth Ker.: Kovács, Oláh, Nyári, Hor-
váth J., Horváth D. Csere: Antal.
KIKE: Visi, Madár, Hajdiger J., Geiger,
Sütõ. Csere: Hajdinger Z., Szauervein.
2. perc: Horváth J. átadását Horváth D. ka-
pásból lõtte a kapuba. 4. perc: Geiger lövé-
sét védte Kovács. 6. perc: Sütõ lövése után
a labda Kovácsról Geiger elé pattant, lövé-
se mellészállt. 7. perc: Oláh a kapufát talál-
ta el a labdával. Visi kapus már verve volt.
10. perc: Hajdinger J. lövését Kovács ma-
gabiztosan hárította. 12. perc: Hajdinger J.
lövése a kapufáról kifelé vágódott. 15.
perc: Hajdinger J. próbálkozott lövéssel,
mely a kapu mellé szállt. 17. perc: Kovács
kapus szedte le a labdát Szauervein lábá-
ról. 18. perc: Hajdinger Z. lövése kapu
mellé ment. 23. perc: Szauervein lövését
biztosan védte Kovács. 25. perc: szöglet
után Sütõ egyenlített. 26. perc: Szauervein
váratlan lövése centiméterekkel szállt a
kapu mellé. 27. perc: Szauervein lövését
védte Kovács. 28. perc: Geiger a mérkõzés
eddigi legnagyobb helyzetét hagyta ki. 29.
perc: Hajdinger Z. lövése a kapu fölött lan-
dolt. Támadott a KIKE, a pontos lövések-
kel viszont hadilábon álltak. 34. perc: Oláh
lövésre szánta el magát, a labda meglepte
Visit, az a kapuban kötött ki. 35. perc: nem
sokáig örülhettek a vezetésnek, mert Haj-
dinger Z. egyenlített. 37. perc: Horváth D.
átemelte a labdát a kifutó Visi fölött,
hosszúra sikerült. 38. perc: kijátszott
KIKE-védelem, Oláh beállította a vég-
eredményt. Sportszerû mérkõzés, sok ki-
hagyott helyzettel, jó kapusteljesítmény-
nyel; megérdemelten szerezte meg a há-
rom pontot a Horváth Ker. csapata. Ennek
az eredménynek a Twister örülhet a leg-
jobban, mert elõnye így 9 pontra nõtt.
Sárga lap: Hajdinger J. Góllövõk: Horváth
D., Oláh 2, illetve Sütõ, Hajdinger Z.
A mérkõzéseket Tóth I. vezette.

Tabella:
1. Twister Galaxy 11 1 1 68:22 34
2. Légió 2000, Fair Bútor 8 1 3 41:22 25
3. Sárkeresztúr KIKE 8 1 4 57:32 25
4. Extrém 9 1 3 60:38 25
5. Horváth Ker. 8 - 4 72:41 24
6. OMV 9 - 4 64:45 24
7. Spuri 6 1 6 45:60 19
8. Sárbogarak 3 2 8 34:57 11
9. Toledo 2005 1 3 9 27:75 6
10. Danubia 1 1 11 32:73 4
11. Old Boys - 1 11 28:63 1
Az Extrém és az OMV csapatától -3 pont
levonva.

Góllövõlista:
I. Horváth Dávid, Horváth Ker., 30 gól.

Gróf Ferenc
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V. SZAKÁCS TÜZÉP TEREMLABDARÚGÓ-KUPA
2011. január 15-én a sárbogárdi tornacsarnokban rendezte az V.
Szakács Tüzép Teremlabdarúgó-kupát az Aranylabda Alapít-
vány Sárbogárd és a Sárszentmiklósi SE.
A DVSI, Mustang (Martonvásár), Enying, Baracs, Sárszent-
miklósi SE fiatal labdarúgói 3 korosztályban mérkõztek: I. kor-
csoport (1999-2000), II. korcsoport (1997-1998), III. korcsoport
(1995-1996).
1+4 játékos, 1x18 perc játékidõben, Bihar Ferenc és Kõvágó De-
zsõ játékvezetõk közremûködésével (akiknek ezúton is köszönet
jár) izgalmas, látványos, de nagyon sportszerû mérkõzéseket ját-
szott. A tornán szerepelt csapatok hagyományosan jó utánpótlás-
nevelõ egyesületek, ezért különösen értékes a Sárszentmiklósi SE
tornagyõzelme a II. korcsoportban. Az I. és a III. korcsoportban
elért 2. helyezés szintén nagyszerû teljesítmény. Gratulálok, srá-
cok!

A mérkõzések után az edzõkkel megválasztottuk a tornaváloga-
tottakat, amely a rengeteg jó teljesítmény miatt komoly fejtörést
okozott.

I. korcsoport:
1. Mustang SE 7 9-3
2. SÁRSZENTMIKLÓSI SE 6 8-7
3. DVSI 3 6-9
4. Enying 1 4-8
Tornaválogatott: Majer Milán (Mustang), Szeidl Bence
(Mustang), Bálint Máté (DVSI), Vass Dávid (Enying), HOR-
VÁTH ISTVÁN (SÁRSZENTMIKLÓSI SE).

II. korcsoport:
1. SÁRSZENTMIKLÓSI SE 9 13-4
2. DVSI 6 9-4
3. Enying 3 7-16
4. Martonvásár 0 2-7
Tornaválogatott: SZUNYOGH RICHÁRD (SÁRSZENTMIK-
LÓSI SE), LUCZEK ROLAND (SÁRSZENTMIKLÓSI SE),
Boda Zoltán (Enying), Mónus Márk (Martonvásár), Tóth József
(DVSI).

III. korcsoport:
1. DVSI 9 15-1
2. SÁRSZENTMIKLÓSI SE 6 8-9
3. Martonvásár 3 11-6
4. Baracs 0 2-20
Tornaválogatott: Lemák Tamás (DVSI), Kaszala Tamás (DVSI),
Brandtner Dávid (Baracs), Víg Dávid (Martonvásár), NAGY
KRISZTIÁN (SÁRSZENTMIKLÓSI SE).
A díjakat Erõs Ferenc képviselõ, Nagy László, a Sárszentmikósi
SE elnöke, és az Aranylabda Alapítvány Sárbogárd vezetõi adták
át.
Köszönet fõtámogatónknak, a névadó Szakács Tüzépnek!
A rendezvényt támogatta: Aranylabda Alapítvány Sárbogárd,
Sárszentmiklósi SE, SOMOGY MEGA 2000 KFT., Domján Já-
nos, Sáfrány Zoltán.
Köszönjük a segítséget!

Pajor László, Sárszentmiklósi SE

I. korcsoport: Brúzsa Sándor, Husvéth Tamás, Molnár Márk, Sallai
Gábor, Husvéth Ádám, Horváth István, Márkovics Dániel, Horváth
Attila, Pajor László.

III. korcsoport: Sümegi Zsolt, Gráczer Bálint, Pajor Tamás, Majláth
László, Lakatos György, Szakács Sándor, Nagy Krisztián, Husvéth
Zsolt, Nagy Ármin, Pajor László.

II. korcsoport: Simon Csaba, Takács Szabolcs, Szente Márkó,
Szunyogh Richárd, Freschli Barnabás, Luczek Roland, Molnár Ta-
más, Demeter Dávid, Kiss Roland, Kovács Roland, Pajor László.
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A Bischitz család
Emlékezés egy híres sárbogárdi családra – 2. rész

II. Bischitz Dávid (Sárbogárd, 1811.–Budapest, 1897. II. 3.) –
mint említettük – a társadalmi felemelkedés másik útját válasz-
totta, amely azonban még magasabbra röpítette az egykori sár-
bogárdi rabbi kései leszármazottjait. A családnak ugyanis ezen
ágából származik Hevesy György, Nobel-díjas tudós.

