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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

Jártamban-keltemben gyakorta egy-egy kõvel té-
rek haza. Nem drágakövek ezek, hanem egyszerû
kavicsok. Az egyiknek a formája ragad magával, a
másiknak a színe, a harmadiknak a mintázata, a
negyediknek az illata, de leginkább az õsidõk
bennük rejlõ emlékei, bölcsességei, üzenetei,
amiket ilyen tárgyiasult formában hazaviszek, és
különös gonddal keresek nekik helyet az ottho-
nomban.
A kavicsokat idõrõl idõre a kezembe veszem, né-
zegetem, forgatom, s elmerengek felettük. Ezek-
bõl töltekezek fel a mindennapi kihívásokra. S ez-
által válnak az egyszerû kavicsok kincsekké.
Sok ilyen „kavicskincs” vesz minket körül.
Ilyen a sárbogárdi zsidó templom, melynek régi
pompáját – ha csak a szemünkkel nézzük – erõsen
megkoptatta az idõ és az ember. De ha egész ben-
sõnket átadjuk az épület látványának, meglátjuk,
milyen is lehetne. S a felújítása egyre sürgetõbb,
hogy ne vesszen el e kövek üzenete.
Hogy most foglalkozunk a lap hasábjain e témá-
val, annak több apropója is van. Január 16-a a val-
lásszabadság napja az Egyesült Államokban, 27-e
a holokauszt emléknapja, egyébiránt pedig 2012
Raoul Wallenberg emlékéve, a svéd diplomata,
embermentõ születésének 100. évfordulója okán.
Fontos ezt a templomot megõrizni méltó módon,
tiszteletbõl, mivel a Sárbogárdon élt zsidó ember-
társaink elhurcolásuk elõtt mozgatórugói voltak
az itteni pezsgõ közösségi, gazdasági és kulturális
életnek. Ha testüket el is pusztították, szellemi és
tárgyi hagyatékuk, a sok szép polgári épület kitö-
rölhetetlenné teszi õket Sárbogárd történetébõl,
mindennapjaiból, kultúrájából.
S ha már itt tartunk, ne feledjük, hogy január 22-
én a magyar kultúra napját ünnepeljük. 1823-ban
e napon született meg nemzeti imádságunk, a
Himnusz Kölcsey Ferenc tollából.
A költõ–politikus Magyarország és a részek egy-
ségéért küzdött. Nekünk is ezt kellene tenni, nem
pedig romokat hagyni az utódokra. Építsünk a
kavicskincseinkbõl közösen egy olyan házat, ahol
mindenki elfér, aki itt él. Építsük fel ezekbõl a ka-
vicsokból magunkat, az emberi kapcsolatainkat.
Mert ha vészek is hányának s tengerén a kín, ez a
közös ház mentsvár lehet a zivatarokban.
Aztán a mi kavicsainkból az utódjaink építkeznek
majd: a régire újat, újat a régibõl.

Hargitai–Kiss Virág

A megújult mezõszilasi általánosA megújult mezõszilasi általános
iskolát a gyerekek csinosítjákiskolát a gyerekek csinosítják Írás a

8. oldalon.
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Disznótor a BorbarátoknálDisznótor a Borbarátoknál
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A sárbogárdi zsinagóga múltja, jelene és jövõje

Végleg eltemessük, vagy újra felavassuk?
A múlt

Fejér megyében a sárbogárdi zsidó közös-
ség XVIII. századi alapítása Bischitz Sala-
mon rabbinak nevéhez fûzõdik. Egyenes
ági leszármazottja, Hevesy György a ma-
gyar Nobel-díjasok sorában a kémia terü-
letén szerzett világraszóló érdemeket. A
közösségi épület (rabbilakás, elemi iskola)
mögött ma is látható zsinagógájukat 1879-
ben avatták fel, többek között a levita
Frank Izsák anyagi támogatásával. Sírem-
léke még áll a helybeli temetõben. Maga-
sabb szintû vallási oktatás is folyt itt.

A hitközség nagy erõfeszítéseket tett in-
tézményei fenntartására, fejlesztésére,
amely jelentõs anyagi áldozatokat követelt
a hitközségi tagoktól. Sárbogárdon a kö-
zösségi épületben mûködött az elemi isko-
la, a szomszédos utcában volt a kóser mé-
szárszék és a rituális fürdõ.

A holokauszt maga alá temette a hajdan
több mint 500 fõs, virágzó és erõs hitközség
szervezeteit. Közösségével együtt ölték
meg dr. Róth Sándor sárbogárdi ortodox
rabbit is. A környékbeli mártírokkal együtt
235 sárbogárdi neve olvasható a holoka-
uszt-emlékmûvön.

A közösség 34 túlélõjével megvalósult a tö-
redékes újjáalakulás, de 1960-ra már el-
néptelenedett. Így kerülhetett sor a zsina-
góga és a mellette álló közösségi épület el-
adására. Ekkor a zsinagóga padlásterében
halmozták fel a vallási tárgyú könyvmarad-
ványokat, iskolai és hitközségi iratanyago-
kat, nyomtatványokat, amelyek az évtize-
dek során a madárpiszok, az egérrágás és
az idõjárás viszontagságai miatt sokat ká-
rosodtak. A zsinagóga belsõ terét két szint-
re osztották betonfödémmel. Az ÁFÉSZ
bútoráruházát mûködtették itt. Az eredeti
ablak- és ajtónyílásokat befalazták, illetve
újak kerültek a helyükre. Az épület külsõ-

leg szinte változatlanul mutatja eredeti
funkcióját, sõt a bejárat felett láthatók a
tízparancsolati kõtáblák héber kezdõsza-
vai.
A kõtáblák alsó két sorában az adományo-
zó megemlékezése olvasható. Fonetikus
átírása: „Záchoron nismosz reb Baruch
Eisler aleha zichrono, márt Riza Chája
besanasz 5639 löpanéj kádos”.
Nyersfordítása: „Az elhunyt Eisler Báruch
úr lelkére emlékezve állította felesége,
Riza Hája úrhölgy a Szent színe elõtti
5639. évben.” Hét síremlék viseli az Eisler
családnevet a helybeli temetõben.

A MAZSIHISZ tulajdonában a zsidó te-
metõ és az ott álló ravatalozó épülete ma-
radt Sárbogárd egyik központi helyén. A
közel és távol élõ családtagok folyamato-
san ápolták a sírok egy részét. A temetõ-
ben 1947-ben emelt mártír-emlékmûnél
kerül sor minden évben a holokauszt-meg-
emlékezésekre.

A jelen

A mai sárbogárdiak közül sokan õriznek
személyes emlékeket a helybeli zsidóság
gazdasági, kulturális és vallási tevékenysé-
gérõl. Az utóbbi években lelkes fiatalok
(Lakk Norbert, Németh Krisztina) egyete-
mi szakdolgozatokban örökítették meg a
sárbogárdi zsidó közösség történelmét,
neveléstörténetét, szociológiai helyzetét.
Arra is volt gondjuk, hogy pár éve a zsina-
góga padlásán felkutassák a fenti iratanya-
gokat, könyveket. A „leleteket” megismer-
ték, feldolgozták, kiállítás keretében be-
mutatták a város lakosságának. A városi
könyvtárban rendezett, vetítéssel kísért ki-

állítás megnyitóján több mint százan vet-
tek részt, termékeny diskurzussal kísérve a
látottakat. Személyesen beszélgethettek
néhány helybeli idõs túlélõvel is.
Ma is gondozott a helybeli zsidó temetõ,
amiben szerepe van a polgármesteri hiva-
talnak is. Stern Sándorné Aranka néni ha-
lála óta az egyik helytörténész, Lakk Nor-
bert gondoskodik az évenkénti megemlé-
kezések szervezésérõl a holokauszt kap-
csán. Ezen az egyre fogyatkozó túlélõkön
kívül a MAZSIHISZ, a keresztény egyhá-
zak és a városi önkormányzat képviselõi is
szerepet vállalnak.
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Emlékezés
a doni hõsökre

Csütörtökön este tartott megemlékezést a
Honvéd Bajtársi Egyesület Sárbogárdon a
Hõsök terén. Az esemény 18 órakor vette
kezdetét a csekély létszámú emlékezõ Him-
nuszával. Gál Sándor, a HBE elnöke meg-
ható beszéde a januári hidegben méltóképp
idézte elénk a doni hõsök szellemét, mely végig felhõként lebegett felettünk, majd Vitéz
Somogyi Gyula A boldog szunnyadókhoz címû verse hangzott el. Ezután Bõjtös Attila
evangélikus gyülekezeti munkatárs mondott szívhez szóló imádságot a doni katasztrófá-
ban elhunytakért. A megemlékezés zárásaként a megjelentek elhelyezték koszorúikat és
mécseseket gyújtottak az emlékmûnél.

Hargitai Gergely és Hargitai Péter

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
2009. március 14-étõl hatályos rendelete
195 épületet illetve objektumot nyilvání-
tott védetté; a 157. sorszámú: Sárbogárd,
Bercsényi u., Zsinagóga. Az épület statika-
ilag jó állapotú, de a tetõszerkezet több he-
lyen beázik és a padlástér felõl folyamato-
san károsodik a belsõ tér is. Ma még min-
dig a helybeli ÁFÉSZ tulajdonában van az
épület. Az utóbbi években bérbeadásra
került használt bútor és ruha eladása céljá-
ból.
A zsinagóga eredeti szakrális funkcióját je-
lenleg a bejárat felett érintetlenül maradt
tízparancsolati kõtáblák õrzik. Pontosan
ez ad módot arra, hogy a mai napig vannak,
akik a jeruzsálemi Siratófalhoz hasonlóan
imahelyként használják az épületet.
Mindezen emlékõrzõ aktivitások adják azt
a gondolatot, hogy van értelme a sárbogár-
di mûemlék zsinagóga állagmegõrzését
szorgalmazni. Van értelme egy olyan épü-
letfelújításnak, amely lehetõvé teheti en-
nek az épületnek a vallás-kulturális hely-
hez méltó használatát.

A jövõ

A fent említett sok helybeli kezdeménye-
zés is, persze, nagyon kevés egy ilyen jelen-
tõs mûemlék helyreállításához, de a Szé-
chenyi Terv és más állami és hitközségi le-
hetõségek összefogásával biztosan meg-
oldható ez a feladat is.
A nemzeti hagyományõrzés egyik feladata
a zsidó emlékek gondozása és közkinccsé
tétele. A temetõk még fellelhetõk, de a val-
lási élet többi helyszíne (zsinagóga, ima-
ház, elemi iskola, tanház, kóser mészár-
szék, rituális fürdõ) már alig-alig. Még
egyes helyeken látható romos épületma-
radvány, még élnek túlélõk, akik használ-
ták, még megszólalnak helybeli tanúk.
Fejér megyében talán már csak Sárbogár-
don áll az 1879-ben épült zsinagóga. Ezért
is áldásos, hogy 2009-ben mûemléki véde-
lem alá került. Az épület mai elszomorító
állapota ellenére reményt ad, hogy a tízpa-
rancsolati márványtáblák jelenleg is ott
láthatók a bejárat felett. Sárbogárd város
és a kistérségi régió nevezetessége lehet
újra ez a mûemlék a hagyományõrzõ fel-
újítással és a vallás-kulturális múlthoz mél-
tó jövõbeli hasznosítással.
Milyen módon lehet megkezdeni ezt a je-
lentõs mûemlék-helyreállítási feladatot?
A körültekintõen indított helyi kezdemé-
nyezés mellett csak nemzeti szintû támo-
gatással és pályázati lehetõséggel lehet si-
keres a megoldás!
Így a következõ generációk továbbra is át-
éreznék a tízparancsolati táblák üzenetét a
sárbogárdi zsinagóga bejárata felett. Ak-
kor lesz helye a múlt eddig feltárt és még
megtalálható emlékeinek. Akkor nem ma-
radna nyitott kérdés, hogy végleg eltemes-
sük, vagy újra felavassuk a sárbogárdi zsi-
nagógát!
Mások híradásai alapján és saját kutatás
eredményeként lejegyezte:

Dr. Stern Pál Miksa

Bõjtös Attila, a Sárbogárd–Sárszentmiklósi Evangélikus Gyülekezet munkatársa a következõ
szép imádságot mondta el a doni megemlékezésen.
„Urunk, Istenünk!
Ahogyan megelevenedik elõttünk a 69 évvel ezelõtt élt és halt honfitársaink sorsa, úgy érezzük nehéz-
nek szívünket bûneink, mulasztásaink súlya alatt. Bocsásd meg nekünk, hogy sokáig elfelejtkeztünk a
doni hõsökrõl, és ma is csak kevesen emlékezünk rájuk. Bûnbánattal valljuk elõtted, hogy nagy híjával
vagyunk önfeláldozásnak, noha az áldozatok példája erre tanít bennünket. Bocsásd meg nekünk, hogy
a doni katonákat halálba hajszoló gonoszság csírája bennünk is ki-kibújik, és otthonainkat teszi fagyos-
sá és fizikai vagy lelki csatározás színterévé. Megvalljuk azt is, hogy hazánkat – amiért a doniak életü-
ket adták – sokszor csak szavakban, de nem valóságos tettekben szeretjük. Hálátlanok vagyunk akkor
is, amikor elégedetlenkedünk, és a magunk problémáit túlságosan is felnagyítjuk.
Urunk, ahogyan eléd visszük mulasztásaink terhét, és lelkünk könnyebbül, úgy érezzük még inkább a
hálát szívünkben. Hálásak vagyunk, hogy mi hazánkban és békében élhetünk. Hálát adunk Neked, hogy
irgalmasságodból voltak túlélõi a doni katasztrófának. Hálásak vagyunk azért is, hogy Te mindig a ki-
csi, a gyenge, az elesett, a megalázott oltalmára kelsz. Ezért hisszük és köszönjük, hogy a legemberte-
lenebb körülmények között, a legnyomorúságosabb helyzetben sem hagytad magára azt a
száznegyvenezret. Köszönjük, hogy sokuk számára nagyon is közeli lehettél, és haláltusájukban is ka-
paszkodó voltál, és az idegen földön életüket áldozók számára az örök otthonba érkezés reménységét
adtad. Köszönjük, hogy mindegyikük örök sorsát a Te irgalmas kezeidre bízhatjuk.
Urunk, Istenünk! Jóságod arra indít bennünket, hogy eléd vigyük kéréseinket is. Könyörgünk az egykori
katasztrófa esetleges túlélõiért, az áldozatok ma élõ hozzátartozóiért. Adj szívükbe békességet, és vi-
gasztald õket azzal a reménységgel, hogy Jézus Krisztusban az elõrement szeretteikkel való örök talál-
kozást ajándékozod nekik is.
Könyörgünk azokért a katonákért is, akik – ha nem is végtelen hómezõkön, a senki földjén – külföldön
teljesítenek szolgálatot. Óvd meg õket a bajtól, tedd õket az ellenségeskedõ népek közötti béketerem-
tés eszközeivé.
Könyörgünk magunkért is. Add, hogy emlékezésünk felébressze bennünk a hazánkért, nemzetünkért
való szeretetet, és megláttassa velünk azt, hogy egyedül Benned reménykedhetünk, Add, hogy emlé-
kezésünk Hozzád vonjon bennünket.
Dicsõítünk Téged, Urunk, Istenünk, mennyei Atyánk, hogy a Te békességed megszelídít minden embe-
ri indulatot; hogy a te szereteted lefegyverez minden ellenségeskedõt; hogy a Krisztusban nekünk aján-
dékozott életen nem fog a halál. Dicsõítünk, hogy a Te irgalmas kezedbe tehetjük népünk és az egész
békétlen világ sorsát – benne a mi kicsiny életünket is. Ámen.”
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Vadászat, vadgazdálkodás
a Sárvíz mentén

Sebestyén János hivatásos vadász segítsé-
gével jutottam hozzá dr. Tóth Sándor
„Nyitány a hírnévhez” c. könyvéhez, amely
„Vadászat és vadgazdálkodás Magyaror-
szágon” címmel az 1945 és 1951 közötti
idõszak országos történéseit foglalja össze.
A Sárszentágotára utaló közlések segítet-
tek cikkem összeállításában, amely új in-
formációkat adott a témával kapcsolato-
san, helytörténeti kiadványaink kiegészí-
tésére.
A Sárvíz menti terület halban, vadban gaz-
dag része volt egykoron a Mezõföldnek. A
mocsarakból kiemelkedõ dombhátak fa-
csoportjai biztos búvóhelyül szolgáltak az
õsi vadvilágnak.

