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Számvetés Olvassunk egymásnak!
Mindenki számot vet az életének dolgaival, ha máskor nem is, hát földi útja végén mindenképpen.
A számvetés ideje ki-ki életében máskor jön el. Van, akinél rendszeres, másnál kiszámíthatatlan idõközönként; kit
külsõ, kit belsõ késztetésre visz rá a
lélek.
Olyan ez, mintha egy gyalogúton baktatnánk, meg-megpihenve, visszatekintve a megtett kilométerekre, elõre a
cél felé, ösvényt választva.
A racionalitás világában itt van például
az adóbevallások ideje.
A 2012. évi lépések elõtt lélegzetet vesz
a sárbogárdi testület is, mely az elmúlt
év mérlegét megvonva az elsõ hónapokban állítja fel az idei esztendõ teendõit,
irányelveit, -számait.
De egy hozzánk közel álló ember élettõl
való búcsúja is visszatekintésre késztet
minket.
Bizonyára számot vetett 79 évével Szabó István tanár úr is, mielõtt kilépett az
élet iskolájának kapuján, ahol nemcsak
tanult, hanem tanított is.
E lélegzetvételnyi idõ lehetõséget ad arra, hogy táplálkozva a megtett út tapasztalataiból, leckéibõl, erõt merítsünk az elõttünk álló új, ismeretlen
úthoz.

13. alkalommal olvastak egymásnak a sárbogárdi (mészölyös és gimis), sárszentmiklósi,
töbörzsöki és alsószentiváni diákok a Madarász József Városi Könyvtárban szombaton, a
magyar kultúra napját ünnepelve. Cikk a 13. oldalon.

Mezõgazdasági konferencia

Hargitai–Kiss Virág

Több éves kihagyás után a Mag-HÁZ Kft. csütörtökön újra megrendezte a Gazdák találkozójára keresztelt rendezvényét, ahol az érdeklõdõk tizenkét elõadást hallgathattak
meg a különbözõ, mezõgazdasággal kapcsolatos témákban. Cikk a 7. oldalon.
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Baráti búcsúzás
„Ki leõrölt hetven évet,
Sokat az már nem remélhet.
A szíves szó, kézszorítás,
Jókivánat, bátorítás
Nem szól már, csak búcsuzóra,
Menni kell, ha itt az óra.”
Még nincs másfél éve sem, hogy elsõ osztályod 50 éves osztálytalálkozójának vacsoráján beszélgetésünkkor idéztem a 150 éve élt,
kevéssé ismert költõ, Vargha Gyula versének elsõ versszakát. Bartha Éva kolléganõnk társaságában mondogattuk, hogy iskolánk nagy öregjeinek távozása után (Francsics Jóska, Németh Rudi, Császár Tóni) bizony lassan rajtunk a sor. A mi tanári garnitúránkból is már elment Gábeli Jóska, Szilágyi Mária, Huszics Vendel, s azóta Pongó
Ferenc és Kolozsvári János is. Vidám tréfálkozásunk nem sejttette, hogy Pista barátom,
te leszel a következõ eltávozó a sorban. „Ez
az élet rendje – mondtad te akkor –, születünk, élünk, meghalunk.”
Mégis mélyen megrendítõ volt a hír halálodról.
Életutunk két irányból futott egybe 1957ben Sárbogárdon. Te Pincehely–Dombóvár–Szegedrõl érkeztél, én Kemence–Esztergom–Budapestrõl jöttem Sárbogárdra az
akkori általános gimnáziumba. Te már akkor egy éve itt éltél Sárbogárdon. Még létezett külön fiúkollégium, ahol 22 éves kezdõ
tanárként kellett 16-18 éves kamaszokat
megzaboláznom. Szerencsémre te is ott lak-

tál és sokat segítettél. Köszönöm önzetlenségedet. Kapcsolatunk akkor fejlõdött barátivá. Ezen nem változtatott lényegesen az
sem, hogy 1965-tõl iskolánk igazgatója lettél
– így felettesem.
Nem hiszem, hogy volt még Fejér megyének
olyan középiskolai igazgatója, aki 28 évig
közmegbecsülésnek örvendve állt intézménye élén. Te ezt megérted. Ezen idõ alatt iskolánk hírneve emelkedett az összekovácsolódott tantestülete és egyre több tanulójának kiemelkedõ munkája eredményeként.
Nagyra becsültük közvetlenségedet, humánus emberi kapcsolatra törekvésedet, az iskola fejlesztéséért tett erõfeszítéseidet. A jó
munkahelyi légkör nagyban hozzájárult iskolánk eredményességéhez. A tantestület
egységes nevelési szemlélete mozgalmas viták közepette alakult. Ezek a viták azonban
nem fajultak torzsalkodássá. Ennek a jó
együttlétnek kialakításában fontos szerepe
volt két kezdeményezésednek is. Nevezetesen, hogy névnapjukon kollégáinkat egy szál
virággal köszöntöttük, s évente kétszer is
közös vacsora-összejöveteleket rendeztünk.
Ezek némelyike közös kirándulás közben
zajlott. Problémáink, törekvéseink megvitatásának igen hasznos színterei voltak ezek a
fehérasztalos összejövetelek.
Nehéz az emlékek garmadából valamit is kiemelni. Talán még egy fontos határkõ, amire érdemes kitérni. Ez a nyolcosztályos gimnázium beindítása. Ennek ötletgazdája és

Búcsú – megint
Befejezõdött egy alkotó életpálya, Szabó
István, akit talán nem hivalkodás barátomnak mondani, s aki majd harminc éven át az
igazgatóm is volt, végleg lehunyta a szemét.
Még nem hûlt ki a helye, a személyisége,
emberi lénye még itt lebeg körülöttünk,
elõttünk van az arca, a beszédmódja, a tekintete, ezzel együtt a gyász, a megdöbbenés
amiatt, hogy aki számunkra nagyon is élt,
már nem él, nincs többé.
Ahogy elgondolkodom az õ sorsán, úgy érzem, abban kicsinyítve benne van Magyarország egész újabb kori történelme. Már abban is, hogy az édesapja nem jött vissza a viKétségbeesett fájdalommal
értesítjük mindazokat, akik
ismerték és szerették,
valamint azokat, akik
1957-tõl 2003-ig
a sárbogárdi Petõfi Sándor
Gimnáziumban tanítottak vagy
tanultak, hogy 2012. január 18-án,
79. életévében elhunyt