Bischitz Dávid, miután megözvegyült, 1852-ben feleségül vette
Fischer Johannát (Tata, 1829.–Budapest, 1898. III. 28.). A
Fischer család történetének bemutatására itt most nincs mód, s
nem is ez a célja a dolgozatnak, azonban azt röviden meg kell
említeni, hogy a Fischer család karrierjét az atya, Fischer Mór
alapozta meg. Fischer Móricz (Tata, 1800.–Tata, 1880.) 1839-
ben alapított porcelángyárat Herenden. A herendi porcelán-
gyár már 1842-ben szerepelt az elsõ magyar iparkiállításon,
majd 1845-ben a bécsi iparmû-kiállításon. Fischer Móricz fiai az
1848/49-es szabadságharc katonáiként harcoltak a magyar sza-
badságért, leánya, Johanna pedig otthon ápolta a sebesült hon-
védeket. A világkiállításokon aratott sorozatos sikerek (Lon-
don, 1851., 1855., Párizs, 1867., Bécs, 1873.) révén Európa-szer-
te híres gyárrá vált Herend. Fischer Móriczot Párizsban a Becsü-
letrend tiszti keresztjével tüntették ki, 1867-ben pedig magyar
nemességet kapott, „Irsai” elõnévvel. Családi nevüket késõbb
Farkasházyra változtatták. A családi örökséget a gyáralapító fia,
Farkasházy Fischer Vilmos (Tata, 1839.–? 1921.) folytatta.
Gyermekkorától kezdve a kerámiaszakmában, a gyárban dolgo-
zott, majd Párizsban tanult. 1867 után Erdélybe tette át a szék-
helyét, és ott létrehozta a herendi porcelángyár fiókvállalatát.
Az erdélyi ipar kimagasló személyisége lett. A millenniumi kiál-
lításon õ képviselte Erdély iparát. Farkasházy Fischer Vilmos
mindezen érdemei mellett megalapította a kolozsvári neológ
hitközséget, melynek elsõ elnöke volt. Vezetésével épült a hit-
község temploma. Fia, a gyáralapító unokája volt Farkasházy
Jenõ (Székesfehérvár, 1863.–Herend, 1926.) porcelánmûvész,
mûvészettörténeti író.

A Fischer családba nõsült Bischitz Dávid. Johannában egy rend-
kívüli képességû, intelligenciájú, nemes lelkû asszonyra talált.
Bischitz Dávidné 1866-ban elsõként az országban létrehozta
Meisel fõrabbival együtt a Pesti Izraelita Nõegyletet, melynek a
nemes szívû hölgy 1873-tól 25 éven át elnöke volt. Mintájára or-
szágszerte alakultak nõegyletek, s nemcsak zsidó felekezetûek,
hanem valamivel késõbb katolikus és református egyletek is.
Személyes áldozatvállalásával jött létre 1867-ben a zsidó leány-
árvaház, melyet Erzsébet királyné is felkeresett. 1870-ben nyílt
meg a népkonyha – szintén az õ kezdeményezésére –, mely fele-
kezeti hovatartozás nélkül táplálta a rászorulókat. Az 1877-es
boszniai háború sebesültjei ápolásában kifejtett tevékenységé-
ért I. Ferenc József császár Bischitz Dávidnét koronás aranyér-
demkereszttel tüntette ki. A rendkívül magas kitüntetés mellett
a család kimagasló érdemei, társadalmi–szociális munkássága
elismeréseképpen 1895. június 9-én nemesi rangot kapott. A
Bischitz család a Hevesy elõnevet vette fel, melyet 1904. április
13-án Hevesy-Bischitzre, majd 1906-ban Hevesyre változtattak.
A névváltoztatásban bekövetkezett fordulat egyértelmûen utal
az asszimilációs folyamat azon fázisára, amikor már nem tartot-
ták fontosnak – több okból sem – az egykori Bischitzekre, neve-
zetesen a sárbogárdi rabbira való emlékezést.

A Bischitz család másik „páter familiarisa”, Bischitz Dávid
1897-ben hunyt el, 85 éves korában. Az Egyenlõség címû lap

hosszasan búcsúztatta: A néhai sárbogárdi rabbinak, Bischitz-
nek ivadéka, a magyar gazdasági életnek egyik számottevõ mun-
kása volt. Azon kezdte, amin ifjú korában csaknem minden zsi-
dónak kezdenie kellett: kereskedésen. Késõbb azonban, amikor
a magyar zsidó ahhoz a földhöz kötelezte magát, amely „ápol és
eltakar”, egész tehetségét a föld megmunkálására fordította.
Késõbb a nagyipari pályán is szerzett érdemeket. Az 1811-ben
született, és már 1848-ban megállapodott kereskedõt a szabad-
ságharc a csatamezõre szólította. Késõbb, a 60-as években a
testvérével és más cégekkel visszavonult hevesi birtokára, és azt
mintagazdasággá tette.

A jótékonyság nagyasszonyának halála mély részvétet váltott ki
a társadalom legkülönbözõbb rendû, rangú és vallású emberei-
ben. Halotti maszkját Telsch Ede mintázta meg, Jókai Mór
Hevesy-Bischitz Lajosnak, az elhunyt fiához intézett részvét-
nyilvánító sorai megjelentek az Egyenlõség címû lapban: „Nagy-
ságos Uram! Fogadja legõszintébb részvétem kifejezését kedves
édesanyjának elhunyta felett. A megboldogultat, mint az embe-
riség jótevõjét, minden igazak siralma kíséri a sírba. Az Ég áldá-
sa szálljon derék utódjára. Mély tisztelettel maradok szeretõ hí-
ve. Dr. Jókai Mór.”

Folytatjuk.

Az írás teljes terjedelmében olvasható: Gergely Anna, a Szent
István Király Múzeum kutatója tollából a Fizikai Szemle 1999/7.
számában: Adalékok Hevesy György családtörténetéhez címmel.
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Gratulálunk!
Egyik kedves Olvasónk hívta fel figyelmünket az alábbi hírre,
melyet a Károli Gáspár Református Egyetem honlapján talált.
Mivel egy Sárbogárdról elszármazott honfitársunkról, dr. Sepsi
Enikõrõl szól, örömmel tesszük közzé.
„Francia kitüntetést vehetett át a közelmúltban a bölcsészettu-
dományi kar újonnan megválasztott dékánja
Dr. Sepsi Enikõnek, a Károli Gáspár Református Egyetem Böl-
csészettudományi Kara újonnan megválasztott dékánjának a
Franciaországi Kormányösztöndíjasok Egyesülete elnökének, a
Francia Intézet stratégiai tanácsa tagjának, aki tizennégy éven át
volt az Eötvös Collegium Francia Mûhelyének vezetõje, egy évti-
zedig igazgatóhelyettese és egy ideig ügyvezetõ igazgatója is, a
Francia Köztársaság miniszterelnöke, François Fillon – a francia
oktatási miniszter felterjesztése alapján – 2010. január 11-ei ren-
deletében az Akadémiai Pálmák Lovagi Fokozata (Chevalier
dans l’Ordre des Palmes Académiques) kitüntetést adományozta
az oktatás, a tudomány és a tudományszervezés, valamint a fran-
cia–magyar kapcsolatok építésében elért kiemelkedõ eredmé-
nyeiért.
A kitüntetés ünnepélyes átadására 2010. október 19-én került sor
a budapesti Francia Intézetben.
Dr. Sepsi Enikõ munkájának köszönhetõen épült az egyetemi
curriculumba az országban elsõként a kortárs francia költészet
oktatása, fordítása (Yves Bonnefoy, Jean-Michel Maulpoix mû-
vei), és szervezõmunkájának köszönhetõen az Eötvös Collegium
a kortárs francia költészetnek és színháztudománynak nemzetkö-
zileg elismert magyarországi központja lett (a színháztudományi
kézikönyvként szolgáló Színházi szótár és ValPre Novarina ma-

gyarországi bevezetése és fordítása okán). Az általa vezetett
összefogás eredményeként az új felsõoktatási törvény megfelelõ
jogszabályi hátteret teremtett a szakkollégiumi kiválósági köz-
pontok magyarországi létrehozásához, mely az Eötvös Collegium
számára is lehetõvé teszi a nemzetközi kiválósági hálózatba
történõ méltó bekapcsolódást.
A 2007-es, Ecole Normale Supérieure-ben rendezett Simone
Weil-konferencia után (a kötet megjelent a párizsi Kimé Kiadó-
nál) ez év januárjában részt vett a budapesti magyar–francia–
olasz Simone Weil-centenáriumon elõadóként és szervezõként
egyaránt. A rangos nemzetközi csapat publikációja lesz a Buda-
pesten és Párizsban két nyelven megjelenõ centenáriumi kötet.”
Enikõnek ezúton is gratulálunk az elismeréshez, s további mun-
kájához töretlen kedvet, erõt kívánunk!

Szerkesztõség

Olvassunk egymásnak!

A magyar kultúra napja alkalmából,
12. alkalommal, felolvasást rendezünk

a Madarász József Városi Könyvtárban Sárbogárdon.

2011. január 22-én (szombaton)
az alsó tagozatosokat délelõtt 9 órától,

a felsõ tagozatosakat és felnõtteket
délután 13 órától várjuk.

Idén a 75 éve született írót, költõt, Csukás Istvánt köszöntjük
meséivel, regényeivel.