Az õseink által belakott Kárpát-medencét
a néhány számon tartott utazó megismer-
te. Természeti értékeit nagyra becsülték.
Ismert, hogy a vadászati jog akkor is a föld-
tulajdonost illette, ahogy ma is, a szokás-
jog, valamint a törvények értelmében.
Az Árpád-korban Szentágota magyarjai és
a betelepült besenyõk közösen hasznosí-
tották a természet ajándékait. Ez volt a
szokás a török idõk végéig. A Sárvíz-csa-
torna megépítése után a táj átalakult. A
mocsár és láp visszaszorult, bõvült a kul-
túrterület, növekedett a szántóföldi hasz-
nosítás, megváltozott a természetes nö-
vény- és állatvilág.
A török uralom után az új bortokos jezsui-
ták nagybérlõkkel hasznosították Szent-
ágota határát. A birtokos, vagy bérlõ joga
volt a vadászat. A paraszti népesség nem

vadászhatott. A vadbefogások fortélyait
azonban jól ismerték.
A XVIII-XIX. század fordulójára egyes ál-
latfajok eltûntek, kipusztultak, például a
nádifarkasok (említésre méltó, hogy Toldi
is ezekkel viaskodott). Ezek után már bát-
ran járhatta mindenki a természetes tájat.
Vadgazdálkodásról még nem beszélhe-
tünk ebben a korban, de vadvédelem (mint
tulajdon) már volt. Az uralom vezetõje, in-
tézõje erre is felügyelt (a Bánk bán címû
mûben Tiborc panaszából is értesülhet-
tünk a vadállomány tulajdonlásáról).
A jezsuita rend feloszlatása után Tanul-
mányi Alap néven kezelték a birtokot. To-
vábbra is a nagybérlõk a vadászati jog tu-

lajdonosai 1920-ig. Ettõl kezdve kis- és kö-
zépbérlõk gazdálkodnak a Tanulmányi
Alap földvagyonán. 1930-tól, majd nagy
lendülettel 1940-tõl megindult az erdõte-
lepítés.

A község határát a harmincas évek végén
bérleti alapon a Hubertus Vadásztársaság
kapja meg vadászati célból. Elnöke Nadler
Herbert, a Székesfõvárosi Állat- és Nö-
vénykert igazgatója. A tizenkét fõs társa-
ság szinte országos vezetõ, illetve fõvárosi
személyiségekbõl tevõdött össze.

Említésre méltó Balsai Miklós erdõmér-
nök, aki a Tanulmányi Alap erdõhivatala
vezetõjeként tervezte és irányította az er-
dõtelepítést Sárszentágotán, és tagja volt a
vadásztársaságnak. Nagy tisztelet övezte
õt falunkban.

Az 1945. január 20-án aláírt fegyverszüneti
egyezmény leellenõrzésére létesített Szö-
vetséges Ellenõrzõ Bizottság hatására új-
raszabályozták a vadásztársaságok újjáala-
kulását, mûködését a 2. világháború után.
A Hubertus Vadásztársaság 1945. október
14-én kelt kérelmét elutasították. Kötele-
zõvé tették a levadászott vadak zömének
átadását hatósági célokra. Új vadásztársa-
ság jött létre Sárszentágota Vadásztársa-
ság néven. Zömében helyi gazdálkodó em-
berek voltak a tagjai. Ebbõl a csoportból
1950-tõl hivatalos nyomásra a többség
megvált a vadászattól. Ezen idõszakig a va-
dak etetésével, takarmányozásával nem
foglalkoztak, vadgazdálkodás nem léte-
zett.
Talán a teljesség igénye nélkül érdemes
megemlíteni néhány vadásznak a nevét,
akik itt, a falunkban éltek, élnek: Exner
Mihály, Nagy Mihály, Majsai Mihály, id.
Huszár István, Örkényi József, Barabás
Pál, Fekete János, Gõdér Árpád. Bizonyá-
ra még ezen felül is voltak bizonyos ideig
többen vadászok a természet kedvelõi kö-
zül.
Falunk szülöttjei és hivatásos szakképzett-
séget szerzett vadászok Sebestyén János és
Nagy György.
1951-tõl a rendszerváltásig a Csepel Va-
dásztársaság területe volt a falu határa, az
erdõterület is. Ettõl kezdve fokozatosan
fejlõdött a vadgazdálkodás.
A Mezõföldi Erdõ- és Vadgazdaság szer-
vezésében megindult a vadállomány sza-
porítása. Soponyán fácánnevelõ, Nádasd-
ladányban vadkacsaszaporító-telep léte-
sült. Bekerített telepen tartják a vaddisz-
nókat. Szintén Soponyán mûködik a vad-
feldolgozó-üzem.
Napjainkra a vadállomány szaporításának
szervezettsége visszaszorulóban van. Je-
lenleg Sárszentágota területébõl kettõ va-
dásztársaság bérel vadászterületet, vala-
mint az erdõséget egy személy bérli.
Ami a vadállományt illeti, elszaporodtak a
nagyvadak: szarvas, õz, vaddisznó.
A fácánok létszáma több év óta nem válto-
zik. Kevés a nyúl, kiveszõben a fogolyállo-
mány.
A vadászati idõszakokat hivatalosan sza-
bályozott rend szerint kell betartani, erre
ügyelnek a hivatásos vadászati vezetõk.
A fentiek összeállításához az említett szak-
könyvet használtam fel, valamint a Nim-
ród vadászújságot, és személyes beszélge-
tések alkalmával tájékozódtam.

Magyar József

A fotó a Nimród újságban jelent meg.
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A természetvédelem jeles napjai Fejér megyében
Minden család egyik legfontosabb ünnepe, amikor
valamelyik családtag születésnapja kerek évfordu-
lót ér el. Ilyenkor fokozott figyelem fordul az ünne-
pelt felé.
Hasonlóképpen jeles évfordulónak tekintjük, ha
egy természetvédelmi oltalom alatt álló terület ér el
ilyen kort.
A 2011. év Fejér megyében különösen gazdag ilyen
alkalmakban. Két tájvédelmi körzet, négy országos
jelentõségû természetvédelmi terület esetében le-
hetne tortát szelni. A hat védett terület a megye or-
szágos jelentõségû védett területeinek közel felét,
kiterjedésben mintegy 60 %-át jelenti. Egy ilyen ün-
nep megfelelõ alkalmat nyújt a visszatekintésre, il-
letve a jövõ felvillantására. A következõkben átte-
kintjük az ünnepeltek eddigi „életét” és megpróbá-
lunk a jövõjükbe tekinteni.
A két tájvédelmi körzet közül az öregebb Vértesi
Tájvédelmi Körzetet 1976-ban alapították. Az ala-
pításakor 13.723 hektár kiterjedésû, 9 Fejér me-
gyei (Bodmér, Csákberény, Csákvár, Csókakõ,
Gánt, Mór, Pusztavám, Szár, Vértesboglár) és 1 Ko-
márom–Esztergom megyei (Oroszlány) település
területét érintõ tájvédelmi körzet kialakításának
célja a Vértes-hegység jobbára érintetlen termé-
szeti értékeinek, a hozzájuk kapcsolódó kultúrtörté-
neti értékeknek a hosszú távú megõrzése, megtar-
tása.
Az eltelt idõ alatt több alkalommal került sor a vé-
dett terület bõvítésére, így olyan értékek kerültek
oltalom alá, mint a csákvári Csíkvarsai-rét, vagy a
csákberényi Bucka-hegy térsége. Ennek köszönhe-
tõen a tájvédelmi körzet kiterjedése 15.035 hektár.
Az eltelt idõ alatt – a természetvédelmi kezelésnek
is köszönhetõen – alapvetõen sikerült megõrizni a
terület természetszerû élõhelyeit, megszûnt a bá-
nyászati tevékenység, megindult egyes kultúrtör-
téneti értékek (csókakõi vár) rehabilitációja. A tu-
dományos kutatások számos új ismerettel gyarapí-
tották a hegység élõvilágáról, barlangjairól rendel-
kezésre álló információkat. A terület élõhelyei
szempontjából meghatározó erdõgazdálkodásban
folyamatosan bevezetésre kerültek a különbözõ,
természetszerû használati módok, melyek hosz-
szabb távon növelhetik a terület természetességét.
A természeti értékek megismerhetõségét az elmúlt
évek alatt létesített több tanösvény, kiadvány szol-
gálja. Az eddig folytatott, sikeres természetvédel-
mi kezelésnek is köszönhetõ, hogy a tájvédelmi
körzet területe a hazai Natura 2000 hálózat részévé
vált.
Az elkövetkezõ évek feladata a tájvédelmi körzet
korszerû alapokon történõ aktuális élõhely-térkép-
ének elkészítése, a feldolgozott ismeretek alapján a
további természetvédelmi koncepció kidolgozása.
A másik tájvédelmi körzet az 1986-ban alapított
Sárréti Tájvédelmi Körzet. Az alapításkor 2.211
hektár kiterjedésû terület a 3 település (Csór,
Sárkeszi, Sárszentmihály) térségében elhelyezke-
dõ lápmedence védelmét szolgálja. Az eltelt idõ-
szakban kisebb területi korrekcióra került sor, így a
védett terület kiterjedése ma 2.221 hektár.
A védetté nyilvánítás egyik legfontosabb célja az
akkor a medencében még elõforduló Fejér megyei
túzokállomány fészkelõhelyének oltalom alá helye-
zése. Sajnos a valamikor még jelentõs túzokállo-
mány létszáma már a védetté nyilvánítás idõszak-
ára is határozott csökkenést mutatott. A környezõ
területek fokozódó terhelése, használata nem ked-
vezett a túzoknak, így mára nem beszélhetünk ál-
landóan meglévõ populációról.

Szerencsére azért a védett terület természeti érté-
kei nem tûntek el az eltelt idõ alatt. A területen tör-
tént botanikai, zoológiai vizsgálatok számos magas
természetvédelmi értékkel gazdagították ismere-
teinket. A kiszáradó tõzeglápok, mocsárrétek vé-
dett növény- és állatfajokban rendkívül gazdagok.
Számos orchideafaj esetenként több tízezer töves
állománya, a hazai rovarvilágra tekintettel unikális
fajok jelenléte is a természetszerû élõhelyek jelen-
létére utal.
Az elmúlt évtizedek során egyre inkább a termé-
szetszerû gyepgazdálkodás került elõtérbe. Több, a
védetté nyilvánításkor szántóként kezelt területen
történt meg a visszagyepesítés, ezzel megnöve-
kedett a természetszerû élõhelyeknek az aránya.
A 2010-es év rendkívüli eseményként kerül be a
tájvédelmi körzet életébe, hiszen a május-júniusi
csapadéknak, az ennek következtében kialakult
belvízhelyzetnek az eredményeként szinte a teljes
tájvédelmi körzet víz alá került. A kialakult, és a
2011. évre is áthúzódó magas vízborítás hatásai
akár hosszú távra is meghatározó változásokat
okozhatnak a területen. Az elkövetkezõ évek egyik
legfontosabb természetvédelmi feladata ezeknek a
természetszerû hatásoknak a nyomon követése.
Fejér megye országos jelentõségû védett területei-
nek „korelnöke” a Pákozdi Ingókövek Termé-
szetvédelmi Terület. Az 1951-ben alapított, Pá-
kozd község határában található terület kiterjedése
44 hektár volt. Idõközben a védett terület nagysága
közel megötszörözõdött, így ma 256 hektár áll olta-
lom alatt.
A Velencei-hegység hazánkban egyedi gránit alap-
kõzetû területén kialakult kisebb-nagyobb szikla-
csoportok, az ún. „ingókövek” hosszú távú megõr-
zését szolgálta a 60 évvel ezelõtti oltalom alá helye-
zés. Ezek az unikális geológiai képzõdmények kizá-
rólag a Velencei-hegységben találhatók meg.
A természetvédelmi oltalom ellenére számos kép-
zõdmény megszenvedte az elmúlt éveket. A 90-es
évekig a katonai gyakorlótér területéhez tartozott,
annak „áldásos” hatásaival, majd a turisztikai ér-
deklõdés következtében modern „sziklarajzok” ke-
rültek rájuk, és a terepmotorozás sem kíméli a terü-
letet.
A geológiai értékek mellett említésre méltó a spe-
ciális kõzeten kialakult, hozzá alkalmazkodó élõhe-
lyek, védett növény- és állatfajok jelenléte.
Idén lesz 45 éves az 1966-ban létesített Dinnyési-
fertõ Természetvédelmi Terület. A Gárdony, Pá-
kozd, Seregélyes, Székesfehérvár területét érintõ
védett terület kiterjedése az oltalom alá helyezés-
kor 545 hektár volt, ami az idõközben történt terü-
letcserék miatt 530 hektárra változott.
A természetvédelmi oltalom alá helyezés kifejezett
célja a területet fészkelési, táplálkozási, pihenési
céllal felkeresõ vízi madarak nyugalmának folya-
matos biztosítása. Ennek érdekében az évek során
a védett terület állami természetvédelmi vagyon-
kezelésbe került, a vízi madarak nyugalma szem-
pontjából fontos vadászati jogot is a természetvé-
delmi kezelõ gyakorolja. Korlátozásra került a terü-
let látogathatósága. A vizes élõhely megfelelõ ke-
zelése érdekében számos zsilip, a Dinnyés–Kajtor
csatornán duzzasztó létesült.
Olyan fajok védelmét biztosította a védett terület,
mint a védetté nyilvánításkor hazánkban nagyobb
egyedszámban mindössze 2-3 helyen fészkelõ
nagy kócsag, kanalasgém. A nemzetközi szem-
pontból is jelentõs madárpihenõhely fontosságát
jelzi, hogy a terület részét képezi az ún. „Ram-
sari-területeknek”. Az elmúlt években folytatott ku-