SZABÓ ISTVÁN
ny. gimnáziumi igazgató.
Hamvasztása után szûk családi körben
veszünk búcsút tõle.
Gyászoló család

lágháború csatatereirõl. Ahogy ebben az országban több százezer gyerek, õ is árván maradt, vér szerinti apa nélkül nevelõdött már
tízéves korától. Nem volt könnyû tovább tanulnia, elképzelhetjük. Belepottyant a háború utáni megújulás világába. A mai fiatalabb ember nehezen érti meg, milyen politikai sodrás indult meg akkor a közoktatás világában. A „fényes szellõk” kora.
„Hej, szellõk, fényes szellõk, fújjátok, fújjátok:
Holnapra megforgatjuk az egész világot” –
énekelték az indulójukban a népi kollégisták.
Forró, lelkes idõk voltak, a fiatalok azt hitték, hogy valóban eljött Magyarországra a
rég várt eszményi berendezkedés ideje, s ennek õk maguk is a hõseivé válhatnak. Gyûlések, közös éneklések, tüntetések dobogtatták meg a szívüket, az összegyûlt energiákkal hegyeket lehetett volna mozgatni. Szabó
István együtt énekelt a többiekkel, számára
feledhetetlen volt ezeknek az éveknek a légköre.
Csakhogy felvirágzás helyett a Rákosi-féle
kommunista diktatúrát kapta nyakába az
ország. Sokakat hideg zuhanyként értek az
emberellenes intézkedések, a sok meghurcolás, akasztás, a lesöpört padlások, de nem
kevesen úgy döntöttek, tovább húzzák az ország szekerét. Nem könnyû teljesen lemondani a nagy reményekrõl. Az 1956-os forra-

2012. január 26. Bogárd és Vidéke
kivitelezõje is te voltál. Ezt sem volt könnyû
keresztülvinned. A 70-es években azonban
már megedzõdhettél az iskoláért, tanáraidért folytatott, pártbizottságokkal vívott
harcaidban. E harcaidnak számomra és Albin barátom számára is személyes emlékeit
õrizzük. Ugyanis két ízben is feljelentettek
bennünket, hogy 1956 októberét mi nem ellenforradalomként tanítjuk. Nyomozó vizsgálódott, és csak a te kemény kiállásod mellettünk mentett meg súlyosabb retorziótól.
Ez csak egy személyes epizód akkori humánumodból. Köszönet ezért is.
Hosszan emlékezhetnék még munkádról,
de átadom a szót feleségemnek, igazgatóhelyettesednek.
Kedves Pista!
Szomorú szívvel búcsúzok én is, aki 26 évig
igazgatóhelyettesként dolgoztam melletted. Bár munkám nem volt könnyû (ha csak
a tantárgyfelosztások, órarendkészítések
fejtörõ munkájára gondolok), mégis kedvességed, maximális segítségnyújtásod, higgadtságod, megfontoltságod gyakran átsegített az igazgatóhelyettesi munka buktatóin. Így erre a munkámra – az együtt küzdött
évekre – csak szeretettel tudok visszagondolni.
Fájó szívvel búcsúzok. Emlékedet szívünkben megõrizzük.
Kedves Pista barátunk!
Kölcsey Ferenc egy levelében azt írta: „Az
elválás szomorúságát semmi nem enyhítheti
– kivéve a viszontlátás reménye.”
Hitünk szerint találkozunk még a túlsó parton.
Isten veled, kedves barátunk!
Kalácskáék, Bori és Laci

dalom eltakarította Rákosit és klikkjét, sokan esélyt láttak arra, hogy teljesülhetnek a
régi eszmények. Ebben a légkörben lett tanár Sárbogárdon Szabó István 1957-ben.
Magyart tanított majdnem ötven évig. Szerette az irodalmat, szerette a magyar nyelvet, a diákokat. Ennél nem kell több.
1965-ben tulajdonképpen ráparancsoltak,
hogy vegye magára az igazgatás terheit. Egy
évre vállalta, huszonnyolc lett belõle. Nem
volt könnyû. Idõbe telt, míg kialakította a
személyére szabott igazgatói stílust. Hogy
egyszerre legyen egy alapvetõen jóindulatú,
emberszeretõ személyiség és egy intézmény
teljhatalmú vezetõje. Státusából adódóan
bekerült a város akkori vezetõ köreibe, amit
nagy kiábrándulásként élt át. Minden erejével igyekezett távol maradni ettõl a lényétõl
idegen világtól. Irtózott attól, hogy ünnepi
nagygyûléseken odaüljön a színpadra a
nagyszámú elnökségbe. Teljesen nem sikerülhetett az elkülönülés, de õt bölcsebbé
tette a kényszerû kompromisszum.
Hiszem, hogy jó igazgató volt. A keze alatt
megújult a Petõfi Gimnázium. Levezényelt
több profilváltást, tanügyi reformot, keresztülvitte a nyolcosztályos képzés bevezetését.
Mikor elkezdõdött a betegség, és elõször elesett a szõlõben, nem is nagyon törõdtünk
ezzel. Áltattuk magunkat azzal, hogy nem
romlik az állapota. Még az utolsó héten is
reménykedtünk.
Gyásszal és szeretettel emlékezünk rá.
Leszkovszki Albin

Bogárd és Vidéke 2012. január 26.
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Emlékezés Szabó Istvánra
Megrendülten és fájdalommal tudatjuk, hogy Szabó István, Sárbogárd város díszpolgára, a Petõfi Sándor Gimnázium nyugalmazott
igazgatója, egykori magyartanárom életének 79. évében elhunyt.
Nem tudok csak hivatalos emlékezést írni róla, mert személyes, jó
kapcsolatban voltunk egymással.
2011. augusztus 20-án láttam õt utoljára, kitüntetése átvételekor.
Már akkor nagy beteg volt, de személyesen vette át a díszpolgári címet.
Pista bácsi 1957 óta tanított a gimnáziumban egészen 1993-ig, nyugdíjazásáig. Ez idõ alatt az 1951-ben alapított gimnázium megyei, sõt
országos szinten is elismerést nyert el színvonalával és nevelési tevékenységével.
A gimnázium az õ tevékenysége alatt a helyi és a környékbeli diákság képzésének meghatározó szereplõje lett.