A rendezvénnyel egy idõben Csukás István mûveibõl (gyerme-
keknek és felnõtteknek szóló könyveibõl, folyóirat-szerkesztõi és
zenei munkásságának dokumentumaiból) nyílik kiállítás,
amely 2011. február 12-éig tekinthetõ meg a könyvtár nyitva-
tartási idejében.

A Sárbogárdi Múzeum Egyesület szeretettel meghívja Önt, barátait és ismerõseit

KUNKOVÁCS LÁSZLÓ ETNOFOTOGRÁFUS VETÍTETT KÉPES ELÕADÁSÁRA

Kunbabák, sztyeppei kõemberek címmel.

Helyszín: József Attila Mûvelõdési Központ, Sárbogárd, Hõsök tere 4. Idõpont: 2011. február 1. (kedd) 18 óra.

Kunkovács László a népi hagyományok és a hagyományos életmód mellett a múlt emlékeit örökíti meg fényképein évtizedek óta, eleinte hazánkban és a kör-
nyezõ országokban, késõbb Ázsiában. Érdeklõdése a hagyományos pásztorélet és halászat mellett kiterjed a magyarországi kunok és a sztyeppei népek életé-
re. Számos alkalommal utazott Ázsiába, ahol a sámánizmust, valamint a sztyeppén elszórtan található kõszobrokat tanulmányozta. Számtalan kiállítása mel-
lett több könyve is megjelent. Munkáit a „Magyar Mûvészetért” díjjal ismerték el.

Meghívó
Szeretettel meghívjuk a Mészöly Géza
Általános Iskoláért Alapítvány báljára,
melyet 2011. február 12-én tartunk.

19.00 órától köszöntõ, gyermekmûsor;
20.00 órakor vacsora (menü: chef saláta; lyoni csirkemell, mu-
latós töltött karaj, diós burgonya, mexikói rizs, káposztasalá-
ta).
Zene: cecei Szabó zenekar.
Belépõjegy (2.500 Ft) és pártolójegy (mely érvényes a gyer-
mekmûsor megtekintésére is) kapható az SZMK-vezetõknél
és az osztályfõnököknél.
Tombola a helyszínen (100 Ft).
A bál bevételét az alapítvány, az iskola második informatikai
termének berendezésére, versenyek finanszírozására, jutal-
makra, jutalomkirándulásra és az év végi könyvjutalmak meg-
vásárlására kívánja fordítani.
Találkozzunk, legyünk együtt gyermekeinkért!

Iskolaszék, SZMK
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Angol csirkesaláta
Hozzávalók: két csirkemell, 1 db fejes saláta, 1 dl tejszín, egy ki-
sebb torma, 1 evõkanál paradicsompüré, fél narancs leve, 3 cl ko-
nyak, 1 db tojásból készített majonéz, 4 db kemény tojás, só,
fehérbors, a díszítéshez paradicsom- és narancsszeletek.
A csirkemelleket sós vízben (vagy húslevesben) puhára fõzzük,
bõrét leszedjük, kicsontozzuk, apróra vágjuk. A majonézt elke-
verjük a lereszelt tormával, a paradicsompürével, a konyakkal és a
tejszínnel, sózzuk, borsozzuk. A salátát megtisztítjuk, a leveleket
tálra rendezzük, ráhalmozzuk a kihûlt húst, leöntjük a majonéz-
zel. Elrendezzük rajta a felkarikázott tojást, végül paradicsom- és
narancsszeletekkel díszítjük. Önálló hideg fogásnak is alkalmas,
tartalmas majonézes saláta.

Illatos kenyér
Hozzávalók: ízlés szerint kimagozott, szárított datolya, szárított
füge, dióbél, kandírozott cseresznye, mazsola, cukrozott na-
rancshéj, aszalt alma, mogyoró (minél gyümölcsösebb, annál
jobb), 0,5 dl brandy, vagy rum, 600 g finomliszt, 2 kávéskanál
sütõpor, 500 g cukor, 220 g margarin, 6 tojás, 1/2 kávéskanál õrölt
fahéj, 1/2 kávéskanál õrölt szerecsendió, vagy gyömbér, 2 evõ-
kanál mézsûrûségû cukorszirup, vagy méz.
Félreteszünk a díszítéshez a gyümölcsökbõl és a dióból, a maradé-
kot apróra vágjuk, összekeverjük, és leöntjük a brandyvel, állni
hagyjuk, majd hozzáadjuk a mogyorót. Elõmelegítjük a sütõt
(2-es fokozat, 150 1C). Kikenünk egy 25 cm átmérõjû, sima falú
kuglófformát. Robotgéppel habosra keverjük a cukrot és a mar-
garint. Hozzáadjuk a tojásokat, a fahéjat, a szerecsendiót, vagy
gyömbért, és ezekkel is kikeverjük. Leszûrjük a beáztatott gyü-
mölcsöket, magokat, és pár kanál liszttel összekeverjük, majd be-
levegyítjük a cukros-margarinos-tojásos keverékbe. Hozzáadjuk
az áztatólevüket, majd a többi lisztet és a sütõport is. A masszát a
formába simítjuk, és kanállal egyenletesre igazítjuk. Tûpróbáig
sütjük (kb. 2 óra). Akkor jó, amikor a tészta már kissé elválik a for-
ma peremétõl. Amikor kihûlt, kivesszük a formából, rácsra
tesszük, és elkészítjük a díszítést: felmelegítjük a cukorszirupot,
és a félretett gyümölcsöket, diót – állandóan kevergetve – 5 percig
melegítjük benne, majd elrendezzük a tortán. Megvárjuk, míg a
gyümölcsös-diós borítás kihûl. Ekkor szorosan fóliába csomagol-
juk a süteményt, és hûvös helyre tesszük. Jól becsomagolva, do-
bozban sokáig eláll.

NAGYMAMA RECEPTJEI „BOLOND LUKBÓL
BOLOND SZÉL FÚJ”

– Beszéljen csak, papa! Mást már úgysem tud csinálni. Itt ül egész
nap a fotelban, és forgatja a botját maga elõtt. Na mondja, mi van
a bögyében?
– Jó, beszélek. Bár teljesen fölöslegesen koptatom a számat. Lát-
tad a tévében a halálra taposott lány fényképét még élõ korából?
Egy szép, szöszke, mosolygó angyalka. Az iskolatársai, szülei azt
mondták, igyekvõ, okos lányka volt, sokan szerették õt. Aztán, ké-
rem, egyszer csak véresen, összetaposva húzták ki a rohanó lábak
alól. Hát sajnálom õt! És azon gondolkodom, hogy került ez a sze-
líd teremtés abba az õrületbe. Mert a híradóban mutatták ennek a
szórakozóhelynek a reklámfilmjét. Mindenki feltartott kézzel,
ritmikusan üvölt, a színpadon egy hiányos öltözetû fiú ugrál, és
szintén üvölt. A színpad szélérõl eszük vesztett srácok fejest ugra-
nak a tömegbe, mint egy úszómedencébe. Gondolkodtál azon,
hogy van-e abban a teremben egy csöpp esze valakinek? Ott az
emberek legfontosabb szerve, az agy teljesen ki van kapcsolva,
mint mikor egy szobában eloltják éjjel a villanyt. Hogy került ide
ez a szõke baba, ez a jó tanuló? Azt mondták róla, hogy nem is
igen járt diszkóba. Most meg odament meghalni? Elképzelem az
elõzményeket. Az osztályban már többen emlegették, hogy ott, a
Nyugatinál micsoda hangulat van, micsoda élmény. A baráti kör
összebeszélt, hogy el kellene menni. Már égõ volt azok közé
tartozni, akik még sosem mentek el oda. És a kíváncsiság is
mûködött. Meg a közhangulat. Egye fene, gyerünk! Biztos jó buli
lesz. Leszurkolták a belépõt, aztán rajta!
Volt ott háromezer fiatal. Ha ezer volt a belépõ, az hárommillió.
A zenekar és a terembér mondjuk egymillió. Marad kettõ. Nem
rossz üzlet. És kinek baj az, ha háromezer fiatal jól érzi magát?
Jöjjenek csak minél többen! Mennél nagyobb a tömeg, annál na-
gyobb az õrjöngés. És annál több a mani a zsebemben. Nem lesz
itt semmi baj! Miért lenne? Mi baj lehet egy buliban? Bizonyos
irodákban okoskodnak. Hogy férõhely, záróra. Nem hallották a
közmondást, hogy „Sok jó ember kis helyen is elfér”? Irigyked-
nek. Mert nem fiatalok.
Hát lett baj. Három hulla. Most kezdõdik az egymásra mutogatás,
hogy ki volt az oka. Mennél nagyobb pénzt akart valaki felmarkol-
ni, annál nagyobb a felelõssége. Egyszerû. Na de most kegyelet-
sértõ leszek. Maga az a szerencsétlen kislány talán ártatlan? Mu-
száj elmenni olyan helyre, ahol „ész, hova mész”? És sorolhatjuk.
Szegény szülõk! Biztos bánják, hogy elengedték a lányt, nem fog-
ták szigorúbban. Hát igen! De meg miért van szükség olyan bulik-
ra, ahol az õrjöngés az úr? Én lassan kilencvenéves leszek, nyu-
godtan nézhetek azok szemébe, akik az ifjúság jogairól meg a sza-
badságról pofáznak. Igenis, elvesztett az emberiség egy mértéket.
Az élvezetek hajszolásából, a visszafogottság hiányából még sok
baj lesz. Meg a pénzhajszából.
Na, de beszélhetek.