tatások számos botanikai és további zoológiai érté-
kek jelenlétét mutatták ki. A bemutatást szolgálja
az elmúlt évben átadott természetvédelmi tanös-
vény kialakítása.
Az elkövetkezõ évek egyik fontos feladata a véde-
lem alatt álló területek további bõvítése, ezzel érté-
kes mocsárrétek, kaszálórétek természetvédelmi
oltalom alá helyezése.
Az 1990-es évek közepén újra intenzív természet-
védelmi oltalom alá helyezésekre került sor hazánk-
ban. Ennek eredményeként került védelem alá
1996-ban a Rácalmási-szigetek Természetvé-
delmi Terület. A Duna-folyamban elhelyezkedõ
Nagy-sziget, a zátonyszigetek és a köztük található
mellékágak Rácalmás község területére esnek. A
védett terület kiterjedése 386 hektár.
A védelem alá helyezés célja a Dunát kísérõ, termé-
szetszerû, puha- és keményfa-ligeterdõk, illetve
mellékágak, a hozzájuk kapcsolódó élõvilág életfel-
tételeinek megõrzése. Különösen megkapó kora ta-
vasszal a kopaszon álló fák alatt tömegesen virág-
zó, kék színû ligeti csillagvirágszõnyeg. Az év to-
vábbi idõszakában is számos védett fajjal lehet ta-
lálkozni a területen.
Az eltelt évek során az erdõgazdálkodóval közösen
kialakított koncepció alapján megkezdõdött a táj-
idegen, nemes nyaras állományok fokozatos lecse-
rélése, a természetszerû, puha- és keményfa-liget-
erdõkre jellemzõ erdõállományok kialakítása. Fon-
tos eredmény a néhány éve kialakított tanösvény,
amely bemutatja a Duna mellett található termé-
szetszerû élõhelyeket, õsi gazdálkodási módokat.
Az elkövetkezõ évek feladata a megkezdett erdõ-
szerkezet átalakításának folytatása, illetve a mel-
lékágak revitalizációja.
Szintén 1996-ban került kialakításra a Rétszilasi-
tavak Természetvédelmi Terület is. A Pusztaeg-
res, Sárbogárd és Sáregres településeket érintõ,
1.495 hektár kiterjedésû terület természetvédelmi
oltalom alá helyezésének elsõdleges indoka a vé-
dett területen belül elhelyezkedõ közel 800 hektár
kiterjedésû halastórendszer, az ott elõforduló vízi
madarak nyugalmának biztosítása. A védelem alá
helyezés jelentõségét igazolja, hogy ez a terület is
részét képezi a hazai „Ramsari-területeknek”. Ki-
emelkedõ értéket jelent a különbözõ gémfajok fész-
kelése, a nyári lúd, a telepesen költõ sirályok jelen-
léte. Az õszi, téli idõszakban feledhetetlen élményt
jelent az éjszakázni tömegesen behúzódó vadludak
képe.
A természetvédelmi kezelés részeként az eltelt idõ-
szak alatt közel 100 hektár kiterjedésben került
visszaállításra a gyepvegetáció a szántóföldek he-
lyén. Ezeken az átalakítás alatt álló területeken és a
természetszerû gyepeken a szürke marha és bivaly
extenzív legeltetése mellett alakulnak azok az élõ-
helyek, melyek számos limikolafaj és védett nö-
vény életfeltételeit biztosítják. A továbbiakban cél-
ként került kitûzésre a védett területet bemutató
tanösvény, ismeretterjesztõ kiadvány készítése.
Az elõzõekben bemutatottak alapján büszkén el-
mondható, hogy van ok az ünneplésre ebben az év-
ben. Az említett védett területek az eltelt idõszak
alatt a védetté nyilvánításkor meghatározott célo-
kat beteljesítették, megõrizték a területükön elõfor-
duló védett fajokat, a kutatások újabb értékekkel
gazdagították azokat, és van elképzelés a továbblé-
pésre az elkövetkezõ évekre is.

Csihar László tájegységvezetõ,
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság,

Vértes-Mezõföldi Természetvédelmi Tájegység
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Disznótor a Borbarátoknál
A disznóvágást már hetek óta tervezték a sárbogárdi Borbarátok.
Néhány héttel ezelõtt a rossz idõjárás miatt halasztották el a „te-
temrehívást”. Végül most vasárnapra tûzték ki a végleges dátu-
mot.
A Rádi-dûlõben, Márkovics Lajos présházánál gyülekezett a tár-
saság, ahol szerét ejthették a nagy eseménynek. A sok markos le-
gény hamar két vállra fektette az életéért küzdõ, szép jószágot,
amit aztán Gili János avatott böllérként lõtt le, majd szakszerûen
vérét vette. A hagyománytól eltérõen a vért nem fogták föl, mert
nem készült se sült hagymás vér, se véres hurka.

Eközben két katlanban már forrt a víz az üstökben. A forró víz
kellett pörzsölés után a lemosáshoz. Míg Gili János pörzsölte a
disznót, a többiek fölváltva kaparták a bõrt és osztották az észt a
mesternek. Bognár Józsi egymás után szedte le a körmökrõl a pa-
pucsokat. Azokat tréfásan az ujjaira húzta, mintha disznókörmei
nõttek volna. A kaparás után a forró vízzel varázsoltak a fekete
disznóból fehér disznót.
Amikor tiszta lett, targoncára fordították és a hastokra emelték,
ahol elõször kivágták a sonkákat, majd orjára bontva szétdarabol-
ták a jószágot. A sonkákból csak egyet hagytak meg füstölésre, a
többi – a csontról lefejtve a húst – a kolbászba került. A hús egy ré-
szébõl pörkölt készül majd a borbarátok farsangi vacsorájára.

A friss májat a présházban Flõgl Istvánné és Szilveszter Jánosné
szeletelték és sütötték reggelire a társaságnak.
Fekete Jani bácsi egy nagyobb lábosban pecsenyét sütött. A friss,
még meleg húsból a legfinomabb a pecsenye. A sült májat és a pe-

csenyét is apróra vágott fokhagymával megbolondítva fogyasztot-
ta jóízûen a csapat. Az egyik üstben abálták a kövesztett szalon-
nát, s itt forrázták a császárszalonnát is, ami pácolás után majd a
füstre kerül.

A hideg idõben reggel kisüsti pálinkával melegítettek, aztán ké-
sõbb a sült máj és a pecsenye mellé mindenki szívesen fogyasztot-
ta a fûszeres forralt bolt is.

A munka közben észrevétlenül fordult a reggel délidõbe, s a pe-
csenye közben elkészült második fordulóját már ebédként fo-
gyasztotta a társaság, amihez a házigazda által a pincébõl felho-
zott bor mellett megkóstolhattuk az alkalomra hozott más boro-
kat is. Sokan már másodszor fejtett bort kínáltak. A kóstolás köz-
ben megállapíthattuk, hogy az idei borokban nemigen találni hi-
bát. A kedvezõ idõjárásnak köszönhetõen egészséges volt a szõlõ
szüretkor, és szinte mindenhol szépen beérett a termés.

Míg evett, ivott a társaság, serényen folyt a munka is. Megdarálták
a kolbászhúst, s azt betöltötték a kolbászbélbe. A kolbásztöltés
közben a frissen sült kolbászt megkóstolva jóváhagytuk annak fû-
szerezését, sózását. Füstölés után jut ebbõl nemcsak a borbarátok
báli vacsorájára, de a tavaszi borversenyre, a közös ebédhez is.

Hargitai Lajos

Meghívó
A Szent István Általános Iskola szülõi munkaközössége

meghívja Önt a

2012. január 28-án megrendezésre kerülõ

PÓTSZILVESZTERI BÁLJÁRA.
Helye: Patkó csárda.

Programok:
18.00 órától az iskola tanulóinak mûsora;
19.00 órától vacsora (vegyes tál: sült csülök, ananászos csirke, rántott sze-
let, sajttal töltött csirke, túros sertésszelet, vegyes köret, savanyú, süti);
ezt követõen tánc kifulladásig, tombola.
Zenél: Rozgonyi Tibor.
Belépõ: 2.500 Ft/fõ.
Belépõk elõvételben vásárolhatók, korlátozott számban, az iskolában,
Szõnyeginé Klárinál: 06 (20) 931 7447 (Vénusz vegyesbolt), vagy
Reitter Zoltánné Anitánál: 06 (70) 636 9373 (Árvarázs bolt).
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Szervezõk
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Egy pálfai Angliában 11.

Angolkák
Szinte minden egyes népnek van imidzse, egy tipikus attitûd, amit
a kollektív nemzetközi tudat is határozottan beazonosít, s egyben
megkülönböztet más ország lakóinak jellegétõl. Általános és egy-
szerû vélekedés szerint a németek precízek és mindig virslit esz-
nek, az olaszok hangoskodóak és folyton áriáznak, az eszkimók
meg szûkszavúak és nem értenek a kenyérpirítóhoz. A szigetor-
szág angoljait visszafogott, teázgató és szarkasztikus humorú
gentlemaneknek titulálja a köztudat, akik keménykalapot horda-
nak, és a süllyedõ Titanic fedélzetén is higgadtan vesézik ki a víz
hõmérsékletének káros hatását szervezetükre. Ez az a tipikus
angolság, amit én annyi helyiben véltem felfedezni, mint ahány
szarva van a bölömbikának.

Nem szabad elfelejteni, hogy az országnak ez a közép-keleti része
vidéknek számít, így a mintapéldányok gyûjtõhelye. London és
környéke elég messze van, tehát ezen a peremvidéken a nem kira-
kati angolság van jelen. Erõs, hadarós tájszólásuk nemegyszer
okozott már zavart, így mikor az egyik öregasszony kérdezett va-
lamit, úgy éreztem, mintha a Marson lennék, egy régóta itt kinn
élõ magyar munkatársam jött is tolmácsolni, ám az öreglány meg-
szólalása után õ is ugyanolyan értetlenkedõ fejet vágott, mint én.
Korábban már hallottam ezt-azt az angolok munkamoráljáról,
miszerint lusták a kétkezi munkára – ezért sincs köztünk, takarí-
tók közt egy se. Azt hittem, hogy a négykerekû kis guruló jármû-
veken (amik a robogó, a tolószék és a bevásárlókocsi speciális ke-
verékei) csak a rokkantak, vagy öregek közlekednek, de a városi
utcán talán én voltam az egyedüli, aki a saját lábán sétált, s nevet-
tem magamban, amikor egy keresztezõdésben a „dugóba” keve-
redett népek egymást akarták elhessegetni – dudanyomkodással.
De nem is ez az igazán bizarr, hanem a gyereknevelési módsze-
rük, ami annyiból áll, hogy semmibõl. Legalábbis erre következ-
tettünk az érthetetlenül üvöltözõ, követelõzõ lurkók láttán, akik-
kel ha már nem bírnak, pórázra kötik õket (!), és úgy viszik ma-
gukkal. Ettõl az egytõl eltekintve sok minden meg van engedve
nekik, túlságosan is, nem csoda, hogy öröklik szüleik munkamo-
rálját.

De ez a portré nem teljes egy õszintén pozitív tulajdonság nélkül,
amit még a „legutolsó” kukásembernél is tetten érek, ha éppen

egyszerre akarunk felszállni a buszra: az illem. Mindenkivel, min-
den körülmények közt udvariasak, elõzékenyek, és az otthon so-
kat tapasztalt kispolgári rosszindulat nagy tömegû sorban állásnál
sem jellemzõ rájuk, mondjuk a patika elõtt.
Mint azt már írtam pár fejezettel ezelõtt, az itteni többség szolid,
majdhogynem puritán kis lakásokban él – ami nem pusztán ha-
gyomány –, és okkal vetõdött fel bennem a kérdés, hogy mégis mi-
ért, amikor olyan jól keresnek, hogy abból villát is tudnának épít-
tetni. De elég volt rápillantanom a sorban elõttem állók fenékmé-
retére, és már tudtam is, hogy hova rakódik az a sok pénz. Bizony,
nem sajnálják maguktól a jó falatokat, de még mennyire nem; ha
valamiben, hát ebben kiélik luxusigényüket, ami meg is látszik te-
rebélyes zsírpárnáikon – nem véletlen, hogy az egyik legkövérebb
nemzet az angol.
Bizony, ilyen a jólét, és ha már itt tartunk, azt is meg kell említe-
nem, hogy az angol nõk, de a férfiak se a legvonzóbb példányok
ezen a Földön. Nemcsak telt idomaik miatt, hanem mert – izolált
szigetország lévén – génjeik nem igazán keveredtek más nemzete-
kével, így megmaradtak fakónak, petyhüdtnek, mint amilyen az
idõjárásuk. Ettõl persze nem lesznek rondák, sõt vannak szép ki-
vételek is, de összességében nem kifutóra való Anglia fehérnépe.
Nem úgy, mint a magyar lányok – és ezt nem bezzeg-jellegû
országimidzsnek szánom, hanem személyes meggyõzõdésem.
Igaz, õk tuti nem adnák vissza az utcán észrevétlenül földre ejtett
ötven pennysünket, de hát ez is lehet nõi erény, és ha az, akkor
ebben az angol nõk világelsõk.

Egy pálfai fiatalember

Havonta ezreket költ azért, hogy egészségtelenül éljen!

Január 1-jétõl tilos a dohányzás!
A törvény új szigorítása elsõ hallásra akár radikálisnak is nevez-
hetõ, de a magyar emberek dohányzási szokásait és a dohányzás
miatt kialakuló betegségeket figyelembe véve indokolt és szük-
ségszerû lépés volt. A dohányfüst rákkeltõ a passzív dohányosok
számára is. A gyermekek tüdejét súlyosan károsítja.

De pontosan milyen szigorításokat kell észben tartani? A tör-
vény értelmében tilos a dohányzás a közforgalmú intézmények
és a munkahelyek zárt légterû helyiségeiben, a szórakozó- és
vendéglátóhelyeken, a tömegközlekedési eszközökön és megál-
lóikban, a játszótereken és öt méteres környezetükben. A helyi
önkormányzatok mindemellett további közterületen is
megtilthatják a dohányzást.

A jövõben szabadtéren sem jelölhetõ ki dohányzásra alkalmas
terület a közoktatási intézményeknél, gyermekjóléti, gyermek-
védelmi intézményeknél, egészségügyi szolgáltatóknál.

Dohányzóhelyet csak szabad levegõn, a bejárattól legalább öt
méterre lehet kijelölni, kivéve azoknál a vendéglátóegységek-
nél, ahol erre csak a bejáratnál van lehetõség.
Az ÁNTSZ jogutódja, a Népegészségügyi Szakigazgatási Inté-
zet munkatársai és a közterület-felügyelõk figyelmeztetéseit ko-
molyan kell venni. Tavasztól magánszemélyek esetében akár 50
ezer forintos, intézmények esetében pedig 2,5 millió forintos
bírságot is kiszabhatnak, ha nem tartják be a szigorított törvényt.
Magyarországon ma 10 emberbõl négy dohányzik, és ennek kö-
vetkezményeként 18 percenként meghal egy honfitársunk. A
hatóságoknak nem az a céljuk, hogy minél többet bírságoljanak,
hanem hogy a tiltás miatt még többen leszokjanak a cigirõl. Ez
egy jó alkalom arra, hogy megszabaduljanak káros szenvedé-
lyüktõl! Határozzák el magukat és forduljanak segítségért a há-
ziorvosukhoz, vagy keressék fel a www.leteszemacigit.hu
weboldalt.

Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv
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Gyerekek díszítik az új iskolát
A megújult mezõszilasi Németh László Általános Iskola nagy bel-
sõ tereit a gyerekek csinosítják. A tornapálya betonkerítésére vi-
dám gyerekfestmények kerültek. Az elõcsarnokban a nyolcadikos,
ügyes kezû lányok színes virágmotívumokkal díszítették az egyik
sarkot. A folyosó átjárójában pedig a helyi természeti értékeket
mutatják be.