Bár a rendszer adta keretek elég szûkek voltak, de a Petõfi Sándor
Gimnázium egy igazi családias jellegû középiskolává formálódott
vezetésével, amelyre másokkal együtt én is szívesen emlékezem.
Szívesen emlékszem arra, hogy Pista bácsi a derekasan elvégzett
munka tiszteletére tanított bennünket. Alapos mûelemzéseit ma
sem felejtem. Remek humorával érdekessé tudta tenni a legszárazabb nyelvtani elemzéseket is. Elõfordult, hogy alkut is kötöttünk
egynémely teendõ elvégzésére. Igazi pedagógusként minden diák
egyenként volt fontos számára.
Úgy õrizzük meg õt emlékezetünkben, hogy példás emberi becsülettel, szakmai alázattal és szeretettel több évtizeden keresztül követendõ mintát adott a felnövekvõ generációk számára.
Nyugodjon békében!
Dr. Sükösd Tamás polgármester

Ahogy élt, úgy megy el…
Szabó István a közeli Pincehely szülötte. A
dombóvári nyolcosztályos gimnáziumi
érettségije és a szegedi tudományegyetemen tett sikeres államvizsgája után, friss
diplomájával megérkezett Sárbogárdra.
Ekkor 1956 novemberét írjuk.
Valószínûleg akkor Õ sem gondolta, hogy
életének következõ 56 évét itt is fogja tölteni.
Kezdetben az általános iskolában tanított,
majd egy év után megérkezett a gimnáziumba. Ekkor még csak a harmadik évfolyamnál
tartott a felmenõ rendszerben induló gimnáziumi képzés.
Ebben az idõben a gimnázium udvarán levõ
épületben, egy 10-12 négyzetméteres szobácskában lakott késõbbi pályatársával, barátjával, Kalácska Lászlóval, aki az egy
nagyteremben lakó összes fiú kollégiumi
nevelõje volt. Életre szóló élményt jelentett
számára ez az idõszak, amelynek egy-egy
epizódját mindig vidáman idézte fel. Még
akkor is, ha igazán zordak voltak a körülmények.
Elbeszéléseikre emlékezve eszembe jut,
hogy néha be kellett törni a lavórban a jeget
a reggeli mosakodás elõtt. Mindezek bizonyára próbára tették az ifjak hivatástudatát,
de mindannyiónk szerencséjére kiállták a
megpróbáltatásokat. Nem akarom idézni az
iskola évkönyveiben Szabó Istvánnak ezen
idõszakról szóló önvallomásait, amelyek tõle szokatlanul kitárulkozóak. Aki a részletekre kíváncsi, lapozza fel a könyveket!
Az általa leírtakból az derül ki, hogy pályáján mindvégig az akart maradni, aminek tanult, amit igazán szeretett, tehát TANÁR.
A szó legnemesebb értelmében. Vele beszélgetve úgy éreztem, hogy táplál is némi
„irigységet” azokkal szemben, akik ténylegesen tanítással, a diákok között töltötték
mindennapjaikat.
Neki azonban mást szánt a sors. 1965-ben,
egy gyors váltás után, Õt bízták meg az igazgatói feladatok ellátásával. Az események
gyorsan zajlottak. S bár minden viszszaemlékezésében azt olvasom, hogy nem
akart igazgató lenni, amit én el is hiszek, de
az lett. Ebben az idõszakban – ahogy hallom

– nem lehetett nemet mondani egy nyomatékos felkérésnek.
Azt viszont Õ sem gondolta, hogy az a hirtelen nyakába szakadt tisztesség 28 évig fog
tartani. De amikor már szembesült a tényekkel, akkor sem akart a szó általános értelmében vett igazgató lenni. Tanárként
akart igazgató lenni. Törekedett rá, hogy
minden vélemény, az iskola jobbítása érdekében megfogalmazott gondolat hasznosuljon. Néha persze voltak, akik ezzel vissza is
éltek, de ezeket és más, a hétköznapokkal
összefüggõ csalódásokat is némán viselte.
Az olvasó gondolhatja, hogy miért csinál valaki olyan dolgot, aminél van, amit jobban
szeretne?!
Egyrészt azért, mert ahogy a „A kis herceg”-ben olvashatjuk, a belé fektetett energia egyre értékesebbé, egyre nehezebben elhagyhatóvá teszi a feladatot, másrészt a feladatvállalás kötelez. Amikor pedig olyan
idõszakok következnek, amikor a nehézségek tömkelegét kell leküzdeni, akkor nem
lehet otthagyni a tennivalókat, s amikor néha sikerélmények jönnek sorra, akkor pedig
emberi gyarlóságból nem megy. Szabó István küzdelmes pályája során akadt mindenbõl elég.
Tõle tanultam és vettem át azt a hozzáállást,
hogy egyfajta védõpajzsnak kell lenni az iskola felett. Tehát azok a rémhírek, sanyargatások, fenyegetések, amelyek nap mint
nap érnek bennünket, azok csak akkor érjenek el a kollégákhoz, fõleg a diáksághoz,
amikor már valóban tenni kell valamit a baj
megelõzéséért. Pistának is sokat kellett ezt
gyakorolnia. Idõnként olyan konfliktusokba
is belement, amelyekkel saját maga vállalt
kockázatot, de megtette, mert felelõsnek
érezte magát a GIMNÁZIUMÉRT, s ez
volt a legfontosabb szempont.
Mindezért kapott-e elismerést?
Nem.
Õ több kollégáját terjesztette fel különbözõ
elismerésekre, többen meg is kapták, de rá
senki nem gondolt. Valószínûleg, mert nem
volt soha olyan simulékony, olyan
kompromisszumkész, hogy „kiérdemelje”
azt. Talán az utolsó elõtti pillanatban Sárbo-