(L. A.)

Heti idõjárás
Az eddigieknél jóval hidegebb, igazi téli
idõre számíthatunk. Többször és többfelé
várható csapadék. Északon és nyugaton
inkább hó, délen és keleten idõnként ha-
vas esõ, esõ is elõfordulhat. Országos, je-
lentõs havazás a mostani számítások sze-
rint nem valószínû, de egyes országré-
szekben jelentõs hótakaró is kialakulhat.
Az északias légmozgás idõnként meg-
élénkül. A kifejezetten hideg reggeleket
fagypont körüli délutánok követik majd.

www.metnet.hu

Közlemény
A SÁRBOGÁRDI PETÕFI SÁNDOR GIMNÁZIUM

PÁLYÁZATOT ÍR KI LÉTREJÖVÕ

iskolai büféjének üzemeltetésére.

Pályázati feltételek:
A pályázat tartalmazza annak ismertetését, hogy milyen szakmai elgondo-
lások alapján, és milyen ellátói bázisra építve tervezi a pályázó a kínálat
összeállítását.
A mindenkori kínálatot az iskolával egyeztetett módon kell összeállítani.
A berendezésrõl részletes látványterv beadása.
A bérleti díjra vonatkozóan a pályázó tegyen ajánlatot.
Az üzemeltetõ feladata a büfé berendezése és felszerelése. A berendezés
ellenszolgáltatásaként a bérlõ három évre mentesül a most ajánlott bérleti
díj fizetése alól.
Az üzemeltetõ feladata a szükséges szakhatósági engedélyek beszerzése.
A mûködtetés az ÁNTSZ vonatkozó ajánlásai szerint történhet.
A pályázat beadásának határideje: 2011. február 21.
A pályázat nyertesének értesítése: 2011. február 28.
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Miklósi hírek
Iskolánk 7. b osztályának minden tanulója a Himnusz közelgõ
születésnapja (Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én tisztázta le a
Himnusz szövegét) alkalmából azt a feladatot kapta, hogy megfo-
galmazza, mit is jelent számára a haza.
A következõ gondolatok születtek:

„A haza számomra sok mindent jelent: 10 millió embert, 1000
évet, 93 ezer négyzetkilométert és még rengeteg mást, amiben egy
a közös: minden magyar.
A haza a biztonságot nyújtó otthont jelenti, ahol az emberek bé-
kességben élnek. Itt laknak a családtagjaim és barátaim, akikre
bármikor számíthatok. A szüleim próbálnak a legjobbra nevelni,
arra, hogy tiszteljek másokat, és tartsam be a szabályokat. Az is-
kolában mindent megtanulhatok a történelemrõl.
Szerintem a „haza” kifejezés az egyik legszebb magyar szó, melyet
sok híres költõnk is versbe foglalt.” (Juhász Fanni)

„Itt születtem, ez a hazám. Az õseim is itt éltek és haltak. Köztu-
dott, hogy a legnagyobb feltalálók magyarok voltak, és erre büsz-
kének kell lennünk. A mi Himnuszunk a dicsõ múltról szól, mely-
nek mondanivalója megfog minden magyar embert. Sok jellegze-
tes magyar étel is kialakult az évek során, ilyen például a dobos-
torta, a mákos guba, a halászlé és a gulyásleves. Összességében a
múltunk, a világon elért eredményeink, gyönyörû tájaink és végül
ízletes ételeink azok, melyek miatt jó magyarnak lenni.” (Orova
Dániel)

„A haza számomra azt jelenti, hogy egy békés országban élhetek,
ahol megismerkedhetek a helyi kultúrával, a nevezetes helyekkel,
valamint az itt élt, élõ híres emberekrõl is tanulhatok. Ebben az
országban sok-sok ember lakik, akik becsülik, és segítik egymást.
Mindenki megleli az otthonát vagy egy faluban, vagy egy város-
ban. A falvakban mindenki ismeri, segíti egymást, az otthonokból
pedig boldogság, szeretet árad. A fiataloknak pedig sok barátjuk
van.” (Kiss Adrienn)

„A haza az a hely, ahol születtem, ahol felnõttem. A haza az az or-
szág, népközösség, amelyhez tartozunk. A haza az a hely, ahol biz-
tonságban érzem magam. Mikor meghallom azt a szót, hogy haza,
egy térképre gondolok, amin Európa van, közepén egy kicsi or-
szággal. Ezen a helyen az emberek békességben élnek. Az itt élõ
nemzet okos, szorgalmas, hazaszeretõ, találékony, kudarcokon és
sikereken edzõdött nép. Várom a nemzeti ünnepeinket, és ha a
Himnuszt vagy a Szózatot hallom, mindig kihúzom magam, mert
számomra is fontos, hogy magyar vagyok.” (Kovács Réka)

„A haza elsõsorban a családomat, az otthonomat jelenti. Ha több
napra el kell mennem otthonról, akkor is hazavágyom, mert eb-
ben a hazában élnek azok, akiket szeretek. Az iskola, amelybe já-
rok, a város, amelyben élek, az is mind a hazánk része. Az egész
ország a mi hazánk, ahol az egész nemzet történelme játszódott
le. „Magyarország! Te vagy a szívembe írva. Magyarország! Te
vagy a lelkemre bízva!” – énekli Oláh Ibolya. Itt éltek az õseink,
mi is itt születtünk, ez a szülõföldünk, és itt éljük a mindennapja-

inkat. A szívünkben érezzük a hazaszeretetet, és büszkék lehe-
tünk Magyarországra.” (Fekete Petra Babett)

„A mi hazánk Magyarország. Haza az, amikor abba a házba me-
gyünk, amit otthonunknak tekintünk. Sajnos Magyarországon a
természeti katasztrófák miatt napjainkban sok ember elvesztette
az életét, az otthonát. Az árvízkárosultaknak a víz tette tönkre a
házát, a vörös iszap károsultjainak pedig az iszap. Mi szerencsés
emberek vagyunk, hogy ilyen helyen élünk. Sok embernek nincs
otthona, de mégis a leomlott házat is a hazájuknak, otthonuknak
tekintik.
Legjobb Magyarországon, a hazánkban lenni.” (Boros Bianka)

„Európa szívében van Magyarország, a hely, ahol születtem, a
hely, ahol felnõttem, óvodába és iskolába jártam. A nagypapám, a
nagymamám, a másik nagyszüleim, a testvéreim, a barátaim, a fa-
lu, az út, amin iskolába járok, a közösség, ahova tartozom, mind a
hazát jelentik számomra. A világ egyik legszebb és legnehezebb
nyelvét beszélem. A történelem, az irodalom, ez mind-mind a ha-
za nekem.” (Zádori Fanni)

„A haza biztonságot nyújtó otthont jelent, ahol az emberek bé-
kességben élnek. Itt laknak családtagjaim és barátaim, akikre bár-
mikor számíthatok. Szüleim próbálnak a legjobbra nevelni. Iro-
dalomórán a nagy írók és költõk mûveivel ismerkedhetünk meg,
és mindig izgalommal várjuk, hogy valami újat megtanuljunk e
csodálatos hazafiakról. Legjobban a nyelvtanórát élvezzük, per-
sze, nem a szabályok miatt, hanem azért, mert saját anyanyel-
vünkrõl tanulhatunk. Tanítás után, mikor hazamegyek, el szok-
tam mesélni a szüleimnek, hogy milyen érdekes dolgokat tanul-
tam aznap az írókról és mûveikrõl.
Lefekvés elõtt néha a hõsi magyarokra gondolok, akik feláldozták
magukat a haza becsületéért.” (Molnár Nóra)