/H/

Évzáró a Sáregres Polgárõr Egyesületnél
A Sáregres Polgárõr Egyesület december 29-én 17 órára vacsorá-
val egybekötött évzáró rendezvényre hívta meg tagjait. A 30 fõs
tagságot csülökpörkölt fõtt burgonyával és a polgárõr asszonyok
által sütött sütemény várta.
A rendezvényt Tiringer Mária polgármester asszony nyitotta
meg, aki maga is polgárõr. Egyesületünket megtisztelte jelenlété-
vel dr. Ozsváth Zsolt, Sárbogárd rendõrkapitánya, valamint Ba-
dics Ferenc körzeti megbízott.
A kapitány elismerõen beszélt a polgárõrök munkájáról.

Kakuk Tiborné, az egyesület vezetõje megköszönte a tagok társa-
dalmi munkában végzett szolgálatát, és az önkormányzat támo-
gatását a mûködéshez. A polgárõrök emléklapot, kártyanaptárt,
egy üveg pezsgõt kaptak ajándékba.
Vacsora után Vörös József zenész húzta a talpalávalót. Nagyon jó
hangulatú, kötetlen beszélgetés, tánc vette kezdetét.
A szervezõk köszönik a felajánlásokat a vacsorához, az ajándé-
kokhoz, a zenész kifizetéséhez! Köszönet mindenkinek, aki bár-
milyen segítséggel hozzájárult a rendezvény megszervezéséhez!

Sáregres Polgárõr Egyesület
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Meghívó
Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete

2012. január 30-án (hétfõn) 16 órakor közmeghallgatást tart.
Az ülés helye: a polgármesteri hivatal díszterme, Sárbogárd, Hõsök tere 2.

Napirend:
1. Beszámoló a 2011-es évrõl. Tájékoztató a 2012. évi költségvetésrõl és feladatokról.
Elõadó: polgármester.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

Meghívó
Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete

2012. január 20-án (pénteken) 9 órakor ülést tart.

Az ülés helye: a polgármesteri hivatal díszterme,
Sárbogárd, Hõsök tere 2.

Napirend:
1. Tájékoztató a két ülés közötti fonto-
sabb eseményekrõl, intézkedésekrõl.
Beszámoló az átruházott hatáskörök
gyakorlásáról.
2. Jelentés a lejárt határidejû határoza-
tok végrehajtásáról.
Elõadók: a végrehajtásért felelõsök.
3. A gyepmesteri vállalkozói szerzõdés
meghosszabbítása Sárközy Károly vállal-
kozóval.
Elõadó: polgármester.
4. A gyepmesteri feladatok ellátására be-
érkezett pályázatok elbírálása.
Elõadó: polgármester.
5. Sárbogárd Város Önkormányzata
2012. évi költségvetésének tárgyalása (I.
forduló).
Elõadó: polgármester, jegyzõ, gazdasági
osztályvezetõ.
6. Sárbogárd Város Önkormányzata kép-
viselõ-testületének az egyes szociális el-
látásokról szóló 28/ 2006. (VI. 15.) önkor-
mányzati rendeletének módosítása.
Elõadó: jegyzõ.
7. A képviselõ-testület és szervei szerve-
zeti és mûködési szabályzatáról szóló
10/2007 (III. 19.) önkormányzati rende-
let módosítása.
Elõadó: jegyzõ.
8. A talajterhelési díjról szóló 27/2004.
(VII. 05.) önkormányzati rendelet mó-
dosítása.
Elõadó: jegyzõ.
9. Az önkormányzat közmûvelõdési fel-
adatairól szóló 27/2008. (X. 9.) önkor-
mányzati rendelet módosítása.
Elõadó: jegyzõ.
10. A Sárbogárd város díszpolgári címé-
nek és kitüntetéseinek alapításáról és
adományozásáról szóló 28/2002. (VIII.
28.) önkormányzati rendelet módosítása.
Elõadó: jegyzõ.
11. A Sárbogárd Város Önkormányzata
vagyonpolitikai irányelveirõl szóló 4/
2001. (I. 24.) kth. számú határozat felül-
vizsgálata.

12. A Közbeszerzési Szabályzat elfogadá-
sa.

Elõadó: jegyzõ.

13. Az alapító okirat módosítása.

Elõadó: polgármester.

14. A Központi Általános Iskola, Óvoda,
Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat
és az ÁMK Szervezeti és Mûködési Sza-
bályzatának módosítása.

Elõadó: polgármester.

15. A Sárbogárd–Hantos–Nagylók Szoci-
ális Alapszolgáltatási Intézményfenntar-
tó Társulás társulási megállapodásának
módosítása.

Elõadó: polgármester.

16. A Sárbogárd–Hantos–Nagylók Gyer-
mekjóléti Intézményfenntartó Társulás
társulási megállapodásának módosítása.

Elõadó: polgármester.

17. A polgármester szabadságának utóla-
gos engedélyezése.

Elõadó: jegyzõ.

18. Tájékoztató az elõirányzatok felhasz-
nálásáról és a tartalék alakulásáról.

Elõadó: jegyzõ.

19. Bejelentések, interpellációk:

1) A 2011. november 18-ai ülésen Fe-
rencz Kornél képviselõ úr által írásban
átadott bejelentésekre válasz a hatósági
osztály részérõl.

2) 2011. szeptember 9-ei, október 14-ei,
november 18-ai és december 9-ei testüle-
ti ülésen elhangzott képviselõi bejelenté-
sekre válasz a mûszaki osztály részérõl.

Zárt ülés

1. Javaslat a Fejér Megyei Közgyûlés által
alapított 2012. évi díjakra.

Elõadó: polgármester.

2. Bejelentések.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

Pályázati felhívás
a rendõrség hivatásos
állományába történõ

felvételre

A rendõrség pályázati felhívást ad ki 18
és 37 év közötti életkorú érettségizettek
számára 2012. március 1-jén kezdõdõ
munkavállalásra, a rendõrség állomá-
nyába történõ felvételre.
A pályázók a felvételi eljárást követõen
kerülnek a rendõrség állományába. Az
érdeklõdök 2012. január 16-áig nyújt-
hatják be jelentkezésüket az erre szol-
gáló nyomtatványok kitöltésével a Ba-
ranya, Bács-Kiskun, Csongrád, So-
mogy, Szabolcs–Szatmár–Bereg, vala-
mint Zala Megyei Rendõr-fõkapitány-
ság humánigazgatási szolgálatához cí-
mezve. Ezt követõen kerül sor a pályá-
zatok elbírálására és a felvételi eljárás
megindítására.
A felvételt nyert pályázókat 2012. már-
cius 1-jei hatállyal rendõrnek nevezik
ki, 12 hónap próbaidõ kikötésével. A
próbaidõ elsõ felében felnõttképzés ke-
retében kerülnek beiskolázásra az Ady-
ligeti, a Körmendi, a Miskolci, vagy a
Szegedi Rendészeti Szakközépiskolá-
ba, ahol 6 hónapos felkészülést követõ-
en rész-szakképesítést szerezhetnek.
Ennek birtokában a továbbiakban a
szakképesítésük jellegének megfelelõ-
en a határrendészeti szolgálati ágnál
szolgálati feladatokat látnak el a rend-
õrség által meghatározott rendõri szerv
állományában.
A felvételt nyert pályázók már a képzés
során, a próbaidõ alatt is pályakezdõ
besorolású illetményre jogosultak.
Azok, akik sikeresen teljesítik a köve-
telményeket, további lehetõséget kap-
hatnak a rendõr szakképesítés megszer-
zésére.
Olyan érettségivel rendelkezõk jelent-
kezését várjuk, akik egészségesek, meg-
felelnek a kifogástalan életvitel követel-
ményeinek, vállalják az erre vonatkozó
ellenõrzések végrehajtását, valamint a
hivatásos állománnyal járó elvárások,
követelmények maradéktalan teljesíté-
sét, illetve tudomásul veszik alkotmá-
nyos jogaik – leendõ hivatásos állo-
mányviszonnyal összefüggésben lévõ –
törvény szerinti korlátozását.
A pályázatról további részletes felvilá-
gosítás a www.police.hu honlapon talál-
ható, valamint a budapesti/megyei
rendõr-fõkapitányságok humánigazga-
tási szolgálatainál.

Zsinka András fõosztályvezetõ
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BOGÁRD és VIDÉKE–LSC SÁRBOGÁRD
városi teremlabdarúgó-bajnokság

SPURI–HORVÁTH KER
5:1 (3:0)

Vezette: Tóth Z.
Spuri: Kiszl – Bodó, Banda, Imre, dr. Er-
délyi.
Csere: Bereczki, Huszár, Kovács, Palásti.
Horváth Ker: Kovács G. – Oláh, Nyári,
Horváth J., Horváth D.
Csere: –
3. perc: dr. Erdélyi egy csel után a kapufát
találta telibe úgy, hogy az befelé pattant. 6.
perc: a spuris Kovács lába alatt csúszott el
a labda. 9. perc: Horváth J. lõtt kapu fölé.
10. perc: Kovács rossz kidobását Huszár
csípte el, átadását dr. Erdélyi kihagyta zic-
cerben. 11. perc: védelmi hibából dr. Erdé-
lyi átadását Huszár értékesítette. 13. perc:
Oláh ment végig a pályán, lövését Kiszl
lábbal hárította. 16. perc: Horváth D. lövé-
sét védte Kiszl. 18. perc: Bodó lövését véd-
te Kovács. 20. perc: dr. Erdélyi hagyott ki
ziccerhelyzetet, majd a következõ lehetõ-
séget góllal fejezte be. 22. perc: Horváth J.
lövését Kiszl védte. 23. perc: Nyári lõtt ka-
pu mellé. 25. perc: Horváth J. hagyott ki
100 %-os helyzetet. 26. perc: dr. Erdélyi az
üres kapuba gurította a labdát. 29. perc:
Oláh lövése Kiszl lábáról került a hálóba.
34. perc: Horváth D. óriási helyzetet ha-
gyott ki. 35. perc: Palásti lövése után a lab-
da a kapufáról jött ki. 36. perc: büntetõhöz
jutott a Spuri, melyet Imre biztosan érté-
kesített. A rengeteg hibával játszó Hor-
váth Ker nem kerülhette el a vereséget. A
mérkõzés után Horváth J. bejelentette,
hogy csapatát a további küzdelmektõl
visszalépteti. Értesítjük a csapatokat, hogy
a kisorsolt idõben a mérkõzések lejátszás-
ra kerülnek. Ellenfélrõl a szervezõk gon-
doskodnak.
Góllövõk: dr. Erdélyi 3, Huszár, Imre, illetve
Oláh.

SÁRBOGARAK–TWISTER
GALAXY 3:3 (1:2)

Vezette: Tóth Z.
Sárbogarak: Csuti – Dizseri P., Németh,
Stiksz, Kónya.
Csere: Dizseri M., Dizseri T., Mondovics.
Twister: Bognár I. – Balogh, Roszkopf, Sa-
lamon, Bor.
Csere: Bognár T., Györe, Killer I., Szántó,
Tóth I.
1. perc: Kónya lövésével szemben Bognár
tehetetlen. 3. perc: Salamon lövése a kapu-
fáról jött ki. 6. perc: Salamon kilõtte a jobb

hosszú sarkot. 11. perc: Tóth lövése kapu
mellé szállt. 13. perc: Györe szögletét
Killer fejelte be. Vagy úgy fejbe dobták a
labdával, hogy az védhetetlenül vágódott a
kapuba – a nézõk véleménye szerint! 15.
perc: Györe perdített kapu mellé. 21. perc:
Bognár I. hibájából Stiksz egyenlített. Kez-
dés után Bor megszerezte a vezetést. 23.
perc: Salamon lõtt kapu mellé. 24. perc:
Stiksz rántotta le a gólhelyzetbe levõ Bort
a büntetõterületen belül. A megítélt bün-
tetõt Bor a kapufára lõtte. 25. perc: Kónya
lövését Bognár szögletre ütötte. 26. perc:
Csuti hibáját Salamon nem tudta kihasz-
nálni. Mint ilyenkor lenni szokott, az ellen-
félbõl Kónya egyenlített. 28. perc: Tóth lö-
vése kerülte el a kaput. 29. perc: Kónya lö-
vését Bognár szögletre ütötte. 36. perc:
elõbb Bognár T. hagyott ki helyzetet, majd
a kivágódó labdát Stiksz a kapufára lõtte.
A döntetlen eredmény a mutatott játék
alapján igazságosnak mondható.
Góllövõk: Kónya 2, Stiksz, illetve Salamon,
Killer, Bor.

OLD BOYS–TOLEDÓ
2005 3:0 (1:0)

Vezette: Tóth Z.
Old Boys: Fülöp Gy. – Mikuli, Kiss G., Ju-
hász I., Király.
Csere: Fülöp T., Horváth, Juhász Á., Tóth S.
Toledó: Fûrész – Fövenyi, Dombi, Bodoki,
Gazsó.
Csere: Barabás B., Orbán, Tompa.
A mérkõzés elején nemigen forogtak ve-
szélyben a kapuk. 7. perc: Király fején
megcsúszott a labda, Fûrész védett. 8.
perc: Fövenyi veszélyeztetett, de lövése el-
kerülte a kaput. 10. perc: Király egyedül
állt a kapuval szemben, gyenge lövése el-
kerülte a kaput. 12. perc: Juhász Á. emelt
kapura, Fûrész résen volt. 15. perc: Orbán
nagy helyzetben lyukat rúgott. 16. perc:
Barabás óriási helyzetben kapu mellé lõtt.
17. perc: Dombi lõtt kapu mellé. 18. perc:
Juhász I. tiszta helyzetben kapta a labdát,
higgadtan helyezte a kapuba. Ezután be-
szorult az Old Boys. 24. perc: Bodoki lövé-
se kerülte el a kaput. 22. perc: Orbán lövé-
se a kapu fölé szállt. Fülöp T. lövését védte
Fûrész. 29. perc: Juhász I. a kapufát tesz-
telte. 30. perc: Fülöp T. lövését védte Fû-
rész. 33. perc: Kiss erõs lövése a kapufáról
a vasra, onnét pedig a mezõnybe vágódott.
A gólt a játékvezetõ nem adta meg, mert
nem látta. 37. perc: Juhász I. mellel maga
elé tette a labdát és a vetõdõ Fûrész mel-
lett lõtt gólt. Még ugyanebben a percben

Király növelte az elõnyt. 38. perc: Barabás
lövését Fülöp szögletre spárgázta.

Góllövõk: Juhász I. 2, Király.

LÉGIÓ 2000–
SÁRKERESZTÚR KIKE

3:1 (0:0)

Vezette: Szakács I.

Légió: Szilágyi – Németh, Csuti Z., Baki,
Vereczkei.

Csere: Domján, Huszár, Kelemen, Lakatos
Gy., Tóth A.

Sárkeresztúr Kike: Visi – Szauervein,
Hajdinger, Geiger, Sütõ.

Csere: Lakatos T., Nagy.

A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV
sportadásában tekinthetik meg.

Sárga lap: Vereczkei, Tóth A.

Góllövõk: Kelemen 3, illetve Szauervein.

SÁRSZENTMIKLÓS ÖFI–
EXTRÉM 6:4 (3:2)

Vezette: Tóth Z.

Sárszentmiklós Öfi: Plézer – Nagy, Palo-
tás, Killer G., Deák.

Csere: Derecskei, Kiss J., Kun.

Extrém: Németh – Flõgl, Dévényi, Hor-
váth D., Kuti.

Csere: Juhász Z., Horváth T.

A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV
sportmûsorában tekinthetik meg.

Sárga lap: Kun.

Góllövõk: Deák 3, Kiss, Palotás, Kun, illetve
Horváth D. nagy öngól, Kuti 2.