gárd tett egy nemes, de nem érdemtelen
gesztust, hogy díszpolgárává választotta.
Idõközben 2006-ban átvette aranydiplomáját, annak a diplomának a megerõsítését,
amelynek szellemében életét leélte.
Az utolsó hónapokról nem szeretnék szólni,
de azt azért fontosnak tartom megemlíteni,
hogy a szép, felújított gimnázium épületét
egy hétvégén megnéztük. Végigjártuk a folyosókat, a tanárit, az új könyvtárat stb. Ez
nagyon fontos volt mindkettõnknek.
Végezetül néhány személyes mondat.
Amikor 1993 augusztusában engem már
megválasztott a megyei közgyûlés, egy nap
délelõttjén belépve a gondnoki irodába
Dömökné Pannikát és Pistát találtam ott.
Néhány üdvözlõ mondat után Pista így szólt:
„Most neked adom az iskola kulcsait. Mindent megtalálsz az íróasztalom fiókjában.”
Így adta át azt az örökséget, amelyrõl úgy
vallott: „Ez volt az életem.”
Nálunk így zajlott a másutt többnapos átadás-átvételi ceremónia.
Visszatérve a megválasztásra. Pista eljött
velem a közgyûlésre. Mellettem ült, szurkolt, s a meghallgatás után kacsintásával jelezte, jó volt.
Úgy gondolom, adós vagyok az elsõ szavak
magyarázatával, bár sokaknak szerintem
egyértelmû.
Az általam ismert életében mindvégig kerülte az olyan eseményeket, ahol a középpontba került. A közel 400 beszéd és értekezlet után is mindig izgult az éppen soron
következõ miatt. Valószínûleg, mert minden egyes szó, gondolat fontos volt számára.
Nem szerette, zavarban volt, ha „zavart”
okozott az emberek napi életének rendes
folyásában. Erre mondtam azt, hogy úgy
megy el, ahogy élt.
Nem gondolom, hogy valaha is végleg el fogok köszönni tõle, s ha mások is vannak így,
akkor ez az örök élet záloga.
De most a Petõfi Sándor Gimnázium egykori és jelenlegi tanárai, valamint diákjai nevében elköszönök. Béke poraidra, Pista!
Boda János
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KÖZÜGYEK

Napló
– a sárbogárdi képviselõ-testület január 20-ai nyílt ülésérõl –
A képviselõk az ülés elején egyperces néma fölállással tisztelegtek a gimnázium elhunyt nyugalmazott igazgatója, Sárbogárd
díszpolgára, Szabó István emléke elõtt.

Kétszeres szemétdíj
jövõre
Mint arról dr. Sükösd Tamás polgármester tájékoztatta a testületet: A Vertikál a
hulladékgazdálkodás
elkövetkezendõ
rendszerérõl tartott tájékoztatót polgármesterek részére. 2013-tól nem az önkormányzat határozza meg a szemétdíjat, és
közel dupla annyiba fog kerülni például
egy 120 l-es kuka ürítése.

Régi-új gyepmester
Pályázatot írt ki az önkormányzat a gyepmesteri feladatok elvégzésére, melyre ketten jelentkeztek. A székesfehérvári Alphavet Kft. darabszámhoz kötötte ajánlatát,
míg Sárközy Károly átalánydíjért végezné
a szolgáltatást.
A testület Sárközy Károly pályázatát fogadta el egyhangúlag.

Költségvetési koncepció
Dr. Sükösd: Ismereteink szerint ez az utolsó költségvetés, ahol a normatíva a jelenlegi formában érkezik. A következõ költségvetésünk már más intézményrendszer
fenntartását teszi majd kötelezõvé. Leginkább az oktatási intézmények állami felügyelet alá vonásáról lehet hallani. Ennek
elfogadott jogszabálya még nem áll rendelkezésünkre. A normatíva elõreláthatólag mintegy 47 millió Ft-tal több lesz
2012-ben. Sajnos az SZJA itt maradó része
19 millió Ft-tal kevesebb lesz. Az étkezési
térítési díjaknál szeptembertõl számolunk
4 % emelkedéssel, a szociálisnál júliustól.
A gépjármûadó vonatkozásában a 2011.
évivel egyezõ bevételt várunk. A kötelezõ
önkormányzati feladatokra találtunk forrást, de a sport és a kultúra területén az
egyesületeknek meg kell próbálni saját
forrást bevonni, mert nem fogjuk tudni a
korábbi szintet fönntartani. A korábbi
szennyvízberuházás esetében 68 millió Ft
hiány látszik. Ez terhes öröksége az önkormányzatnak. A forráshiány maximum
299.556.000 Ft. Folyó (mûködési) kiadásokra fordíthatóként írtuk a Fejérvíz és a
Cothec által fizetett bérleti díjat. Az adósság-kezelési támogatásba bevont adósság
10 %-át nyújtanánk támogatásként a jelenlegi 25 helyett. Ez kb. 1,3 millió Ft-os
megtakarítást jelenthet. Javasoltam a
miklósi ÁMK várható fûtésköltségének felülvizsgálatát a rekonstrukcióra tekintet-

tel. Itt 3-5 millió Ft megtakarítást lehet elérni. A forráshiány fedezetére a tervezet
szerint 50 millió Ft folyószámlahitel,
119.774.000 Ft fejlesztési hitel, a várható
2011. évi pénzmaradvány (49.782.000 Ft)
szolgálna, valamint 84 millió Ft rövidlejáratú hitel.