Kosárlabda-körmérkõzések
a miklósi iskolában

2011. január 11-én barátságos kosárlabda-mérkõzések zajlottak a
miklósi tornateremben. A versengésben három iskola tanulói vet-
tek részt: a Petõfi Sándor Gimnázium, az alsószentiváni IV. Béla
Általános Iskola és Sárszentmiklósi Általános Iskola növendékei.
A verseny kezdete elõtt minden csapat köszöntötte egymást, a
rangadót szervezõ tanáraink: Németh Marika néni, Balázsné Ka-
tika néni, illetve Mezõné Váczi Zsuzsa néni is üdvözölték a meg-
jelent diákokat. Amikor eldõlt, hogy ki melyik csapattal mérkõzik
meg, mindenki kipróbálhatta, milyen a miklósi nagy tornaterem-
ben kosarazni. Ezután következett a nagy megmérettetés. Elõ-
ször a sárszentmiklósiak és a gimisek játszottak egymással. A
meccs végére a gimisek vezettek körülbelül négy ponttal. A követ-
kezõ versenyzõ csapatok a gimisek és az alsószentivániak voltak.
Ebben a mérkõzésben az alsószentivániaknak kedvezett a szeren-
cse. Az utolsó meccs a sárszentmiklósiak és az alsószentivániak
között zajlott. Amikor vége lett az utolsó meccsnek is, akkor
tudtuk meg, hogy az alsószentivániak gyõztek.
A hangulat végig feszült és izgatott volt. A mérkõzések végeztével
fáradtan, de boldogan mentünk haza. Reméljük, hogy jövõre is
vendégül láthatjuk majd iskolánkban a diákokat.

Szõke Fanni 8. b és Murányi Róbert 7. b

Az alsószentiváni általános iskola szeretettel
meghívja Önt a

2011. január 22-én 20.00 órai
kezdettel megrendezésre kerülõ

ISKOLABÁLRA.
Nyitótánc!

Helyszín: az iskola tornaterme.
A báli hangulatot a Melódia duó biztosítja.

Büfé, tombola!
Mindenkit szeretettel várunk!

A Sárbogárdi Múzeum Egyesület szeretettel meghívja
Önt és kedves ismerõseit

a sárszentmiklósi SÁRFOLTOK FOLTVARRÓKÖR
munkáiból rendezett kiállítás megnyitójára.

Idõpont: 2010. január 21-én (pénteken) 17.30 órakor.
Helyszín: a városi múzeum termei (volt tanácsháza).

A kiállítást megnyitja: Pirosné Kocsis Anna,
a polgármesteri hivatal szakreferense.

A csoport tagjai: Boldis Mária, Frõlich Istvánné, Kelemen Béláné,
Nagy Györgyné, dr. Pátzay Istvánné, Tatár Mihályné,

Utassy Józsefné és a csoport vezetõje: Varga Lászlóné.
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Január 22., SZOMBAT
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel 8.00 Híradó 9.00 Delta 9.30 A
kis királylány 9.50 A bûvös körhinta 10.10 Marci 10.35 Amika 11.00 Sarah
Jane kalandjai 11.30 Most a Buday! 12.00 Hírek 12.05 Sztársáv 13.00 Motor-
vízió 13.30 Egészség ABC 14.00 A Himalája ösvényei 15.00 Kincskeresõ 15.30
A magyar kultúra napja 16.00 Zegzugos történetek 16.30 Aranymetszés 17.25
Hogy volt!? 18.30 A csábító nyomozó 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.05
Szerencseszombat – a luxor, az Ötöslottó és a Joker sorsolása 21.00 Liszt!
Minden tekintetben 23.05 Hírek 23.10 Sporthírek 23.20 Gárdonyi Géza: A
lámpás 1.00 Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 A fantasztikus négyes 10.30
Asztroshow 11.25 Házon kívül 12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.50 Tuti gimi
13.40 Tengeri õrjárat 14.40 Édes drága titkaink 15.35 Õslények kalandorai
16.35 Fegyvere van, veszélyes! 18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 Való
Világ 21.05 Hollywoodi õrjárat 23.30 Vágott verzió 1.20 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Teleki Sámuel útján 6.25 TV2 Matiné 8.45 Nickelodeon kedvencek
10.45 414-es küldetés 11.15 Kath és Kim 11.45 Két testõr 12.15 Babavilág
12.45 Sentinel – Az õrszem 13.40 Sliders 14.40 Az ügynökség 15.35 Álomgyá-
ri feleség 16.30 Duval és Moretti 17.30 Luxusdoki 18.30 Tények 19.05
Magellán 19.35 Attila, Isten ostora 1-2. 23.00 Kimondatlan 1.45 Ezo.tv 2.45
Kalandjárat 3.10 Teleshop 3.40 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 9.05 Smink nélkül
10.00 Szombat délelõtt 12.00 Krónika 12.22 Történet hangszerelve 13.05 Ka-
baré 14.04 Világóra 14.35 G7 – Gazdasági magazin 15.05 Zöldövezet 15.30
„Magyarországról jövök” 16.04 Idõt kérek 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50
Sportvilág 18.04 A Metró Klubtól a Szigetig 18.30 Mentés másként – Mûvé-
szeti figyelõ 19.05 Sportvilág 19.25 Határok nélkül – A kultúráról 19.50 Mese
19.58 Zene 20.04 Rádiószínház 21.04 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sport-
világ 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34
Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Január 23., VASÁRNAP
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel 8.00 Híradó 9.05 Engedjétek
hozzám 9.15 Így szól az Úr! 9.20 Katolikus krónika 9.45 Mikor gyermek voltam
10.00 Református magazin 10.25 Baptista ifjúsági mûsor 10.30 Az utódok re-
ménysége 11.00 Ökumenikus istentisztelet 12.00 Hírek 12.10 TS – Sport 7
13.05 Fogadóóra 13.35 Villanófényben 14.05 Hogy volt!? 16.45 Egy pikoló vi-
lágos 17.30 Panoráma 18.00 Magyarország története 18.30 A csábító nyomo-
zó 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.05 Szempont 21.00 Cseh Tamás-emlék-
koncert 22.25 Hírek 22.30 Sporthírek 22.40 Operasztárok Európa kulturális fõ-
városában 23.35 Aranymetszés 0.30 Beszélgetés a belsõ szabadságról, az
intimitásról és a függõségrõl – Egészen másképpen 1.25 Koncertek az A38
hajón
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.05 Trendmánia 10.35
Asztroshow 11.35 Menetrend 12.00 Híradó 12.10 Havazin 12.40 Míg a halál el
nem választ 13.35 Robin Hood 14.35 Doktor Addison 15.30 Eltûntnek nyilvá-
nítva 16.35 Nõi vonalak 18.30 Híradó 19.00 Való Világ 20.00 Gagyi mami
22.05 Heti hetes 23.20 Ments meg! 0.15 Portré 0.45 Másnap
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Teleki Sámuel útján 6.45 TV2-matiné 8.50
Nickelodeon kedvencek 10.50 Nagy vagy! 11.40 Stahl konyhája 12.10 Kaland-
járat 12.40 Borkultusz 13.10 Sliders 14.05 Monk – Flúgos nyomozó 15.00
Tequila és Bonetti legújabb kalandjai 15.55 Sheena, a dzsungel királynõje
16.50 Apa lettem, kisapám! 18.30 Tények 19.00 Napló 20.05 Én, a kém 21.50
Frizbi Hajdú Péterrel 22.50 Cleaner – A független 23.45 Prérifarkas blues 1.30
Ezo.tv 2.30 Napló 3.20 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Va-
sárnapi újság 8.30 Európai idõ 9.00 Kabaré 10.04 Görög katolikus szent liturgia
közv. 11.05 Gondolat-jel 11.37 Pro és kontra 12.00 Krónika 12.22 Harminc
perc alatt a Föld körül 13.04 Népzene 14.04 Szonda 14.35 Oxigén 15.05 Hang-
album 16.04 Disputa 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Esti
séta 19.50 Mese 19.57 Zene 20.04 Rádiószínház 20.46 Rádiószínház 22.00
Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Válogatás a Vasárnapi újság reggeli mûsorából