Tabella

1. Sárszentmiklós Öfi. 12 10 - 2 70:25 30
2. Légió 2000 12 8 3 1 35:21 27
3. Extrém 12 7 3 2 55:38 24
4. Sárkeresztúr Kike 12 7 2 3 51:28 23
5. Twister Galaxy 12 5 3 4 43:37 18
6. Sárbogarak 12 5 2 5 37:45 17
7. Old Boys 12 5 - 7 38:43 15
8. Spuri 12 3 - 9 40:64 9
9. Horváth Ker 12 2 - 10 40:55 6
10. Toledó 2005 12 1 1 10 36:79 4

Góllövõlista

1. Geiger Z. – Kike, Kuti – Extrém: 22-22
gól.

Gróf Ferenc
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VI. Szakács Tüzép Kupa
2012. január 14-én a Sárszentmiklósi SE és az Aranylabda Alapít-
vány Sárbogárd 3 korosztálynak rendezett teremlabdarúgó-tor-
nát a Mészöly tornacsarnokában. 9 órától az U12-es (2000-2001),
11.30 órától az U14-es (1998-1999), 14 órától az U16-os (1996-
1997) csapatok küzdöttek a végsõ gyõzelemért. Sportszerû, izgal-
mas, rendkívül jó mérkõzéseket láthattunk a nap folyamán. A
gyõzteseknek járó díszes kupát dr. Sükösd Tamás, Sárbogárd pol-
gármestere adta át. A kiváló egyéni teljesítményeket is jutalmaz-
tuk. Az edzõkkel megbeszélve mindhárom korosztályban megvá-
lasztottuk a teremválogatottat, a játékosoknak az okleveleket a
sárszentmiklósi serdülõ-, ifi, felnõttcsapat kapitánya adta át.
A mérkõzéseket vezette: Boros Zoltán, Rehák Sándor, Rehák
Tamás. Köszönjük!

I. korcsoport U12, végeredmény:

1. Mustang (Martonvásár) 9 pont 11-2 gólkirály
2. Sárszentmiklósi SE 4 6-9
3. Nádasdladány 2 4-6
4. Enying 1 2-6
Teremválogatott: Bindics Bálint (Enying), Szalai Kristóf (Ná-
dasdladány), Buzás Ádám (Sárszentmiklósi SE), Szeidl Bence
(Mustang), Csiki Anna (Mustang).
Sárszentmiklósi SE: Csanádi Levente, Vagyóczki Patrik, Ro-
honczy Marcell, Juhász György, Gyökér Kristóf, Buzás Ádám,
Husvéth Ádám.

II. korcsoport U14, végeredmény:

1. Sárszentmiklósi SE 9 pont 10-1 gólkirály
2. Mustang 6 9-3
3. Cece 3 5-8
4. Nádasdladány 0 0-12

Teremválogatott: Simon Csaba (Sárszentmiklósi SE), Demeter
Dávid (Sárszentmiklósi SE), Varjas Máté (Cece), Gál Benjamin
(Mustang), Parádi Tamás (Nádasdladány).
Sárszentmiklósi SE: Simon Csaba, Brúzsa Sándor, Horváth Atti-
la, Sükösd Gergõ, Molnár Márk, Horváth István, Husvéth Tamás,
Márkovics Dániel, Takács Szabolcs, Molnár Tamás, Kiss Roland,
Demeter Dávid, Sallai Gábor, Kovács Roland.

III. korcsoport U16, végeredmény

1. Nádasdladány 7 pont 6-1 gólkirály
2. Cece 6 7-4
3. Sárszentmiklósi SE 2 5-8
4. Martonvásár 1 3-8
Teremválogatott: Tóth Áron (Nádasdladány), Tóth Péter
(Nádasdladány), Hernádi Ádám (Martonvásár), Puha István
(Cece), Németh Attila (Sárszentmiklósi SE).
Sárszentmiklósi SE: Varga Roland, Husvéth Zsolt, Nagy Kriszti-
án, Palásti Ármin, Pajor Tamás, Németh Attila, Lakatos György,
Szúnyogh Richárd, Németh Kristóf.
A torna fõtámogatója: SZAKÁCS TÜZÉP.

Pajor László, Sárszentmiklósi SE

Érdekesség
Mint egyik kedves
olvasónktól meg-
tudtam, a múlt heti
vezércikkben idé-
zett nóta (Nótás
kedvû volt az
apám) a világhírû
magyar futballista,
Puskás Ferenc
kedvence volt,
amit a temetésén
is játszottak. A
YouTube webol-
dalán Puskás saját
elõadásában is
meghallgatható.

Hargitai–Kiss Virág
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A farizeus és a vámszedõ
Két ember ment fel a templomba imád-
kozni. Az egyik fiatal, a másik idõs. A fiatal
megállt és így imádkozott magában.
– Isten, hálát adok neked, hogy nem va-
gyok olyan, mint a többi ember, életunt,
panaszkodó, vagy mint ez az idõs is, csak
megszokottságból imádkozó, a kákán is
csomót keresõ. Új énekekkel dicsérlek nap
mint nap, elmegyek minden alkalomra.
Az idõs pedig térdre borulva, szinte magá-
ba roskadva így szólt:
– Istenem, elfáradtam a hitharcban. Légy
irgalmas hozzám.
Mondom nektek, ez megigazulva ment ha-
za, nem úgy, mint amaz. Mert mindenki,
aki felmagasztalja magát, megaláztatik,
aki pedig megalázza magát, felmagasztal-
tatik.
Két ember ment fel a templomba imád-
kozni. Az egyik idõs, a másik fiatal. Az idõs
meghajtotta fejét, és így imádkozott magá-
ban:
– Isten, hálát adok neked, hogy nem va-
gyok olyan, mint a többi ember, könnyel-
mû, vagy mint ez a fiatal is, pillanatnyi han-
gulata mozgatja, a gyülekezeti élet rendjét
nem ismeri. Egész életemben tiszteltem
nevedet. Naponta imádkozom gyermekei-
mért és unokáimért.
A fiatal pedig az elõtérben állva, még hátul
sem akart leülni, hanem csendben így
szólt:
– Isten, látod milyen üres nélküled az éle-
tem. Légy irgalmas hozzám.
Mondom nektek, ez megigazulva ment ha-
za, nem úgy, mint amaz. Mert mindenki,
aki felmagasztalja magát, megaláztatik,
aki pedig megalázza magát, felmagasztal-
tatik.
Két ember ment fel a templomba imád-
kozni. Az egyik karizmatikus, a másik kon-
zervatív. A karizmatikus felemelte a kezét
és így imádkozott:
– Isten, dicsõítelek Téged, hogy nem va-
gyok olyan, mint a többi ember, Szentlel-
ked kenete, áldásod nélküli látszathívõ,
vagy mint ez a konzervatív is. Böjtölök, éj-
szakákon át imádkozom, naponta bizony-
ságot teszek az embereknek.
A konzervatív távol állva még fejét sem
akarta felemelni, így szólt:
– Tiszta szívet teremts bennem, Istenem,
és az erõs lelket újítsd meg bennem.

Mondom nektek, ez megigazulva ment ha-
za, nem úgy, mint amaz. Mert mindenki,
aki felmagasztalja magát, megaláztatik,
aki pedig megalázza magát, felmagasztal-
tatik.
Két ember ment fel a templomba imád-
kozni. Az egyik konzervatív, a másik kariz-
matikus. A konzervatív kezét összekul-
csolva megállt, és így imádkozott magá-
ban:
– Isten, hálát adok neked, hogy nem va-
gyok olyan, mint a többi ember, érzelmek-
tõl hajtott, csak szájjal dicséretet mondó,
újdonságokat hajhászó, vagy mint ez a ka-
rizmatikus is. Ismerem Igédet, az apostoli
hitvallást, segítem a rászorulókat.
A karizmatikus pedig távol állva könnyes
szemmel így szólt:
– Isten, megérintettél, és most egész éle-
tem átformáló munkádra vár.
Mondom nektek, ez megigazulva ment ha-
za, nem úgy, mint amaz. Mert mindenki,
aki felmagasztalja magát, megaláztatik,
aki pedig megalázza magát, felmagasztal-
tatik.
Két ember ment fel a templomba imád-
kozni. Az egyik presbiter, a másik vállalko-
zó. A presbiter idõben érkezett és csend-
ben így imádkozott magában:
– Isten, hálát adok Neked, hogy nem va-
gyok olyan, mint a többi ember, a vasárna-
pot ágyban töltõ, megbízhatatlan, vagy
mint ez a vállalkozó is. Szolgálok Neked,
látogatom az idõseket, néped gondja-baja
a vállamon.
A vállalkozó pedig megkésve és fáradtan,
fejét a padra hajtva így szólt:
– Isten, szétfolynak dolgaim, légy irgalmas
hozzám.
Mondom nektek, ez megigazulva ment ha-
za, nem úgy, mint amaz. Mert mindenki,
aki felmagasztalja magát, megaláztatik,
aki pedig megalázza magát, felmagasztal-
tatik.

Két ember ment fel a templomba imád-
kozni. Az egyik vállalkozó, a másik presbi-
ter.

A vállalkozó megkereste a helyét, és így
imádkozott magában:

– Isten, hálát adok Neked, hogy nem va-
gyok olyan, mint a többi ember, akiknek
csak beszédben áll az Isten országa, az élet
sûrûjében tapasztalatlan, vagy mint ez a
presbiter is. Üzleti dolgaimat Igéd szerint
végzem, és az én adományaimból épült ez
az imaház.

A presbiter pedig felment a szószékre és
így szólt:

– Isten, nem vagyok méltó, hogy Igédet
hirdessem, de fogadj el irgalmadból.

Mondom nektek, ez megigazulva ment ha-
za, nem úgy, mint amaz. Mert mindenki,
aki felmagasztalja magát, megaláztatik,
aki pedig megalázza magát, felmagasztal-
tatik.

Két ember ment fel a templomba imád-
kozni. Az egyik újonnan megtért, a másik
régi hívõ. Az újonnan megtért örömmel
jött és így imádkozott magában:

– Isten, hálát adok Neked, hogy nem va-
gyok olyan, mint a többi ember, boldogta-
lan, céltalan, vétkek között élõ, vagy mint
ez a régi hívõ is. Megtértem, megkeresztel-
kedtem, Igéd naponta szól hozzám, és
irányítasz.

A régi hívõ szokásos lépteivel jött, és ma-
gában ezt az éneket dúdolta:

– Üres kézzel menjek-é s úgy álljak-é az Úr
elõtt?

Mondom néktek, ez megigazulva ment ha-
za, nem úgy, mint amaz. Mert mindenki,
aki felmagasztalja magát, megaláztatik,
aki pedig megalázza magát, felmagasztal-
tatik.

Két ember ment fel a templomba imád-
kozni. Az egyik régi hívõ, a másik újonnan
megtért. A régi hívõ megállt, és így imád-
kozott magában:

– Isten, hálát adok, hogy nem vagyok
olyan, mint a többi ember, tékozló, Igéd
mélységeit nem ismerõ, vagy mint ez az
újonnan megtért is. Próbára tettek a nehéz
idõkben és nem tagadtalak meg, megbe-
csülnek testvéreim is.

Az újonnan megtért pedig a hátsó padba
ült, és szemét egyszerûen egy pillanatra be-
hunyva így szólt:

– Isten, friss fogadalmam a kísértések kö-
zött pillanat alatt szétporladt. Légy irgal-
mas hozzám.

Mondom nektek, ez megigazulva ment ha-
za, nem úgy, mint amaz. Mert mindenki,
aki felmagasztalja magát, megaláztatik,
aki megalázza magát, felmagasztaltatik.

Forrás: www.csendespercek.hu

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy

KOVÁCS SÁNDOR
mozigépész

életének 82. évében csendesen elhunyt.

Temetése 2012. január 24-én, kedden,
13 órakor lesz a Huszár-temetõben,

református szertartás szerint.

Gyászoló család
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A Duna Szimfonikus Zenekar
hangversenye a miklósi iskolában

Január 5-én délután neves vendégei voltak iskolánknak, ugyanis az Operaház két ma-
gánénekese: Gémes Katalin és Sárkány Kázmér látogatott el hozzánk. A következõ heti
elõadást készítették elõ, ezért a Háry János címû daljáték egyes részeibõl énekeltek du-
etteket. Hangjuk betöltötte az iskola könyvtártermét, színészi játékuk pedig minden ér-
deklõdõ kisdiák figyelmét egy teljes órára a mûvészekre szegezte.
Még érdekesebbé tette az elõadásukat az, hogy miközben különbözõ operák címszere-
peinek jelmezeirõl meséltek, a nagyotmondó hõs, vagyis Háry ruháját magukra is ölthet-
ték a gyerekek. Büszkén feszített mindenki a piros színû, paszomántos mentében és a
huszársisakban.

Elõadásukat kötetlen beszélgetés követte az iskola újságíró szakköröseinek vezetésével,
ahol Gémes Katalin azt is megosztotta velünk, hogy jelenleg a Traviata címû operában
játssza Flora szerepét. Azt is elárulta, hogy nagyon szereti a nadrágszerepeket, vagyis
amikor férfiakat alakít.
A sikeres elõkészítõ óra után alig vártuk, hogy megérkezzen hozzánk a zenekar, és hall-
hassuk a Duna Szimfonikus Zenekar elõadásában Deák András vezényletével Kodály
Zoltán Háry János szvitjét. Az elmúlt hét szerdáján került erre sor. Zsúfolásig megtelt az
iskola tornaterme, majd felcsendültek a számunkra már ismert Elõjáték hangjai. Csodá-
latos elõadást hallhattunk! A bécsi harangjáték címû résszel megelevenedett elõttünk a
császári udvar is.
A szimfonikus zenekarnak és elõadómûvészeinknek köszönhetõen Háry János történe-
tére biztosan mindig emlékezni fogunk.

(A cikket az iskola újságíró szakkörösei készítették)

Hét híres helyszín
Jézus életébõl,

vetített képekkel
1. Betlehem, Názáret
2. Megdicsõülés hegye
3. Boldogmondások hegye és
Kapernaum
4. Sikár és Jerikó
5. Bethánia
6. Jeruzsálem, Gecsemáné kert és a
Via Dolorosa
7. Olajfák hegye

Helyszín: Sárbogárd,
József Attila Mûvelõdési Központ

(Sárbogárd, Hõsök tere).

Idõpontok:
2012. január 23., február 13., 27.,

március 12., 26. 18.00 órától.

A belépés díjtalan.
A programot támogatja a Hetednapi
Adventista Egyház.

www.jezus7.hu

Koncert-
látogatást
szervezünk a Mûvészetek
Palotájába, Budapestre.

Idõpont: 2012. február 22.,
szerda, 19.30.

Mûsor:

– Graeme Koehne: Elevator Music;

– Mendelssohn: Hegedûverseny;

– Dvoák: IX., Újvilág szimfónia.

Közremûködik: Svetlin Roussev.

Vezényel: Nicholas Milton (Ausztrá-
lia).

Jelentkezés: január 27-éig
a 06 (25) 460 244-es, vagy

a 06 (70) 771 2653-as
telefonszámon.