Dupla tiszteletdíj
A tervezetbõl kiderül, hogy 2010-es szintre
emelnék a tiszteletdíjakat. Ezzel kapcsolatban szólalt föl Nagy Tibor: A 2012-es
költségvetésben betervezett tiszteletdíjemelést ne tegyük, mert ez az emberekkel
szembeni szemtelenség. Nem hiszem,
hogy bármelyikünk arra szorul, hogy plusz
pénzt vegyen fel. Aki idejön képviselni a
várost, annak többet kell beletenni a kaszszába, mint amit onnan kivesz. Nem tudom, kik találták ki ezt, de én az elõkészítésben nem vettem részt.
Juhász János: Annak idején ez egy nagyon
komoly lépésük volt, amit nagy csinnadrattával bejelentettek, hogy a régiek mit csináltak, mi mások vagyunk, mi fele pénzbõl
elvégezzük ugyanazt a munkát. Ha visszalépnek, az is egy kiemelkedõ lépés lesz. A
tiszteletdíj duplázása közterhekkel együtt
hány millió forint? Hogy a sporttól vontak
el, elfogadom. De visszás, hogy az étkezési
utalványokat eltörlik a közszférában, közben a képviselõi tiszteletdíjak visszaállnak
a régi szintre, amit kifogásoltak és radikálisan megváltoztattak.
Dr. Sükösd: A számszaki kérdésre
5.200.000 Ft a válasz. Az étkezési hozzájárulás 21.000.000 Ft. Én egyetlenegyszer
sem mondtam, hogy mi különbözünk a
többiektõl. Tekintettel arra, hogy a polgármestert ilyen díj nem illeti meg, ez engem
érint a legkevésbé.
Nedoba Károly: Sûrûn nem jártam testületi ülésre. Ennek oka az, hogy vállalkozóként dolgozom. Eltávolodtam a politikától, eszköz sincs a kezemben, másképp látom a dolgokat, de megpróbálok konzekvens lenni ahhoz, amit 2002 óta képviselek.
A tiszteletdíj politikai kérdés, amit mindig
szerettek meglovagolni. Ha valaki teljesítményt végez, azt meg kell fizetni. Amikor
50 %-ra le lett véve a tiszteletdíj, mondtam, hogy nehéz lesz biztosítani a többséget, a határozatképességet. Párszor, amikor itt voltam, Macsim Andrással és Etelvári Zoltánnal volt meg a többség. Nem
volt politikai játszma, obstrukció, hanem
egyszerûen meg lett minden szavazva. Ha
féltek a közvéleménytõl, akkor nem fogjátok megszavazni. Biztos, hogy lesz belõle
politikai veszteség. Nem látom a sportpályázatok összegét.
Dr. Sükösd: 50 %-on terveztük az összeset,
mert a legtöbb utánpótláskorú játékost
foglalkoztató és talán a legharmonikusab-
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ban mûködõ egyesületünk a társasági adóból visszaigényelhetõ pályázaton ennek a
forrásnak a pótlását elérte. Az elosztásnál
elõzetesen nézzük meg, melyik egyesület
mögött van tényleges tagság és mûködés,
és azután emelje mindenki a kezét a támogatásért.
Nedoba: 400.000 Ft van a koncepcióban a
fogyatékos szervezetek támogatására, ami
most le lett véve 200.000 Ft-ra. Javaslom,
hogy maradjon a 400.000 Ft, a testvérvárosi kapcsolatokra szánt keret terhére. A civil szervezetek támogatására 1.350.000 Ft
van betervezve. Hogy lesz támogatva ebbõl a sok civil egyesület?
Erõs Ferenc: Valahogy megoldjuk majd
igazságosan.
Dr. Sükösd: A társasági adó visszatérítése
2012-ben végig lesz. Ennek van egy kulturális és társadalmi szervezetekre vonatkozó szegmense is. Ezt több társadalmi szervezet vezetõjének jeleztem. Próbálunk mi
is segíteni.
Etelvári: Sok kollégánk dolgozik cégeknél,
és fizetés nélküli szabadságot adnak nekik
a testületi ülés napjára. Az elmúlt testület
17 tagból állt, most vagyunk 11-en, és 1 bizottsággal kevesebbek lettünk. Elõfordult,
hogy annyi gyûlésünk volt egy hónapban,
hogy nem volt 500 Ft-os órabérünk. Aki
ezt irigyli, lehet cserélni. El kell indulni
2014-ben, nyerjen, jöjjön ide, és mondja,
hogy eladom a házamat, az autómat és bedobom a közösbe azért, hogy akik vakaróznak egész héten és kétoldali munkaundoruk van, azoknak osszuk el. Aki megélhetési politikusnak hív minket, az mit ad a közösbe? Mûködik a város, nincs csõdbiztos
rajtunk. Szavazzuk meg a tiszteletdíj-emelést, aki meg úgy gondolja, hogy õneki nem
jár, az utalja vissza a közösbe.
Nedoba: A mûszaki osztályvezetõtõl kérdezem, hogy a 8.703.000 Ft megtakarítás
hogyan sikerült?
Juhász: A 3. oldalon, ha elolvasod, a városüzemeltetési feladatok kiadásainak költségigényét
felülvizsgálták,
melynél
8.703.000 Ft-ot sikerült megtakarítani.
Szõnyegi Lajos: A költségvetés mûködõképessége érdekében bizonyos feladatok
elmaradnak.
Dr. Sükösd: Nyertünk a felszíni vízrendezéses pályázaton, ami közel 100 millió Ft.
Ebbõl meg tudunk tenni több városüzemeltetési feladatot is.
A testület a vitát követõen elfogadta az
irányszámokat, a tiszteletdíj-emelést, valamint Nedoba javaslatát a fogyatékos szervezeteknek nyújtandó támogatásra vonatkozóan.