Január 24., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00
Szempont 9.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz
13.00 Szomszédok 13.30 Roma Magazin 14.05 Domovina 14.35 Átjáró 15.05
Szülõföldjeim 15.45 Remekmûvek 16.05 Emberek a természetben 16.30 Hír-
adó 16.40 Körzeti híradók 16.55 Teadélután 17.35 A Silla királyság ékköve
18.35 India – Álmok útján 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.05 Kékfény 21.05
Hétfõ este 21.40 Orvosi bûnügyek 22.30 Szeretõk 23.25 Tizenkét kõmíves –
Arnóth Lajos 23.55 Hírek 0.00 Sporthírek 0.05 TS – Motorsport 0.35 Ma reggel
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Fókusz Plusz 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Te
vagy az életem 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.20 Asztroshow 13.30 Fél ket-
tõ 14.30 Vészhelyzet 15.35 A szerelem rabjai 16.30 Neked való 17.30 Mind-
örökké szerelem 18.30 Híradó 19.05 Való Világ 20.10 Fókusz 20.45 Barátok
közt 21.20 Dr. Csont 22.20 A rejtély 23.25 Poker After Dark 2009 0.20
Reflektor 0.35 Odaát

TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Mok-
ka habbal 9.30 Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.50 Teleshop 11.20 Szegé-
nyek hercege 13.55 Ezo.tv 15.00 Flash Gordon 15.50 Charlie – Majom a csa-
ládban 16.45 Marina 17.35 Árva angyal 18.30 Tények 19.05 Ezek megõrültek!
20.10 Aktív 20.45 Jóban-Rosszban 21.20 NCIS 22.20 Gyilkos számok 23.20
Elit egység 0.15 Tények este 0.45 Ezo.tv 1.20 Négykezes géppisztolyra 3.15
Sentinel – Az õrszem 4.00 Magellán 4.25 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A görög katolikus egyház fél-
órája 14.05 Kabaré 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika
18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak
19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.30 Kultúrkör
21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés
23.00 Hírek, kenó 23.04 Népzene 0.10 Éjszaka

Január 25., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Kék-
fény 9.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00
Szomszédok 13.35 Srpski Ekran 14.05 Unser Bildschirm 14.35 Átjáró 15.05
Alma mater 16.00 Tudástár 2011 16.30 Híradó 16.40 Körzeti híradók 16.55
Nappali 17.35 A Silla királyság ékköve 18.40 India – Álmok útján 19.30 Híradó
19.50 Sporthírek 20.05 Önök kérték! 21.05 Kedd este 21.40 Piszkos meló
23.15 Zegzugos történetek 23.45 Hírek 23.50 Sporthírek 0.00 Ma reggel 1.50
Kalandozó
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Trendmánia 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Te
vagy az életem 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.20 Asztroshow 13.30 Fél ket-
tõ 14.30 Vészhelyzet 15.35 A szerelem rabjai 16.30 Neked való 17.30 Mind-
örökké szerelem 18.30 Híradó 19.05 Való Világ 20.10 Fókusz 20.45 Barátok
közt 21.20 Castle 22.20 Döglött akták 23.25 XXI. század – A legendák velünk
élnek 23.45 Rottweyler – A halálkutya 1.15 Reflektor
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Mok-
ka habbal 9.30 Stahl konyhája 9.55 Babapercek 10.10 Teleshop 11.40 Árva an-
gyal 12.25 Rock ’n’ Roll sztori 13.55 Ezo.tv 15.00 Flash Gordon 15.50 Charlie –
Majom a családban 16.45 Marina 17.35 Árva angyal 18.30 Tények 19.05 Ezek
megõrültek! 20.10 Aktív 20.45 Jóban-Rosszban 21.20 Nincs alku 0.00 A médi-
um 0.50 Tények este 1.20 Ezo.tv 1.50 A titok gyermekei 3.55 Sentinel – Az
õrszem 4.40 Babavilág
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.30 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház fél-
órája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Kö-
zelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25
Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószín-
ház 20.25 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Hangalbum 0.10
Éjszaka

Január 26., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Önök
kérték! 9.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz
13.00 Szomszédok 13.35 Hrvatska krónika 14.05 Ecranul nostru 14.35 Átjáró
15.05 Az idegen utas – Viktor Ullman nyomában 16.00 Médiaguru 16.30 Hír-
adó 16.40 Körzeti híradók 16.55 Nappali 17.35 A Silla királyság ékköve 18.35
India – Álmok útján 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.05 Rózsaágy 21.05 Szer-
da este 21.40 Jónás, aki a cethal gyomrában élt 23.15 Múlt-kor 23.45 Hírek
23.50 Sporthírek 0.00 Ma reggel 1.50 Kalandozó
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Autómánia 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Te
vagy az életem 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.20 Asztroshow 13.30 Fél ket-
tõ 14.30 Vészhelyzet 15.35 A szerelem rabjai 16.30 Neked való 17.30 Mind-
örökké szerelem 18.30 Híradó 19.05 Való Világ 20.10 Fókusz 20.45 Barátok
közt 21.20 Visszatérés a kék lagúnába 0.10 Ha én gazdag lennék 1.10 Reflektor
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Két testõr 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Mok-
ka habbal 9.30 Stahl konyhája 9.55 Babapercek 10.15 Teleshop 11.45 Árva an-
gyal 12.30 Smokey és a bandita 13.55 Ezo.tv 15.00 Flash Gordon 15.50 Charlie
– Majom a családban 16.45 Marina 17.35 Árva angyal 18.30 Tények 19.05
Ezek megõrültek! 20.10 Aktív 20.45 Jóban-Rosszban 21.20 Doktor House
22.20 Mercy angyalai 23.20 Szellemekkel suttogó 0.15 Tények este 0.45
Ezo.tv 1.20 Kõkemény 2.55 Sentinel – Az õrszem 3.40 Két testõr 4.05
Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.04 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A református egyház félórája
14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl
17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tet-
ten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház
20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25
Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjsza-
ka
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A BOGÁRDI TV
MÛSORA

Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN,
CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN,
SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csa-
tornán, a 93 Mhz-es frekvencián, valamint a PR-Telecom háló-
zatán a C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.

Január 22., Szo: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Teremfoci 13.00 Lap-
szemle 15.00 Nyugdíjas-találkozó Kálozon 19.00 Lapszemle 20.00 A
MÁV Szimfonikusok filmje (ism. 60’), Zöld Macska Színpad: A falu
rossza (ism. 75’)

Január 23., V: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Nyugdíjas-találkozó
Kálozon 13.00 Heti híradó 15.00 Testületi ülés 19.00 Heti híradó 20.00
Harangáldómise Kálozon

Január 24., H: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 A MÁV Szimfonikusok
filmje (ism. 60’), Zöld Macska Színpad: A falu rossza (ism. 75’) 13.00
Heti híradó 15.00 Teremfoci 19.00 Heti Híradó 20.00 Jobban János kö-
szöntése 2008-ban (ism. 80’), Miklósi zeneiskolások koncertje (ism.
60’)

Január 25., K: 0.00 és 7.00 Heti Híradó 8.00 Harangáldómise Kálozon
13.00 Heti Híradó 15.00 Jobban János köszöntése 2008-ban (ism.
80’), Miklósi zeneiskolások koncertje (ism. 60’) 19.00 Heti Híradó
20.00 Testületi ülés

Január 26., Sze: 0.00 és 7.00 Heti Híradó 8.00 Testületi ülés 13.00 He-
ti Híradó 15.00 8in1-koncert (ism. 90’), Interjú Viniczai Virággal (45’)
19.30 Lapszemle 20.00 Teremfoci

Január 27., Cs: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Teremfoci 13.00 Lap-
szemle 15.00 Testületi ülés 19.00 Lapszemle 20.00 Harangáldómise
Kálozon

Január 28., P: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 8in1-koncert (ism. 90’), In-
terjú Viniczai Virággal (45’) 13.00 Lapszemle 15.00 Harangáldómise
Kálozon 19.00 Lapszemle 20.00 Testületi ülés

***

Az élõadások alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A
Lapszemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorválto-
zásról a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál
szereplõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenn-
tartjuk. Hirdetésfelvétel a Bogárd és Vidéke szerkesztõségében: Sár-
bogárd, Hõsök tere 12. (a mûvelõdési ház mögött) hétköznapokon
8–17 óráig. Ha gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a szolgáltatókat:
TARR Kft. — 06 (40) 416 000, PR-Telecom Zrt. — 1231.