Bogárd-Dal Egyesület

FELVÉTELI VIZSGÁK IDÕPONTJA
Leendõ gimnazisták:
A felvételi vizsga idõpontja: 2012. január 21. 10.00 óra.
Leendõ kisgimnazisták:
A felvételi vizsga idõpontja: 2012. január 20. 14.00 óra.
A tanév rendjét szabályozó rendelet értelmében a pótló írásbeli felvételi vizsga
idõpontja:
2012. január 26. 14.00 óra.
Mivel iskolánk vizsgahelyszín, a vizsga idõpontjáig fogadni tudjuk a jelentkezéseket.
Jelentkezési lap a honlapról letölthetõ.

www.psg.hu
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Currys–ananászos csirke
Hozzávalók (2 fõre): 50 dkg csir-
kemellfilé, 1 konzervananász
(kb. 40 dkg), 3 gerezd fokhagy-
ma, 2 kk cukor, 1 kk currypor, 1
közepes paradicsompaprika, só,
1 ek étkezési keményítõ, 3 ek olaj
(a csirkecsíkok megpirításához).
A csirkemellfilét apró csíkokra
vágjuk, megsózzuk, és az olajon
fehéredésig pirítjuk. Ha a csirkemellcsíkok kifehéredtek, hozzá-
adjuk az apróra vágott fokhagymát, a cukrot és a curryport, majd
felöntjük a konzervananász levével, és puhára pároljuk (ez kb. 20
perc.) Ha a hús megpárolódott, hozzáadjuk az apróra vágott pa-
radicsompaprikát, és a kockára vágott ananászt, majd felöntjük
annyi vízzel, hogy ne lepje el a húsos ananászt, de tudjuk még pá-
rolni az ananász és a paradicsompaprika miatt. Így kb. 5-10 percig
kell még párolni. Ha kellõen megpárolódott az ételünk, akkor egy
ek étkezési keményítõt elkeverünk kb. 1,5 dl vízben, és felöntjük
vele az ételt, majd felforraljuk, és azonnal eloltjuk (mert a
keményítõ, sokáig fõzve, elveszti keményítõ hatását). Tálaljuk.

Csõben sült karfiol
Hozzávalók (4 fõre): 1 nagyobb
fej karfiol, egy nagy és egy kis do-
boz tejföl, 2 tojás, 1 közepes fej li-
lahagyma, 2-3 gerezd fokhagy-
ma, só, bors, 15 dkg reszelt sajt.
A karfiolt rózsáira szedjük, meg-
mossuk, a nagyobb rózsákat fe-
lezzük, negyedeljük. A karfiolt
megpároljuk, vagy blansírozzuk.
(Ha valaki nem szereti annyira az erõs karfiolízt, az meg is fõzhe-
ti.) A tejfölt fûszerezzük, elkeverjük benne a tojásokat. A hagy-
mát apróra vágjuk. Nagy jénai tálba teszünk egy sor karfiolt, rá-
szórjuk a hagyma felét, és meglocsoljuk az öntet egyharmadával.
Erre tesszük a karfiol másik felét, a maradék hagymát, és beborít-
juk az öntet másik felével. Megszórjuk sajttal. Elõmelegített sütõ-
ben 180 fokon (közepes lángon) elõször lefedve sütjük kb. fél
órát, majd a tetõt levéve maximumon rápirítjuk a sajtot.

Pangani
Hozzávalók (4 fõre): 20 dkg vaj,
30 dkg cukor, 1 cs vaníliás cukor,
1 egész tojás, 1/2 dl tej, 1 citrom
reszelt héja, 1-2 tk õrölt fahéj
(ízlés szerint lehet több is), 55
dkg liszt. A bevonáshoz: 10-15
dkg étcsoki, 3 ek olaj, kandíro-
zott gyümölcs.

A vajat habosra keverjük a cukorral, egy csipet sóval, a vaníliás cu-
korral és a tojással. Amikor kellõen habos, beletesszük a tejet, a
fahéjat, a reszelt citromhéjat, majd kicsit elkeverjük, és a liszt hoz-
záadásával tésztává gyúrjuk. Lisztezett deszkán kb. 6x4 cm-es ru-
dakat formázunk, tálcára tesszük, és letakarva hûtõben pihentet-
jük 2 órán át. A sütõt elõmelegítjük. A tepsit kibéleljük sütõpapír-
ral. A hûtõbõl kivesszük a rudakat, kinyújtjuk, ezekbõl négyzete-
ket vágunk ki. Tepsire tesszük és a sütõben 200 fokon megsütjük.
(Vigyázat! Nem szabad túlsütni! Érdemes odafigyelni rá, és nem
szabad, hogy barnuljon, mert akkor nagyon kemény lesz. Ha egy
kicsit képlékenynek tûnik, az sem baj, mert megszilárdul, ahogy
hûl.) Felolvasztjuk a csokit, elkeverjük az olajjal, félig belemárt-
juk a sütiket, azután rácsra, vagy sütõpapírra tesszük, a tetejére
kandírozott gyümölcsöt teszünk és hagyjuk megszáradni. Sokáig
eláll.

NAGYMAMA RECEPTJEI EGY BARÁT HALÁLÁRA
Akkor volt egyetemista, amikor Magyarországon egyetemistákat
akasztottak fel és lõttek agyon, 1956-ban. Évfolyamtársa volt a ma
Kossuth-díjas költõ, Buda Ferenc, aki azonban nem kapta meg a
többiekkel egyidejûleg a diplomát, mert három verse miatt bebör-
tönözték. Vas Lászlót, diáktársukat azért vetették börtönbe, mert
ezeket a verseket egy cukrászdában gyanútlanul felolvasta.
Kolozsvári János 1959-ben diplomázott Debrecenben, és a törté-
nelmi szélvihar Sárbogárdra sodorta. Én már akkor egy éve itt ta-
nítottam, látásból ismertem õt az egyetemrõl. Miután belépett a
gimnázium kapuján, órák alatt létrejött közöttünk a közös neve-
zõ. Mindketten irodalmárok voltunk, jómagam szintén Debre-
cenben végeztem, azonos szellemi talajból nõttünk ki. Nagy sétá-
kat tettünk kettesben, nem fogyott ki belõlünk a szó. Elõfordul az
életben, hogy két ember teljesen megérti egymást. Az ilyen hely-
zet ajándék a sorstól. Megszûnik a velünk született magány, társra
leltünk, támaszt kaptunk, visszaigazolódnak a gondolataink és a
tetteink. Egy fiatal ember a számára addig ismeretlen helyen sok-
kal könnyebben viseli az idegenség terheit, ha azokat megoszthat-
ja valakivel. Neki Ady volt az isten, én akkor még József Attiláért
rajongtam leginkább. És közös kedvencünk volt Illyés Gyula.
Jánosban volt valami arisztokratikus, bár sokgyermekes, nehezen
élõ dél-alföldi családból származott. Emlékszem, volt egy Ester-
házy-kockás, a szokottnál hosszabb szabású zakója. Választéko-
san öltözött, ami az akkori kínálati és jövedelmi viszonyok között
nem volt könnyû. És különleges cigarettákat szívott, az írása na-
gyon egyéni, kalligrafikusan megformált volt, ami nagyon elütött
a diplomás emberek egyetemi elõadások gyors jegyzetelése köze-
pette idegessé vált betûformálásától. A tanítványaira hatott az
egyéniségének a kisugárzása, szerették õt. Egyszer elhatározta,
hogy autodidakta módon megtanul hegedülni. A saját maga által
fabrikált kottaállvánnyal esténként bevonult az egyik tanterem-
be, és gyakorolt. A terem ablaka egy szemközti kis ház ablakára
nézett, amely mögött egy érdekes budai lány lakott albérletben. Õ
ifjú gyógyszerészként töltötte számûzetését Sárbogárdon. János
egyszer eloltotta a tanterem lámpáit, és kiment levegõzni. A
szemközti ablakban is épp ekkor aludt ki a villany, a két fiatal ta-
lálkozott az utcán. Látásból ismerték egymást, váltottak néhány
szót.
Az ablakok elsötétedése ettõl kezdve titkos jelként jelent meg az
életükben, találkozásra hívott. Az esküvõjükön én voltam az
egyik tanú. Az ifjú asszonynak lejárt a számûzetése, az ifjú férj kö-
vette a feleségét Budapestre. Néha összejöttünk, együtt mentünk
színházba, volt egy emlékezetes együttlétünk a Balatonnál. Érett-
ségi találkozók alkalmából le-lejött Sárbogárdra. Nyomasztó ta-
lálkozás volt, amikor a felesége temetésén szorítottunk kezet.
Legutóbb Veresegyházán volt alkalmunk egy kis beszélgetésre
volt kedves tanítványaink vendégeiként. Õ jól le volt barnulva, egy
ottani kertet tartott rendben.
Most már végleg kilépett az életembõl, de csak fizikailag…

(L. A.)

Idõjárás
Csütörtökön egy melegfront hatására beborul az ég és többfelé várható
csapadék. Ez a Dunántúlon és a középsõ országrészben esõ, havas esõ, hó
egyaránt lehet, az ország északkeleti részén többnyire hó lesz jellemzõ csa-
padékforma, de a délutáni órákban már ezeken a tájakon is elõfordulhat ve-
gyes halmazállapotú csapadék. A légmozgás többnyire mérsékelt lesz.
Pénteken folytatódik a csapadékos idõjárás, az enyhülés hatására ekkor
már az ország nagy részén esõ várható, csupán északkelet fordulhat elõ he-
lyenként vegyes halmazállapotú csapadék. A délutáni órákban érheti el ha-
zánkat egy hidegfront, ami mögött több fokkal hidegebb levegõ érkezhet.
Szombaton változóan, idõnként erõsen felhõs lesz az ég, helyenként alakul-
hat ki hózápor. Jelentõs bizonytalanság mellett most úgy tûnik, hogy vasár-
nap egy újabb melegfront érheti el hazánkat, ami ismét többfelé okozhat ve-
gyes halmazállapotú csapadékot, ezt a melegfrontot hétfõn egy hidegfront
követheti.

www.metnet.hu
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Ceruzamese
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy doboz ceru-
za. Öt színes ceruza lakott egy fehér papírdobozban.
Ültek a bolt polcán, és azon sóhajtoztak, hogy õket sen-
ki sem fogja megvenni. Véletlenül ugyanis a zoknik
mellé tették õket, és nem a többi írószer közé.
– Gondolj csak bele – mondta a piros ceruza –, minket
csak akkor vesznek meg, ha egy kisgyerek zoknit és ce-
ruzát is akar venni egyszerre! Elég kicsi ennek az esé-
lye. Nézd, itt ülünk már hetek óta, és senki még csak
meg se fogott minket.

Ám ebben a pillanatban egy kisfiú állt meg a polc elõtt.
Levett egy zoknit, amin egy piros autó volt és betette a
doboz ceruzát is az anyukája kosarába.

– Na, látod – mondta a kék ceruza –, felesleges volt úgy
aggódni. Végül minden ceruza gazdára talál.

Miután kifizették és hazavitték õket, a kisfiú kitette a
ceruzákat az asztalra. Hozott fehér lapokat és egy nagy
dobozt, ami tele volt már más színes ceruzákkal, radí-
rokkal, faragókkal.

– Odanézz! – kiáltott fel a zöld ceruza. – Mindjárt raj-
zolni fognak velünk!

– Na, végre! – nyújtózkodott a sárga. – Már azt hittem,
megbarnulok itt unalmamban.

És a kisfiú rajzolni kezdett. Egy nagy piros autót raj-
zolt, fekete kerekekkel. Színezte, színezte, színezte az
autó oldalát, és egyszer csak elkopott a piros ceruza he-
gye.

– Jaj, most mi lesz? – siránkozott a piros ceruza. – Biz-
tos más színnel fogja befejezni a rajzot. Ám a kisfiú pi-
rosra akarta festeni az egész autót, ezért elõvette a ce-
ruzafaragóját és szépen, óvatosan kihegyezte újra a pi-
ros ceruzát. A ceruza nagyon örült. Amikor meg szé-
pen vissza is tették a dobozába a többi közé, már szava-
kat sem talált. Boldogan nézett körbe a zöld, a kék, a
sárga és a fekete ceruzán.

– Igaz, hogy minden ceruza gazdára talál, de mi jó gaz-
dára is találtunk! – lelkendezett. – Ez a kisfiú nagyon
ügyesen rajzol, és a ceruzáira is nagyon vigyáz! – mond-
ta, és minden ceruza boldogan hajtotta álomra a fejét.

Forrás: internet

U11-es siker Zámolyon
2012. január 14-én az U11-es csapat Zámolyra kapott meghívást a több éve
megrendezésre kerülõ újévi kölyökkupára, amely egyben egy vándorkupa is.
5 csapat részvételével jó hangulat, lelkes csapatok, kitûnõ szervezés, minden
adva volt egy kellemes szombat délelõtti focira. Persze, a szülõkrõl sem lehet
megfeledkezni, akik, mint mindig, a pálya szélérõl buzdították a csapatokat.
Csapatunk mind a négy mérkõzésen magabiztos játékkal rukkolt elõ, ezzel
megérdemelten akasztották a fiúk nyakába az aranyérmet, és miénk lett a
kupa is.
Tác–Sárszentmiklós 1:5, Fõnix U9–Sárszentmiklós 4:7, Sárszentmiklós–
Csákvár 8:5, Sárszentmiklós–Zámoly 12:0.
A csapat tagjai: Huszár András csapatkapitány, Horváth Zsombor, Killer
Gábor, Németh Márton, Kisari Kevin, Németh Roland, Gábris Róbert, Ke-
resztes Nagy Benjamin.
Gratulálok, fiúk!
Adós maradtam az egy hónapja, decemberben Mezõfalván, a Mikulás-ku-
pán elért eredményekkel.

Az U9-es csapat már lassan egy éve nem talál legyõzõre, itt sem! 13 rúgott, 1
kapott gól! A legjobb játékos a sárszentmiklósi Husvéth Ádám lett, akit
2011-ben Székesfehérváron beválogattak a megye legjobb U9-es csapatába.

A csapat: Killer Balázs csapatkapitány, Demeter Dániel, Husvéth Ádám,
Németh Dániel, Deák Soma, Bruzsa Balázs, Ádám Attila, Bögyös Bálint.

Gratulálok, csak így tovább!

Ezzel párhuzamosan ugyanitt, csak egy korosztállyal feljebb is képviseltet-
tük magunkat.

Ezen a napon az U11-nek meg kellett elégednie az ezüstéremmel, mivel a
tornát nagy csatában a Baracs csapata nyerte. A torna legjobb játékosa a
sárszentmiklósi Horváth Zsombor lett, akit szintén 2011-ben Székesfehér-
váron beválogattak a megye legjobb U11-es csapatába.

A csapat: Deák Zala csapatkapitány, Horváth Zsombor, Németh Roland,
Killer Gábor, Kisari Kevin, Németh Márton, Gábris Zoltán, Bruzsa Tamás.

Szintén csak gratulálni lehet ennek a két csapatnak az õszi, téli teljesítmé-
nyéhez, és további sok sikert kívánok!