Változások
szociális szinten
Az egyes szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása a szociális törvény változása miatt szükséges. A lakásfenntartási támogatás bizottsági hatáskörbõl átkerült a
jegyzõhöz.
Nedoba: Mi az oka, hogy nem kell ellenõrizni a lakókörnyezetet?
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Demeterné dr. Venicz Anita: Ahogy az elõterjesztés is tartalmazza, az aktív korúak
ellátása esetében mindig végzünk lakókörnyezetre bejelentést. Sok esetben átfedések vannak, ugyanaz az érintett kör. Az
adósságkezelési támogatásban résztvevõket szintén ismerjük. A hatósági osztály leterhelt.
Nedoba: Péter, megértem, hogy te ezt le
akarod rázni magadról meg az osztályról,
de arra kérlek, ne tedd, mert ez káros. Te is
tudod, hogy a kiskapukat megkeresik az
emberek, és ha nem fogják ellenõrizni, akkor még jobban megtalálják.
Dr. Varnyu Péter: Eddig nem volt lakókörnyezet-ellenõrzés. A bizottság elrendelhette, kérhette, és ma is kéri azokban az
ügyekben, amik rá tartoznak, környezettanulmány készítését. Amit kértünk, az az
aktív korúak ellátásának (kb. 530 személy)
április 30-áig való felülvizsgálata. Ehhez
kötelezõen tartozik lakókörnyezeti ellenõrzés, ami óriási terhet ró arra a 3 kollégára, aki ezt a munkát végzi. Amennyiben a
testület mégis szükségesnek tartja minden
esetben a lakókörnyezet-ellenõrzést, úgy
létszámgondokat fog okozni a nagy menynyiségû kérelem.
Nedoba: Nem gyõzött meg az osztályvezetõ úr. Fenntartom a véleményemet. Itt
köszön vissza a tiszteletdíj, hogy az egészségügyi bizottság bõven megdolgozik érte.
Az eredeti rendelettervezetet egyhangúlag fogadta el a testület.

Bejelentések
Bálnavédõ zöld, ami véd
Etelvári (az EON fanyesései kapcsán): Elfogadhatatlan számomra, hogy évtizedekig nevelek egy fát, és akkor odajön és lebarmolja valaki, aztán otthagyja. Jó, azt is
lehet mondani, hogy minek ültette oda az
ember. … Minek mondják azt a zöldet,
ami véd?
Dr. Sükösd: Greenpeace.
Etelvári: Nem vagyok én bálnavédõ. A
környezetvédõknek kell panaszt tennem
ezek után.
Dr. Sükösd: Több alkalommal a mûszakisok is szóltak, akkor tapasztaltunk változást. Amikor egy veszélyes fa kivágásában
segítséget kértünk tõlük, rendkívül szakszerûen, költséghatékonyan megtették.
Arra hivatkoztak, hogy elnyerték az egész
Dunántúlt, és úgy vágják, ahogy a vállalkozási szerzõdés szerint következik, nem nagyon tudnak arra tekintettel lenni, hogy kizárólag télen csinálják. Nekik az EON
elõír egy határidõt, amihez kötbérszankció
is társul.

Lista
Juhász: Töbörzsökön a tanári kar
egyik-másik tagja valami listáról beszél,
hogy jövõ év január 1-jétõl – amikor az állam lesz a közoktatás gazdája – nincs tovább jövõje a Szent István iskolának. Polgármester úr, mai tudása szerint milyen
esélyét látja annak, hogy az iskola maradhat, avagy nem?

KÖZÜGYEK
Dr. Sükösd: Mi nagyon szeretnénk, ha maradna, mert egy településrésznek a jövõje
az, ha az oktatás legalább ott van. Az óvoda tele van, ahhoz biztos nem akar senki
nyúlni. Próbáltam a megyei kormányhivatalnál érdeklõdni. Még kétértelmû választ
sem kaptam. Ha kizárólag matematikailag
nézik az iskolát, akkor nem túl jó eséllyel
indulunk. Ha bennünket is megkérdeznek,
akkor azt fogjuk mondani, hogy próbáljon
másképpen racionalizálni a magyar állam,
és maradhasson az iskola.
Nedoba: Nyáron Nagy Tibor jelezte, hogy
problémák vannak a József Attila utcai lakótelepen. Történt-e ebben valami lépés?
Dr. Sükösd: A rendõrkapitány úrtól kaptunk egy ígéretet arra, hogy megerõsíti a
rendõri jelenlétet a lakótelepen, és visszatérünk erre a témára most tavasszal. Az iskolaév megkezdésével egy kicsit szelídült a
helyzet.
Nedoba: Az idõjárás rendezi a dolgokat.
Dr. Sükösd: Ha ez nem vezet eredményre,
akkor írhatunk a dandártábornok úrnak is.
Nedoba: Az utóbbi egy hónapban a Petõfi
és Gagarin utca, valamint a Köztársaság út
környékén betörések sorozata volt. Jelezzük, vagy tegyünk valamit. A kislóki úton
évek óta kint van egy 30-as tábla egy egyenesben, holott semmi nem indokolja. Jártamban-keltemben akármerre jártam,
mindenhol ki volt téve, hogy városháza.
Dr. Sükösd: Ez rajta van az IVS pályázati
terven. Ha a Jóisten meg a KDRFÜ megsegít bennünket, akkor lesz is belõle valami.

Ízlések
Etelvári: Az üzenõfalon az egyik a beíró
szerint nagyon rossz az étel az iskolában,
az egyik óvodában meg meleg van. Úgy
gondolom, az óvónõk tudják, hogy a gyereket hogy kell felöltöztetni, és el tudják zárni a fûtést, ha melegük van. Egyszer-kétszer ettem a konyhán, az én véleményem
szerint jó volt az étel.
Dr. Varnyu: Mi is onnan visszük az ebédet,
nincsen sem minõségi, sem mennyiségi
probléma, de a gyerek az gyerek, a szülõ
meg azért szülõ, hogy a gyerekének higygyen.
Dr. Sükösd: A többség kifejezetten szereti
azt az ételt, amit az Eurest ad. Nem tudnak
3.000 ember szája ízének megfelelõen fõzni. A sárszentmiklósi óvodában a kondenzációs kazán beállításával 9.000 m3 kevesebb gáz fogyott tavaly télen. Rentábilis fûtési költségek mellett van jó idõ. A másik
óvodánkon, ha tudunk, segítünk a fûtési
rendszer korszerûsítésével, a maradék nyílászáró-cserével. Az óvónõk szakmaiságát
mindegyik szülõ a szülõi értekezleten vitassa meg, ha ez szükséges.