Január 27., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Üdítõ
9.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00
Szomszédok 13.35 Rondó 14.40 Átjáró 15.10 Összhang 16.00 Transzport
Auschwitzba 16.30 Híradó 16.40 Körzeti híradók 16.55 Teadélután 17.40 India
– Álmok útján 18.35 Házaspárbaj 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.05 Jelfogó
21.05 Csütörtök este 21.40 Mûkorcsolya eb 23.30 Szélesvászon 23.55 Hírek
0.00 Sporthírek 0.10 Ma reggel 2.00 Jelfák
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Itthon 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Te vagy
az életem 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.20 Asztroshow 13.30 Fél kettõ
14.30 Vészhelyzet 15.35 A szerelem rabjai 16.30 Neked való 17.30 Mindörök-
ké szerelem 18.30 Híradó 19.05 Való Világ 20.10 Fókusz 20.45 Barátok közt
21.20 Esti showder Fábry Sándorral 23.15 Házon kívül 23.45 Pokerstars.net –
Big Game 0.45 Reflektor 1.00 Infómánia
TV2:5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Mokka habbal 9.30 Stahl konyhája 9.55 Babapercek 10.05 Teleshop
11.35 Árva angyal 12.20 Happy, a flúgos golfos 13.55 Ezo.tv 15.00 Flash Gor-
don 15.50 Charlie – Majom a családban 16.45 Marina 17.35 Árva angyal 18.30
Tények 19.05 Ezek megõrültek! 20.10 Aktív 20.45 Jóban-Rosszban 21.20
Gyerekek vagy egyebek 23.10 Bostoni halottkémek 0.05 Tények este 0.35
Ezo.tv 1.10 Végveszélyben a Föld 2.35 Sentinel – Az õrszem 3.20 Segíts
magadon! 3.45 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház fél-
órája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Kö-
zelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25
Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószín-
ház 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10
Éjszaka

Január 28., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Jelfo-
gó 9.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00
Szomszédok 13.35 Körzeti magazinok 14.30 Átjáró 15.00 Nemzet és védelem
15.30 Sírjaik hol domborulnak? 16.00 Jelképtár 16.05 Eufória – 0128 16.30
Híradó 16.40 Körzeti híradók 16.55 Teadélután 17.35 India – Álmok útján 18.25
Házaspárbaj 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.05 Üdítõ 21.05 Péntek este
21.40 Mûkorcsolya Eb 23.25 Barangolások öt kontinensen 23.55 Hírek 0.00
Sporthírek 0.10 Ma reggel 2.00 Jelfák
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Menetrend 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 10.05 Te
vagy az életem 10.15 Top Shop 12.00 Híradó 12.20 Asztroshow 13.30 Fél ket-
tõ 14.30 Vészhelyzet 15.35 A szerelem rabjai 16.30 Neked való 17.30 Mind-
örökké szerelem 18.30 Híradó 19.05 Való Világ 20.10 Fókusz 20.45 Barátok
közt 21.20 CSI: A helyszínelõk 22.20 Gyilkos elmék 23.20 A fõnök 0.20 Reflek-
tor 0.35 Itthon 0.55 Döglött akták 1.45 Autómánia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Mokka habbal 9.30 Stahl konyhája 9.50 Babapercek 10.00 Teleshop
11.30 Árva angyal 12.15 Az utolsó majomember 13.55 Ezo.tv 15.00 Flash Gor-
don 15.50 Charlie – Majom a családban 16.45 Marina 17.35 Árva angyal 18.30
Tények 19.05 Ezek megõrültek! 20.10 Aktív 20.45 Jóban-Rosszban 21.20 Ha-
waii Five-0 22.20 Zsaruvér 23.20 Hõsök 0.15 Tények este 0.45 Ezo.tv 1.45
Smallville 3.25 Sentinel – Az õrszem 4.10 Alexandra pódium 4.35 Animációs
filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.03 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 12.00 Krónika 12.30 Ütközõ
13.04 Rádiószínház 13.30 Az unitárius egyház félórája 14.05 Arcvonások
14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03
Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30
Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.30 Kultúrkör 21.04
A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00
Hírek, kenó 23.05 Arcvonások 23.34 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka



18 HIRDETÉSEK 2011. január 20. Bogárd és Vidéke

Redõnyök 06 (30) 507 3344. (2314846)

Hanganyagok gépelését vállalom. Telefon: 06 (70)
369 0476.
Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826.
Közmûvesített 600 négyszögöl telek alappal eladó
Ifjúsági u. 11-ben. 06 (70) 2185 666.
Szoba, konyha, spejz, elõszobás 475 m2-es régi
ház eladó. Ár: 2.200.000 Érdeklõdni: 06 (70) 506
3346.
Összkomfortos családi ház melléképületekkel gaz-
dálkodásra alkalmas nagy telekkel
Alsószentivánon, Rákóczi u. 33. alatt eladó. Tele-
fon: 06 (30) 409 3413. (3517148)

Simontornyai szõlõ ideális környezetben kicsi
présházzal, felszereléssel jutányos áron eladó. Te-
lefon: 06 (70) 953 0877, 06 (25) 464 509.
Családi ház eladó 600 négyszögöl telekkel. 06 (25)
234 564. Cece, Bocskai u. 15. (3517380)

Családi ház kiadó. 06 (30) 3302 615. (3517378)

Lakás kiadó. 06 (30) 3302 615. (3517378)

10 db malac eladó. 06 (20) 2072 290. (3517376)

Palotapincsi szuka kiskutya eladó. 06 (20) 2072
290. (3517376)

Abai szeszfõzde rövid határidõvel, kitûnõ minõség-
ben, 600 Ft/liter áron, pálinkafõzést vállal. 06 (30)
9275 627. (3517375)

Tollpaplankészítés! Kész paplanok kaphatók.
Sárszentágota, Széchenyi u. 5/b. Pákolicz
Árpádné, 06 (25) 476 051. (3517318)

Hízók eladók, 110-140 kg-os. Telefon: 06 (20) 428
2494. (3517311)

Lakás kiadó. 06 (30) 607 2226.
Sárbogárd, Abai úton présház pincével, két sor
szõlõvel, földterülettel eladó. 06 (20) 9253 414.
(3517371)

Sárbogárd központjában üzlethelyiségek kiadók.
06 (20) 925 3414 (munkaidõben). (3517371)

Családi ház Sárszentmiklóson eladó. Irányár: 6.5
M Ft. 06 (30) 256 8302. (3517425)

Arabella cipõboltban január 22-én, szombaton
minden cipõ és csizma 5.000 Ft-ért kapható.

Györkönyben felújított parasztház eladó. Érdeklõd-
ni: 06 (30) 237 4456.

Sárbogárd, MÁV-telepen társasházi lakás eladó
(garázs, pince, kert, nyugalom). 06 (20) 9177 980.
(3517274)

Árolvadás az Atlanta sportboltban. Télikabátok ak-
ciós áron, amíg a készlet tart. (3517272)

Sárszentmiklóson családi ház eladó. 06 (30) 447
6970. (3517346)

Kiadó házat, lakást keresek Sárbogárdon. Olyan is
érdekel, amit késõbb megvásárolhatnék. Telefon:
06 (20) 774 7394. (3517397)

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

Ács, zsaluzás munkakörben, több éves tapaszta-
lattal 27 éves fiatalember állást keres. 06 (70) 320
7463. (3517385)

Kanapét kisasztallal használtan vennék. 06 (30)
3840 228. (3517428)

Kétfunkciós gyerek kiságy eladó. Telefon: 06 (30)
3808 330. (3517429)

Eladó 600 négyszögöl szántóterület a sárbogárdi
Ipar szõlõhegyen. Cím: Sárbogárd, Damjanich u.
17. Érdeklõdni este 6 óra után.

Új áruk (szabadidõruhák) érkeztek minõségi hasz-
náltruha-üzletünkbe (PC-Kuckó mellett).

FOGSORJAVÍTÁS.
06 25 468 556, 06 70 382 8512

ADY-LAKÓTELEPEN egyedi gázfûtéses,
FELÚJÍTOTT, 3. emeleti LAKÁS eladó.

06 30 444 1602

LAMBÉRIA 998 Ft/m
2
-tõl,

HAJÓPADLÓ 1598 Ft/m
2
-tõl.

06 74 675 530

KAZÁNOK 98.000 FT-TÓL,
RADIÁTOROK

féláron 10 év garanciával.
06 20 947 5970

4203 m
2
ÖSSZKÖZMÛVES TELEPHELY

ipari árammal,
daráló+takarmánykereskedés

Sárszentmiklóson ELADÓ.
06 30 255 9806

Vállalom ingatlanok
ÉRTÉKBECSLÉSÉNEK elkészítését

pályázatokhoz, hitelekhez.
Számlaképes, bejegyzett értékbecslõ.

INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE.
06 30 830 7095

Sárbogárdon
FELÚJÍTÁSRA SZORULÓ HÁZAT

vásárolnánk. 06 20 216 7279

GÁZKÉSZÜLÉKEK JAVÍTÁSA,
KARBANTARTÁSA! 06 30 440 5790

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

Leendõ gimnazisták:
A felvételi vizsga idõpontja: 2011. január 22. 10.00 óra.