Sallai Attila, Sárszentmiklós SE
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Január 21., SZOMBAT
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Magyar gazda 5.55 Barangolások öt konti-
nensen 6.25 Anno 6.55 Ma reggel 8.00 Híradó 9.00 Delta 9.30 Mozdulj! 10.00
Aranymetszés 10.55 Angi jelenti 11.30 Most a Buday! 12.00 Hírek 12.05
Hangverseny egy japán koncertteremért 12.35 Zöld Tea 13.05 Útravaló 13.20
Családom és egyéb emberfajták 13.40 Melissa és Joey 14.05 A fagy birodal-
ma 15.00 A csodaszer 16.40 A szövetség 17.35 Gasztroangyal 18.30 Szeren-
cseszombat 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Vicky Cristina Barcelona
21.50 Határtalan zene 0.00 Osso Bucco 1.25 Sporthírek 1.35 Koncertek az A38
hajón
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.05 Boci és Pipi 10.30
Asztroshow 11.30 Házon kívül 12.00 Híradó 12.05 Autómánia 12.40 FTC–Érd
nõi kézilabda-mérkõzés 14.20 A-Ha 14.25 Eltûntnek nyilvánítva 15.25 Õslé-
nyek kalandorai 16.25 Szitakötõ 18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 Tarzan
21.15 Való világ 22.20 Kísérleti gyilkosság 0.45 A sötétség leple 2.10 Fókusz
Plusz
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 6.25 TV2 Matiné 10.30 Babavilág 11.00 9 hónap
11.30 Egy tini naplója 12.30 Gyilkos számok 13.30 TopSpeed 14.00 Autóguru
14.30 Xena 15.30 Bûbájos boszorkák 16.30 13-as raktár 17.30 Hawaii Five-0
18.30 Tények 19.00 Aktív Extra 19.35 Nanny McPhee – A varázsdada 21.30
Atomtámadás 23.20 Nem vénnek való vidék 1.30 Ezo.tv 2.30 Kalandjárat 2.55
Teleshop 3.25 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 9.05 Smink nélkül
10.04 Szombat délelõtt 12.00 Krónika 12.22 Történet hangszerelve 13.05 Rá-
diókabaré 14.04 Világóra 14.35 G7 – Gazdasági magazin 15.05 Zöldövezet
15.30 „Magyarországról jövök…” 16.04 Idõt kérek 17.04 Jelenlét 17.30 Króni-
ka 17.50 Sportvilág 18.04 A Metró Klubtól a Szigetig 18.30 Mentés másként –
Mûvészeti figyelõ 19.05 Sportvilág 19.25 Határok nélkül – A kultúráról 19.50
Mese 20.04 Rádiószínház 21.04 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-Idõ 0.10
Éjszaka

Január 22., VASÁRNAP
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Magyar gazda 5.55 Zöld Tea 6.25 Delta
6.55 Ma reggel 8.00 Híradó 9.00 Engedjétek hozzám 9.05 Így szól az Úr! 9.10
Katolikus krónika 9.40 Útmutató 10.05 A fa ajándék 10.30 A Biblia a magyar
képzõmûvészetben 10.40 Református magazin 11.10 Evangélikus ifjúsági mû-
sor 11.15 Balatonfelvidéki református templomok 11.30 Az utódok reménysé-
ge 12.00 Hírek 12.05 Zegzugos történetek 12.35 Anno 13.05 Halál sekély víz-
ben 14.50 Euro 2012 – Labdarúgó Eb magazin 15.20 Út Londonba 15.50 TS
16.25 Beethoven nagy áttörése 18.05 Rex Rómában 18.55 A lényeg 19.30 Hír-
adó 20.00 Sporthírek 20.15 Magyarország, szeretlek! 21.30 Az a szép fényes
nap 23.25 Magyar Teátrum Díj 2011 23.55 Tranzit büfé 1.45 Sporthírek
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Trendmánia 10.35 Teleshop
11.30 Törzsutas 12.00 Híradó 12.05 Havazin 12.25 Jéglovagok 13.25 Mély-
tengeri élõvilág 14.10 A-Ha 14.20 Eltûntnek nyilvánítva 15.15 Döglött akták
16.20 Az oroszlán 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11 20.00 Való világ 22.25 A nagy
mentõakció 0.45 Portré 1.20 Hihetetlen, de halálos
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Egzotikus Ázsia 6.45 TV2 Matiné 9.50
Ability – A képességek próbája 10.15 Nagy vagy! 11.10 Stahl konyhája 11.40
Kalandjárat 12.10 Borkultusz 12.40 Több mint testõr 13.10 Simlis Jack, a kari-
bi szuperkém 13.40 A kiválasztott – Az amerikai látnok 14.40 Monk – Flúgos
nyomozó 15.40 Bûbájos boszorkák 16.40 Nanny McPhee – A varázsdada
18.30 Tények 19.00 Napló 20.05 Én, a kém 21.55 Frizbi Hajdú Péterrel 22.55
Célkeresztben 23.55 A ravasz, az agy és két füstölgõ puskacsõ 1.45 Ezo.tv
2.20 Napló 3.10 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Va-
sárnapi újság 8.30 Európai idõ 9.05 Január 22-e a magyar kultúra napja 9.08
Kabarématiné 10.04 Református istentisztelet közv. 11.05 Gondolat-jel 12.00
Krónika 12.22 Harminc perc alatt a Föld körül 13.04 Népzene 14.05 Szonda
14.35 Oxigén 15.05 Hangalbum 16.04 Disputa 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika
17.50 Sportvilág 18.04 Esti séta 19.50 Mese 20.04 A Rádiószínház Dokumen-
tummûhelye 21.04 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti be-
szélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Válogatás a Vasárnapi újság reggeli
mûsorából 0.10 Éjszaka

Január 23., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 9.15 Afrika
gyöngyszeme 10.10 Rex Rómában 11.00 Út Londonba 11.30 Agrárpercek
12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Kárpát expressz 12.55 Roma magazin
13.25 Domovina 13.55 Múlt-kor 14.25 Vízilabda Eb 2012 15.50 Veszélyes sze-
relem 16.35 MM 17.40 Család csak egy van 18.30 Maradj talpon! 19.30 Hír-
adó 20.00 Sporthírek 20.15 Kékfény 21.10 Hacktion 22.05 Hétfõ este 22.35
Aranymetszés 23.35 Múlt-kor 0.05 Zöld Tea 0.30 Sporthírek 0.40 Család csak
egy van 1.25 MM
RTL KLUB: 5.45 Top Shop 6.10 Fókusz Plusz 6.45 Fókusz 7.35 Reflektor 7.45
Reggeli – Csak csajok 8.25 A szerelem rabjai 9.20 Második esély 10.20 Top
Shop 12.00 Híradó 12.10 Asztroshow 13.15 A szív útjai 14.15 Trükkös halál:
Szemfényvesztés 2/1. 15.15 Sue Thomas – FBI 16.15 Az éden titkai 17.20 Sa-
rokba szorítva 18.30 Híradó 19.15 Fókusz 20.20 Barátok közt 21.00 Való világ

22.10 Nagyágyúk: Három már tömeg 23.15 Reflektor 23.35 Kõkemény
Minnesota
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Magellán 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.15 Stahl kony-
hája 9.20 Babapercek 9.25 Teleshop 10.55 Kísértés két szólamban 13.10 Eva
Luna 14.10 Ezo.tv 15.20 Rex felügyelõ 16.20 La Pola 17.20 Update konyha
17.25 Eva Luna 18.30 Tények 19.30 Aktív 20.30 Jóban-Rosszban 21.05 NCIS
23.05 Aktív 0.05 Tények 0.40 Ezo.tv 1.15 Életfogytig zsaru 3.00 Magellán 3.25
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 13.24 Zene 13.30 A görög katolikus
egyház félórája 14.05 Rádiókabaré 15.00 Krónika 15.11 Prémium
Rocktörténet 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül
19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50
Mese 20.04 Rádiószínház 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Króni-
ka 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Népzene
0.10 Éjszaka

Január 24., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 9.10 Afrika
gyöngyszeme 10.05 A szövetség 11.00 Kékfény 12.00 Híradó 12.15 Sporthí-
rek 12.25 Kárpát expressz 12.55 Srpski Ekran 13.25 Unser Bildschirm 13.55
Kortárs 14.25 Hacktion 15.20 Angyali érintés 16.05 Veszélyes szerelem 16.50
MM 17.45 Család csak egy van 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00
Sporthírek 20.15 Maxwell 21.45 Kedd este 22.20 Tudorok 23.15 A rejtélyes
XX. század 23.45 Esély 0.15 Sporthírek 0.20 Család csak egy van 1.05 MM
RTL KLUB: 5.45 Top Shop 6.10 Trendmánia 6.45 Fókusz 7.35 Reflektor 7.45
Reggeli – Csak csajok 8.25 A szerelem rabjai 9.20 Második esély 10.20 Top
Shop 12.00 Híradó 12.10 Asztroshow 13.15 A szív útjai 14.15 Trükkös halál:
Szemfényvesztés 2/2. 15.15 Sue Thomas – FBI 16.15 Az éden titkai 17.20 Sa-
rokba szorítva 18.30 Híradó 19.15 Fókusz 20.20 Barátok közt 21.00 Való világ
22.10 Házon kívül 22.40 XX. század – A legendák velünk élnek 23.20 Reflektor
23.35 A Grace Klinika
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 TotalCar 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.55 Stahl konyhá-
ja 10.05 Babapercek 10.15 Teleshop 11.50 Nyúl testvér kalandjai 13.10 Eva
Luna 14.10 Ezo.tv 15.20 Rex felügyelõ 16.20 La Pola 17.20 Update konyha
17.25 Eva Luna 18.30 Tények 19.30 Aktív 20.30 Jóban-Rosszban 21.05 Deep
Impact 23.20 Propaganda 0.20 Tények 0.55 Ezo.tv 1.30 Glamour 3.25 Totalcar
3.50 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.24 Zene 13.30 A római katolikus
egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.11 Prémium
Kabarématiné 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül
19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50
Mese 20.04 Rádiószínház 20.27 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 25., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 9.05 Afrika
gyöngyszeme 10.00 Magyarország, szeretlek! 11.10 Útravaló 11.30 Átjáró
12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Kárpát expressz 12.55 Hrvatska krónika
13.25 Ecranul nostru 13.55 Most a Buday! 14.25 Gasztroangyal 15.20 Angyali
érintés 16.10 Veszélyes szerelem 16.55 MM 17.45 Család csak egy van 18.30
Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Párizsi helyszínelõk 21.00
On The Spot: Egyiptom 21.55 Szerda este 22.30 Kortárs 23.00 Viszlát, elvtár-
sak! 23.55 Zegzugos történetek 0.25 Sporthírek 0.35 Család csak egy van 1.15
MM
RTL KLUB: 5.45 Top Shop 6.10 Autómánia 6.45 Fókusz 7.35 Reflektor 7.45
Reggeli – Csak csajok 8.25 A szerelem rabjai 9.20 Második esély 10.20 Top
Shop 12.00 Híradó 12.10 Asztroshow 13.15 A szív útjai 14.15 Trükkös halál:
Nulla óra nulla perc 15.15 Sue Thomas – FBI 16.15 Az éden titkai 17.20 Sarok-
ba szorítva 18.30 Híradó 19.15 Fókusz 20.20 Barátok közt 21.00 Való világ
23.05 Gyilkos elmék 0.00 Reflektor 0.15 Figyel a tenger
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.15 Stahl kony-
hája 9.20 Babapercek 9.25 Teleshop 11.00 Régi jó cimborák 2. – Folyó kalóza
13.10 Eva Luna 14.10 Ezo.tv 15.20 Rex felügyelõ 16.20 La Pola 17.20 Update
konyha 17.25 Eva Luna 18.30 Tények 19.30 Aktív 20.05 Skandinávlottó-sorso-
lás 20.30 Jóban-Rosszban 21.05 Ki nevel a végén? 22.55 Doktor House 23.55
Aktív 0.55 Tények 1.30 Ezo.tv 2.05 Babavilág 2.30 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.24 Zene 13.30 A református egy-
ház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.11 Prémium
Hangalbum 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül
19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50
Mese 20.04 Rádiószínház 20.27 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
Arcvonások 23.34 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb

médiafigyelõje, az

»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.

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

http://www.observer.hu

A BOGÁRDI TV
MÛSORA

Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖ-
KÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREG-
RESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O
05-ös csatornán, a 93 Mhz-es frekvencián, valamint a PR-Te-
lecom hálózatán a C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es frekven-
cián.

Január 20., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Evangélikus irodalmi est,
Életszava Sáregresen 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Testületi
ülés 23.00 és 0.00 Lapszemle

Január 21., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Karácsonyi és szil-
veszteri focikupa 13.00 Lapszemle 14.00 Testületi ülés 18.00 Lap-
szemle 19.00 Alapi babák köszöntése (45p), Koncert és betlehe-
mezés a miklósi katolikus templomban (75p), Szalagtûzõ 23.00 és
0.00 Lapszemle

Január 22., V: 7.00 Heti Híradó 8.00 Testületi ülés 13.00 Heti hír-
adó 14.00 Alapi babák köszöntése (45p), Koncert és betleheme-
zés a miklósi katolikus templomban (75p), Szalagtûzõ 18.00 Heti
híradó 19.00 Hitélet 23.00 és 0.00 Heti híradó

Január 23. H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Heti hír-
adó 19.00 Disznóvágás a borbarátoknál (60p), Szakács Tüzép Ku-
pa (70p), Partiumi barangoló 2. 23.00 és 0.00 Heti híradó

Január 24., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Karácsonyi és szilvesz-
teri focikupa 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Testületi ülés 23.00
és 0.00 Heti híradó

Január 25., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Disznóvágás a borbarátok-
nál (60p), Szakács Tüzép Kupa (70p), Partiumi barangoló 2. 13.00
Heti híradó, 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Teremfoci 23.00 és
0.00 Lapszemle

Január 26., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Teremfoci 13.00 és 18.00
Lapszemle 19.00 Hitélet 23.00 és 0.00 Lapszemle

***

Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lap-
szemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorvál-
tozásról a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûso-
roknál szereplõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltozta-
tás jogát fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a Bogárd és Vidéke szer-
kesztõségében. Ha gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a szolgál-
tatókat: TARR Kft. — 06 (40) 416 000, PR-Telecom Zrt. — 1231.