Nem megy el a falevél
Macsim András: A miklósi emlékmûparkban a Közév nem szedte össze a faleveleket, a szél hordja szanaszét.
Dr. Sükösd: Szóltunk már nekik, de nem
értünk el túl nagy eredményt. A közmunkásaink nem tudják onnan eltalicskázni a
leveleket.
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Gratulálunk!
Halász János, a Nemzeti Erõforrás Minisztérium parlamenti államtitkára a
magyar kultúra napja alkalmából 2012.
január 19-én oktatási elismeréseket
adott át a Szépmûvészeti Múzeumban.
Az alap-, közép- és felsõfokú oktatási
területen végzett magas színvonalú
munkáért, valamint a pedagógiai gyakorlatot segítõ kiemelkedõ tudományos tevékenységéért APÁCZAI CSERE JÁNOS-DÍJAT adományoztak több
jeles pedagógusnak, köztük Leszkovszki Albin, a sárbogárdi Petõfi Sándor
Gimnázium nyugalmazott tanára, a sárbogárdi Mezõföld Gimnázium és Szakiskola tanára, Sárbogárd díszpolgára, a
Bogárd és Vidéke hetilap publicistája
számára.
A kiemelkedõ elismeréshez gratulálunk!
A Bogárd és Vidéke szerkesztõsége

Macsim: Amikor fûnyírásra kell a pénzt
fölvenni, akkor tudják nyújtani a kezüket,
amikor el kell hordani a falevelet meg a
rengeteg piszkot, akkor nem lehet õket
utolérni.
Dr. Sükösd: Most távol lévõ képviselõtársunknak is elmondtam, hogy ebben a tekintetben mindenképpen hatékonysági javulást kellene elérni, mert nagyon sok a
panasz.
Etelvári: Míg Szûcs Attila volt a vezetõ, telefonon el lehetett érni.
Dr. Sükösd: A vezetõt most is el lehet érni,
csak az utána következõ lépés jóval lassúbb. Folyamatosan egyeztetünk velük.
Nedoba: Csak az egyeztetéssel nem megy
el a falevél.
Tóth Béla: Szeretném a Kis u., Szélsõ u. és
Mádi köz kátyúzását kérni.
Nagy: A frakciótársaimat kérem, hogy legyenek hûek azokhoz az emberekhez, akik
rájuk szavaztak. Legyenek továbbá a Fidesz politikájával összhangban, legyenek
következetesek és az elveihez hûek.
N. Kovács Zsolt: Az egyik szemem sír, a
másik nevet. Hosszas huzavona, sajtókampány és egyebek révén a vasút talán egy picit föléledt, és a kátyúk egy részét betömte.
Macsim: 10 métert.
N. Kovács: Ezzel azt sikerült elérni, hogy
nem nagy tó van, hanem kicsi. Tehát a
helyzetet nem oldották meg. Próbáljunk
meg velük együttmûködve nyomást gyakorolni rájuk, hogy folytassák ezt a munkát,
amit elkezdtek.
Dr. Sükösd: Folyamatos a nyomásgyakorlás, és a megyei lap fõszerkesztõje is feladatának érzi ezt. A Volán vezetõje is nyilatkozta, hogy ha a vasút hajlandó lenne
együttmûködni, akkor mindenki hozzátenné, amit tud.
Hargitai–Kiss Virág
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INTERJÚ

2012. január 26. Bogárd és Vidéke

Tervek és remények
Interjú dr. Sükösd Tamás polgármesterrel
A Hírház vendége volt múlt csütörtökön dr. Sükösd Tamás, Sárbogárd polgármestere abból az alkalomból, hogy pénteken tárgyalásra kerül Sárbogárd költségvetésének elsõ fordulója, és a január 30-án lesz közmeghallgatás is éppen ugyanebben a tárgyban.
– Gondolom, a sárbogárdi költségvetés helyzete sem rózsásabb, mint az országé – jegyeztem meg beszélgetésünk elején.
Dr. Sükösd Tamás: – A költségvetésünk
valóban nem rózsásabb, nálunk is forráshiányos, mint más településeké általában.
Nagyon kemény, harcos esztendõ elé nézünk, ahogy a miniszterelnök úr is mondta,
de ebbõl lehet majd építkezni. Ez az utolsó
olyan évünk (a jelenlegi ismereteink szerint), amikor még feladatalapú finanszírozásra és teljes intézményrendszerre épül a
költségvetésünk.
– Mert az intézmények nagy része jövõre
állami fenntartás alá kerül.
– Az iskolák állami fenntartásba kerülnek,
de a részleteket ezzel kapcsolatban még
nem ismerjük.
– Az elõbb már említésre került a forráshiány. Mi a helyzet ezzel kapcsolatban?
– Valóban jelentõs, mintegy 300 milliós a
forráshiány, amit a költségvetési tervezetünk tartalmaz. De felhívnám a figyelmet
arra, hogy ebben található pl. 80 milliónyi
törlesztõrészlet.
– És a korábbi városvezetés által felhalmozott forráshiány?
– Az is benne van, illetve mintegy 119 milliós összegû fejlesztési hitel is, ami részben
az elnyerendõ pályázatok önrésze lesz,
amivel reményeink szerint fejlesztések is
megvalósulhatnak a városban. S mindezek
mellett örvendetes, hogy a 2011-es évet 49
millió Ft pénzmaradvánnyal zártuk. Ebbõl
is látszik, hogy nem volt rossz a gazdálkodásunk. Ezt köszönhetjük annak is, hogy
az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe
került önkormányzatok támogatási alapjából kaptunk 50 millió Ft-ot. E nélkül az intézmények finanszírozási deficitjét, ami a
költségeknek csak az 50 %-át fedezi, nem
tudtuk volna kezelni. A hiányok pótlásában az intézmények is megtették, amit
megtehettek, és számos külsõ fejlesztési,
pályázati forrást sikerrel megnyertek. Súlyos terhet jelent a költségvetésben a
segélyezésre fordított összeg nagysága.
Decemberben 27 milliót küldtünk ki segélyre, ami döbbenetes.
– Mennyire sikerül a segélyezés helyett a
munka világa felé terelni az embereket?
– Mintegy 200 ember foglalkoztatására adtunk be pályázatot a 2012-es évre. Sajnos
ez a program januárban nem tudott elindulni, de remélem, februárban kezdhetjük. A külterületi árkok, utak karbantartására, illetve az illegális hulladéklerakók
felszámolására kerül majd sor e program