Leendõ kisgimnazisták:
Jelentkezési lap az igazgatóságon kérhetõ, vagy az iskola hon-
lapjáról letölthetõ.

A felvételi vizsga idõpontja: 2011. január 21. 14.00 óra.
Továbbra is várjuk a jelentkezõket a nyolcosztályos képzésre.
A felvételi vizsgák helyszíne: a felújított fõépület (József Attila
u. 4.).
Látogasson el honlapunkra is: www.psg.hu

Elajándékoznánk 1 éves, barátságos
kiskutyánkat egy szeretõ családnak.

06 (30) 494 8774
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2010 idõjárási szempontból
A 2010-es év sem volt mentes az idõjárási szélsõségektõl, amin az
utóbbi évek tapasztalatai alapján talán már meg sem lepõdik sen-
ki. Voltak hideg- és melegrekordok, betemetett bennünket a hó,
elvitt minket a szél, a víz pedig mindent elöntött. De vizsgáljuk
meg kicsit szakmaiabb szempontból is a mögöttünk álló év idõjá-
rását.
Az évkezdés mindenképpen emlékezetes maradhat sokak számá-
ra. A télkedvelõknek azért, mert bõven kijutott nekik a „jóból”, a
nyárkedvelõknek pedig egészen biztosan elegük volt már a hóla-
pátolásból. A január eleji néhány enyhébb napot követõen a hó-
nap közepétõl hetente több alkalommal is mediterrán ciklonok
látták el az országot hóval, ennek köszönhetõen közel egy hóna-
pon keresztül összefüggõ hótakaró borította még az országos vi-
szonylatban „hószegény” Mezõföldet is. Igaz, közben azért olvadt
is belõle mindig. Február 13-án hajnalban a hóeséshez még viha-
ros szél is társult, ami az elkövetkezõ egy-két napban sem csillapo-
dott, ennek köszönhetõen megyeszerte termetes hófúvások ke-
letkeztek: egyes utak hosszú heteken keresztül csak nagyon nehe-
zen, vagy egyáltalán nem voltak járhatók. Végül, február utolsó
harmadára megérkezett az enyhülés, de a télnek kisebb próbálko-
zásai még március elsõ felében is voltak.

A tavasz aztán ismét viszonylag hirtelen köszöntött be, március
közepén már az elsõ 20 fokok is megjelentek; öt olyan nap is volt a
hónap második felében, amikor a délutáni max. hõmérséklet
meghaladta ezt az értéket, 26-án pedig meg sem álltunk egészen
22,6 °C-ig. Az április többé, kevésbé átlagos tavaszi idõjárást ho-
zott, bár csapadékban már akkor sem szenvedtünk hiányt, illetve
az elsõ nyárias zivatarokat is átélhettük. Ami pedig a májust illeti:
amennyiben igaz lenne a mondás, miszerint a májusi esõ aranyat
ér, akkor már mindenki nagyon gazdag lenne az országban. Saj-
nos azonban ezzel ellentétben igen nagy károkkal járt a hónap fo-
lyamán lehullott közel 200 mm csapadék, és a belvíz már ekkor is
súlyos gondot okozott országszerte. A hónapban öt olyan nap is
volt, amikor 20 mm-t meghaladó csapadékmennyiség hullott le.
Szintén meglepõ, hogy az elmúlt évekkel ellentétben idén május-
ban egyszer sem érte el a hõmérséklet a 30 fokot. Az elsõ 30 fokot
meghaladó hõmérsékletre egészen június 9-éig kellett várnunk.
A nyár is meglehetõsen ellentmondásosra sikeredett. Kimondot-
tan hûvös napokat is átélhettünk 20 fok alatti max. hõmérsékle-
tekkel, ugyanakkor júliusban több hõhullám is próbára tette szer-
vezetünket. Július 10-e és 17-e között nyolc napon keresztül 30
fok fölé melegedett a levegõ, 15-én pedig a 35 fokot is elértük, mi-
közben az éjszakák sem hoztak igazi felfrissülést, gyakran akkor
sem csökkent 20 fok alá a hõmérséklet. A hónap végétõl azonban
ismét változás állt be idõjárásunkban. Július 25-én egy igen erõs
hidegfront vetett jó idõre véget a kánikulának, sõt tartósabban
nem is tudott visszatérni a nyár késõbbi részében sem, ugyanis au-
gusztusban már mindössze négy napon haladta meg a hõmérsék-
let a 30 fokot. A hónap során számos zivatart is átélhettünk. 15-én
például viharos szél és ritkán látott, szinte folyamatos villámlás
kíséretében. Végül augusztus 27-én vetett egy hidegfront végér-
vényesen véget a nyárias idõjárásnak.

Az õsz meglehetõsen hûvös idõt hozott. Idén a „vénasszonyok
nyara” sem érkezett meg, legalábbis nem olyan formában, aho-
gyan azt az utóbbi években megszokhattunk. Augusztus 27-e után
már egyszer sem érte el a hõmérséklet a 25 fokot; októberben már
a 20-at sem sikerült még csak megközelíteni sem. Igazán kellemes
õszi napunk kevés volt, talán egy kezünkön is megszámolhatnánk
õket. Közben az idõjárás csapadékos jellege is megmaradt. Szep-
tember volt a harmadik olyan hónap, amelyik 100 mm felett zárt,
majd az októberi viszonylagos csapadékszünet után az év utolsó
két hónapja ismét folytatta a 2010-ben megszokott tendenciát. A
hûvös októbert azonban enyhe, már-már tavaszias november kö-
vette, amely szöges ellentéte volt az õsz korábbi részének. A hó-
nap során 6 napon is túlszárnyaltuk az októberben mért legmaga-
sabb hõmérsékletet. Egészen november legvégéig ki is tartott ez
az enyhe idõ, majd ismét hirtelen történt meg az évszakváltás. No-
vember 26-án este olyan hatalmas pelyhekben kezdett el havazni,
amilyet csak ritkán látni. Ennek ellenére nem bizonyult hosszú
életûnek a lehullott hó, ugyanis jó része már másnap elolvadt.
A december is igen változatos idõjárást hozott. A hónap nagy ré-
szében inkább hideg, télies volt az idõ, azonban több alkalommal
is átmeneti, igen erõteljes felmelegedések szakították meg a fa-
gyos periódusokat. Ugyan viszonylag gyakran esett hó, vastagabb
és tartósabb hótakaró nem tudott kialakulni, ugyanis a komo-
lyabb havazások többnyire elkerülték a térséget, és az a kevés is
rendszerint hamar olvadásnak indult. A legnagyobb hóvastag-
ságot 18-án éjszaka értük el 12 centiméterrel. Ahogyan azt már az
elmúlt években megszokhattuk, a karácsonyi hangulathoz ezúttal
se nagyon járult hozzá az idõjárás. A korábban lehullott hó me-
netrendszerûen elolvadt a szentestére, helyébe jöttek a +10 fo-
kok. Annyi eltérés azért volt a tavalyi évhez képest, hogy most leg-
alább a karácsony másnapjára ismét kicsit téliesebbre fordult az
idõjárás, és némi látványhavazás is társult hozzá 25-én éjszaka. Az
év utolsó napjai aztán száraz hideget hoztak, így a karácsonykor
lehullott néhány centis hó kihúzhatta év végéig.

A 2010-es év tehát igencsak szélsõséges idõjárást hozott, mely el-
sõsorban a kirívóan magas csapadékhozamban nyilvánult meg. A
térségben átlagosnak mondható, körülbelül 600 mm-es éves csa-
padékmennyiséghez képest idén a bûvös 1000 mm-es határt is át-
léptük, amire nem volt példa az elmúlt 100 évben.

Szeless Péter

Évi középhõmérséklet: 10,7 °C.
A legalacsonyabb hõmérséklet: -13,4 °C (január 27-én).
A legmagasabb hõmérséklet: 35,1 °C (július 15-én).
Éves csapadékmennyiség: 1011,5 mm
(a legcsapadékosabb hónap: május – 186 mm).
Csapadékos napok száma: 134.
Fagyos napok száma: 86 (amikor a napi min. hõmérséklet <0 °C).
Téli napok száma: 24 (amikor a napi max. hõmérséklet <0 °C).
Zord napok száma: 4 (amikor a napi min. hõmérséklet <-10 °C).
Nyári napok száma: 71 (amikor a napi max. hõmérséklet 25 °C<).
Hõségnapok száma: 27 (amikor a napi max. hõmérséklet 30 °C<).
Forró napok száma: 1 (amikor a napi max. hõmérséklet 35 °C<).
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