Január 26., CSÜTÖRTÖK

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 9.05 Afrika
gyöngyszeme 9.55 Vilmos herceg és Catherine – Királyi esküvõ 11.10 Párizsi
helyszínelõk 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Kárpát expressz 12.55 Ron-
dó 13.50 Angi jelenti 14.20 Négy szellem 15.20 Angyali érintés 16.05 Veszé-
lyes szerelem 16.50 MM 17.45 Család csak egy van 18.30 Maradj talpon!
19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Elcserélt lányok 21.00 DTK 21.55 Csütör-
tök este 22.30 Az elszánt diplomata 0.35 Sporthírek 0.45 Család csak egy van
1.30 MM

RTL KLUB: 5.45 Top Shop 6.10 Törzsutas 6.45 Fókusz 7.35 Reflektor 7.45
Reggeli – Csak csajok 8.25 A szerelem rabjai 9.20 Második esély 10.20 Top
Shop 12.00 Híradó 12.10 Asztroshow 13.15 A szív útjai 14.15 Trükkös halál:
Maximális kockázat 15.15 Sue Thomas – FBI 16.15 Az éden titkai 17.20 Sarok-
ba szorítva 18.30 Híradó 19.15 Fókusz 20.20 Barátok közt 21.00 Való világ
22.10 Dr. Csont 23.15 Tudorok 0.30 Reflektor 0.45 Infománia

TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.30 Stahl
konyhája 9.35 Babapercek 9.40 Teleshop 11.15 Titkok szigete 13.10 Eva Luna
14.10 Ezo.tv 15.20 Rex felügyelõ 16.20 La Pola 17.20 Update konyha 17.25
Eva Luna 18.30 Tények 19.30 Aktív 20.30 Jóban-Rosszban 21.05 Bumeráng
23.20 Aktív 0.20 Tények 0.55 Ezo.tv 1.30 Segíts magadon! 1.55 Animációs
filmek

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.24 Zene 13.30 A római katolikus
egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.11 Prémium
Rádiókabaré 15.30 Közelrõl 17.05 Irány London! 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ
18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyerek-
sáv 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 23.34 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Január 27., PÉNTEK

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 9.05 Afrika
gyöngyszeme 10.00 DTK 10.55 Maupassant-filmklasszikusok 12.00 Híradó
12.15 Sporthírek 12.25 Kárpát expressz 12.55 Roma kultúra 13.25 Esély 13.55
Valóságos kincsesbánya 14.25 Elcserélt lányok 15.10 Angyali érintés 16.00
Veszélyes szerelem 16.40 MM 17.45 Család csak egy van 18.30 Maradj tal-
pon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Poén péntek 21.10 Mindenbõl egy
van 22.05 Péntek este 22.40 Négy szellem 23.35 Családom és egyéb ember-
fajták 0.00 Melissa és Joey 0.25 Sporthírek 0.30 Kylie 2008 koncert 1.25
Család csak egy van 2.10 MM

RTL KLUB: 5.45 Top Shop 6.10 Havazin 6.45 Fókusz 7.35 Reflektor 7.45 Reg-
geli – Csak csajok 8.25 A szerelem rabjai 9.20 Második esély 10.20. Top Shop
12.00 Híradó 12.10 Asztroshow 13.15 A szív útjai 14.15 Trükkös halál: Szemet
szemért 15.15 Sue Thomas – FBI 16.15 Az éden titkai 17.20 Sarokba szorítva
18.30 Híradó 19.15 Fókusz 20.20 Barátok közt 21.00 Való világ 22.10 CSI: Mia-
mi helyszínelõk 23.15 Ments meg! 0.15 Reflektor 0.30 Törzsutas 0.55 Odaát
1.45 Autómánia

TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.30
Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 Teleshop 11.15 Szavak és érzések 13.10
Eva Luna 14.10 Ezo.tv 15.20 Rex felügyelõ 16.20 La Pola 17.20 Update konyha
17.25 Eva Luna 18.30 Tények 19.30 Aktív 20.30 Jóban-Rosszban 21.05 Kém-
játszma 23.30 Aktív 0.30 Tények 1.05 Ezo.tv 2.05 Alexandra pódium 2.30
Animációs filmek

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.24 Zene 13.30 A baptista egyház
félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.11 Prémium Hely
15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvi-
lág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04
Rádiószínház 20.24 Zene 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
23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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Hanganyagok gépelését vállalom. Telefon: 06
(70) 369 0476

Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826

Közmûvesített 600 négyszögöl telek alappal el-
adó Ifjúsági u. 11-ben. 06 (70) 2185 666

Szabadbattyánban sürgõsen eladó 140 m2-es
családi ház, parkosított kerttel. Irányár: 15 millió
Ft. Érdeklõdni: 06 (20) 370 5827

Minõségi cser, akác, tûzifa eladó. Cser kugli:
1910 Ft, hasított 1950 Ft. Akác kugli 2150 Ft,
hasított 2250 Ft. Vegyes tûzifa 2000 Ft-tól. Tele-
fon: 06 (20) 406 9267 2086599

Lakás kiadó. 06 (30) 624 5444. (2086611)

Építési telek alappal, engedélyekkel eladó.
06(70) 450 3294, 06 (70) 453 4227 (2086675)

Árpád-lakótelepen harmadik emeleti, középsõ
lakás eladó. Irányár: 4,3 millió Ft. 06 (70) 312
0384 (2086736)

Egyszobás földszinti lakás eladó-kiadó. Telefon:
06 (30) 819 2563 (2086671)

Hízók (100-130 kg-os) eladók. 06 (30) 633 6008

Tollpaplan-készítés. Sárszentágota, Pákolicz
Árpádné, 06 (25) 476 051 (2086719)

Családi ház cserére, ráfizetéssel eladó. 06 (30)
752 6612 (2086650)

Minõségi tûzifa eladó sárbogárdi kereskedõtõl.
Cser, tölgy hasított: 1950 Ft. Akác kugli: 2150
Ft, hasított: 2250 Ft, vegyes tûzifa: 2000 Ft-tól
házhozszállítással. 06 (20) 406 9267 (2086648)

20, illetve 40 m2-es üzlethelyiség kiadó. Érdek-
lõdni: 06 (70) 943 3359

1 ha területnél nagyobb szántóföldet vásárolnék
Sárbogárdon vagy környékén. 06 (20) 464 9717
(2086827)

Körömépítés és csillámtetoválás kedvezõ áron.
06 (30) 429 3403 (2086826)

Családi ház eladó, vagy panelra cserélhetõ ér-
tékegyeztetéssel. 06 (30) 225 2067

Keverék kan kiskutyát elajándékoznék. 06 (30)
206 7535

Elveszett barna színû tacskó kutyánk a vasútál-
lomás közelében. Jutalom a megtalálónak. 06
(20) 379 1303

Sárszentmiklóson, futballpálya mellett, családi
ház, 300 négyszögöl telekkel eladó. Értékegyez-
tetéssel egyedi gázfûtéses panellakásra cserél-
hetõ. Telefon: 06 (30) 530 1970 14 óra után, esti
órákban 06 (25) 461 628 (2086786)

Hízott sertés eladó. 06 (25) 467 676

Új Singer varrógép, kukoricamorzsoló, 120 lite-
res hûtõ eladó. 06 (70) 595 0972 (2086748)

Eladó 300 literes hûtõláda 15000 Ft, Hajdú cent-
rifuga 10000 Ft-ért. 06 (30) 665 6793 (2086694)

Árpád-lakótelepen 2. emeleti, erkélyes, teher-
mentes lakás eladó. 06 (70) 321 5074 (2086687)

Rakodómunkást felveszek. Érdeklõdni: 06 (30)
382 4133

FOGSORJAVÍTÁS
06 25 468 556, 06 70 382 8512

Fekete, új 44-es félhosszú,
NÕI BÕRKABÁT (Erdélybõl származó)

ELADÓ! 06 20 405 7366

Gyönyörû
YORKSHIRE KISKUTYÁK ELADÓK.

06 20 5550 975

KIRÁNDULÁS LENGYELORSZÁGBA,
Krakkó, Auschwitz, Zakopane.

2012. március 15-18.
Részvételi díj: 39.900 Ft/fõ.
Jelentkezés: Kaszás Károly.

Telefon: 06 30 927 9596

GÁZKÉSZÜLÉKEK
javítása, karbantartása

06 30 440 5790

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!

Sárbogárdon
E N D R E K O C S M Á J A
néven jelenleg is üzemelõ

V E N D É G L Á T Ó E G Y S É G
E L A D Ó .

Érdeklõdni: 06 (20) 9834 180

2012-ben is várjuk véradóinkat!
Januári véradások

2012. január 19-én a Soponyai Általános Iskolába várjuk
14 órától 17 óráig Soponya véradóit!

Véradást tartunk Cecén a mûvelõdési házban
2012. január 24-én 14 órától 17 óráig!

Szeretettel várjuk új és állandó véradóinkat, akiket a véradás alkalmával ingyenes ru-
haosztásban és ajándékban részesítünk!
Véradás elõtt napi rutinjukhoz megfelelõen étkezzenek, és fogyasszanak minél több
folyadékot!
Vért adni 18 év felett lehet!
Várunk mindenkit szeretettel!

Soós Réka, Sárbogárdi Vöröskereszt

N Y Í L T K A R A T E E D Z É S
A Sárbogárdi Karatecsoport

2012. január 30-án, hétfõn, 18 órától

nyílt karateedzést tart a Mészöly Géza Általános Iskola csarnokában,

melyre minden sportbarátot, régi karatést szeretettel várunk –
nemcsak nézõnek, hanem akár résztvevõnek is!

Szervezõk

Tisztelt
Elõfizetõink!

Amennyiben 2012-re is elõ szeretnének
fizetni a Bogárd és Vidéke hetilapra, azt
megtehetik személyesen, vagy megbí-
zottjuk révén a szerkesztõségben (Sár-
bogárd, Hõsök tere 12.) hétfõtõl pénte-
kig 8-tól 17 óráig.

Elõfizetési áraink változatlanok: 1 évre
(48 lapszám) 7.600 Ft, 1/2 évre (24 lap-
szám) 4.000 Ft, 1/4 évre (12 lapszám)
2.200 Ft. Minél hosszabb idõre fizetnek
elõ, annál kedvezményesebb áron jut-
hatnak hozzá a lapszámokhoz.

A lapszámokat minden csütörtökön
személyesen juttatjuk el postaládáikba.

Szerkesztõség
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Pedagógus-továbbképzés az abai iskolában
A TÁMOP keretében meghirdetett pedagógusképzések (A pedagógiai kultúra korsze-
rûsítése – pedagógusok új szerepben) címû pályázatra az Aba Sámuel Általános Iskola
(Aba) is benyújtotta pályázatát, melyet támogatásra érdemesnek ítéltek, így 10.625.000
Ft európai uniós támogatást nyert az iskola a nevelõtestület három tagjának képzésére.
A projekt megvalósításának idõtartama: 2010. 06. 01.–2012. 07. 31. A projekt az Európai
Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Az intézmény a továbbképzésben résztvevõk létszámát tekintve élt a maximális lehetõ-
séggel, így az összegbõl 3 pedagógus továbbtanulását tudta lehetõvé tenni. Az elnyert
összeg a költségek 100 %-át fedezi.
A támogatásból a tantestület két tagja (Tiringer Tímea, Pájerné Muczi Anna) szakirá-
nyú továbbképzésen (fejlesztõ pedagógus szak), egy fõ (Fábián Judit) pedig tanári mes-
terképzésen (magyar szak) vesz részt.
A nyertes pályázat során õk hárman azok, akik bekapcsolódhattak, és részesei lehetnek
az új tanítási és tanulási módszerek megjelenésének, érezhetik a hagyományos pedagó-
gusszerepek megváltozását.
Az új körülményekhez való gyors alkalmazkodás, az oktatás színvonalának emelése, és
az oktatási szolgáltatások széleskörû bevezetése igényli a pedagógusok kiterjedt és in-
tenzív módszertani és szakmai fejlesztését. Talán ez a kezdeményezés a jövõben még
több pedagógustársunknak ad lehetõséget továbbtanuláshoz.
2011. augusztus 31-étõl a Perkáta–Nagykarácsony–Aba ÁMK tagintézményeként foly-
tatta megkezdett pályázatát iskolánk, amely lassan a végéhez közeledik.

A Tanka János Nagyközségi Könyvtár
digitális információszerzésének fejlesztése

A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében 2008 õszén meghirdetett „Tudás-
depó – Expressz” – A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének
erõsítése az élethosszig tartó tanulás érdekében – Könyvtárhasználók igényeinek haté-
konyabb kielégítését célzó szolgáltatás-fejlesztés címû pályázatra Aba Nagyközség
Önkormányzata is benyújtotta pályázatát.

A projektet a bírálóbizottság támogatásra érdemesnek ítélte, így 17.872.448 Ft európai
uniós támogatást nyert a Tanka János Nagyközségi Könyvtár szakmai fejlesztési prog-
ramjaira.

A projekt megvalósításának kezdete: 2010. március 1.

A XXI. században a hagyományos õrzõ könyvtárat felváltja a szolgáltató típusú könyv-
tár, melynek különbözõ típusú információk elõállítása, rendszerezése, szolgáltatása a
legalapvetõbb feladata.

A pályázat az olvasáskultúra fejlesztéséhez interaktív könyvtári honlap mûködtetésével,
könyvtárhasználati órák tartásával, új gyûjtemény-fejlesztési stratégia kialakításával, kü-
lönbözõ könyvtári foglalkozások (író–olvasó találkozók, felolvasóestek) megrendezésé-
vel tud hozzájárulni.

A projekt a településen élõk életminõségének javítását új közösségi szolgáltatásaival (ki-
állítások szervezése, közéleti, közhasznú információk közzététele) is elõ tudja segíteni.

A használatközpontúság szellemében 24 órán keresztül biztosít hozzáférést a könyvtári
szolgáltatások jelentõs részéhez (elektronikus katalógus) az interaktív könyvtári portál-
okon keresztül. A portál kialakításával jelentõsen bõvül az otthonról is elérhetõ,
web-alapú szolgáltatások kínálata.

A digitális írástudás terjesztése érdekében szervezendõ használóképzések, illetve az ol-
vasást népszerûsítõ rendezvények a digitális és az olvasási kompetenciák fejlesztését
szolgálják.

A könyvtárban szervezett rendszeres programok segítenek abban, hogy az intézményre
ne csak mint a könyvek házára gondoljanak, hanem mint szórakoztató, ismeretterjesztõ
intézményre.

A helytörténeti gyûjtemény online elérhetõvé tétele lehetõvé teszi, hogy az az egész világ
számára megismerhetõvé váljék.

A digitális információszerzés átadásával az iskoláskor kezdetétõl a nyugdíjasokig olyan
eszközt ad a lakosság kezébe, mellyel lépést tudnak tartani napjaink ismeretszerzési kihí-
vásaival. A megbízhatóbb informatikai tudáson keresztül az olvasók gyorsabban és haté-
konyabban jutnak a számukra fontos információkhoz. A könyvtár állományának nagy
része ma már megtalálható az elektronikus katalógusban, melynek segítségével bárki in-
formálódhat a kikölcsönözhetõ könyvekrõl. A könyvtári portál lehetõvé teszi, hogy a
beiratkozott olvasók otthonról is meghosszabbíthassák kikölcsönzött könyveiket.

Toborzó sportolni
vágyó gyerekek és

szüleik részére
A székesfehérvári Alcoa FKC utánpótlás-
képzõ bázisa felvételt hirdet 2012 január-
jától 10–13 éves lányok részére kézilabda-
képzésre.

A képzés helye: a Cecei Általános Iskola,
illetve a székesfehérvári Köfém Sportcsar-
nok.
Jelentkezõket Cece, Vajta, Sáregres, Alap,
Alsószentiván, Sárbogárd, Simontornya
vonzáskörzetébõl várunk.
Amit nyújtunk: minimális képzési díj mel-
lett szakképzett edzõk irányításával a
sportra, egészséges életmódra nevelés, és a
kézilabda-csapatjáték szabályainak, tech-
nikai elemeinek megismerése, majd a
megfelelõ szint elérése után a gyerekek fo-
lyamatos versenyeztetése magas szintû
bajnokságokban.
A képzésekre a felszerelést a képzõ bizto-
sítja.
Az általános iskolai tanulmányok befeje-
zése után minden játékosunk számára biz-
tosítunk továbblépési lehetõséget megfe-
lelõ osztályú kézilabdacsapatokhoz to-
vábbképzésre, illetve versenyzésre.
A jelentkezéseket személyesen, vagy
e-mailben várjuk a cecenikk@gmail.com
címre, illetve minden hétfõn és pénteken
14 órától a Cecei Általános Iskolában.
Az elsõ felmérõ edzés idõpontja, helye:
2012. január 29. 14 00 óra, a Cecei Általá-
nos Iskola tornaterme, mely alkalomra a
szülõket is várjuk szeretettel!

Az Alcoa FKC és a Cece NIKK vezetõsége

ÁLLATORVOSIÁLLATORVOSI
RENDELÕRENDELÕ

Sárbogárd, Hõsök tere 14.Sárbogárd, Hõsök tere 14.

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

Nyitva: H–P: 16.00-18.00,Nyitva: H–P: 16.00-18.00,
Szo: 9.00-11.00Szo: 9.00-11.00
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