keretében. A belterület városüzemeltetési
feladataira, illetve az intézményekben elhelyezett közmunkások alkalmazására
még nem jelentek meg a pályázatok.
Bízunk benne, hogy ez is lesz, mert a téli
közmunkásaink mandátuma február 9-cel
lejár.
– A költségvetési megszorítások a nem kötelezõ támogatások csökkenését is maguk után
vonják?
– A civil szervezetek „nagykorúsítása”
megkezdõdött. Mindenkit buzdítunk arra,
hogy pályázzon, próbáljon akár a magánszektorból is támogatókat szerezni, pályázzon különbözõ állami, vagy európai
uniós forrásokra, hogy pótolható legyen a
támogatások csökkenése.
– Azt hiszem, erre a Sárszentmiklós SE szép
példát mutatott.
– Minden elismerés nekik azért, hogy fölvállalták a tömegsport ügyét és az utánpótlásnevelést, ami a sportnak a lényege.
Pályázatokkal jelentõs forrásokhoz tudnak jutni erre.
– A bérek mellett a legjelentõsebb kiadás az
energiaköltség egy város költségvetésében.
Okos megoldásokkal itt is tízmilliókat lehet
spórolni.
– Az intézmények világításkorszerûsítése
már korábban megtörtént, s e téren van is
jelentõs fogyasztáscsökkenés. A fûtésrendszer korszerûsítésében vannak még
jelentõs tartalékok. Ennek a miklósi óvoda
volt az elsõ példája. Ott egy kondenzációs
kazáncsere, illetve egy távvezeték kiváltása mintegy 9.000 köbméteres megtakarítást hozott tavaly. A miklósi iskolánál
nemrég befejezõdött a fûtéskorszerûsítés.
Ennek eredménye ebben az évben fog
megmutatkozni. Mintegy 3 millió Ft megtakarítást biztosan várunk ott is.
– Sok feladat kistérségi összefogással valósult meg eddig, mint pl. az orvosi ügyelet,
pedagógiai szakszolgálat stb. Mi lesz a jövõ?
– Az alapfokú egészségügyi ellátás megmaradt. A kistérségben az orvosi ügyelet
szerintem példaszerûen mûködik. Egyelõre a kistérségek sorsáról, arról, hogy milyen viszonyban lesznek a járásokkal, nem
tudunk semmit. Költségvetést a kistérségnek ugyanúgy csinálni kell, s az orvosi
ügyelettõl elkezdve minden egyebet is
ugyanúgy tervezünk, az egyesített szociális
intézményt, illetve több oktatási intézményt üzemeltetünk továbbra is Hantossal és Nagylókkal.

– A beszélgetésünk elején érintettük már a
fejlesztési kiadásokat. Nemcsak spórolás
van a költségvetésben, hanem fejlesztés is.
– Az oktatás terén több minden megvalósult az elõzõ évben. Említeném a digitális
táblás projektet, ami 30 milliós fejlesztés.
Megemlíteném a sárszentmiklósi iskola
rekonstrukciójára, a nyílászáró-, illetve a
kazáncserére beadott, sikeres belügyminisztériumi pályázatunkat, ami szintén 30
millió Ft-os nagyságrendet jelentett. Ezenkívül elõkészítésre és benyújtásra került a
Leader csoporthoz két pályázatunk. Ebbõl
az egyik a skatepálya, ügyességi pálya kialakítására szóló pályázat már befogadásra került. Pályáztunk rendezvénysátorra és
tevõleges segítséget tudtunk nyújtani önkormányzati határozat formájában a mûvelõdési ház rekonstrukciójához, fûtéskorszerûsítéséhez beadott pályázathoz. A városközpont-rehabilitációs pályázaton a
Hõsök tere és környéke rekonstrukciója
valósul meg 200 millió Ft-ot jelentõsen
meghaladó összeggel. A felszíni vízrendezésre mintegy 100 millió Ft-os forrást szeretnénk kapni. Az elõzetes szakmai bírálaton a Közép-Dunántúlon a legmagasabb
pontszámot sikerült holtversenyben egy
másik településsel elérni. (A pénteki testületi ülésen a polgármester örömmel jelentette be, hogy ez a pályázat nyert. Szerk.)
– A városközpont-rehabilitációval kapcsolatban kérdezték, hogy a bezárt óvodával mi
lesz?
– Ha sikeres lesz ez a pályázat, akkor a több
mint 100 éves óvoda egy erõs rekonstrukciót követõen otthont fog adni a könyvtárnak. Többen kérdezték, miért tesszük át a
könyvtárat egy kisebb épületbe. Mindenkit megnyugtattam, hogy a könyvtár jelenleg kisebb, mint 200 m2, az óvoda viszont
több mint 400 m2. A régi könyvtárépületben ott maradna a helytörténeti gyûjtemény, ami kutatásra alkalmas. Novák Kovács Zsolt alpolgármester úrral folytatok

Bogárd és Vidéke 2012. január 26.
egyeztetéseket arról, hogy a Múzeum
Egyesület és a kiállítóterem át tudna oda
kerülni.
– A Hõsök tere egyik nagy gondja a parkoló.
Gondolom, ez a város-rehabilitációval megváltozik.

KÖZÜGYEK
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– Elsõ körben ennek kevesebb látható jele
lesz. A városháza mögé betelepülõ piac
mellett tervezünk némi parkolóbõvítést.
Ha a város rehabilitációnak lesz egy második üteme, akkor teljes egészében számûzzük a fõtérrõl az autókat.
– Sokan fájlalják, hogy a miklósi volt iskolapálya nagyon elhanyagolt hely. Az annak
idején, valamikor nyár végén volt ott egy civil
kezdeményezésû lecsófesztivál, annak egyik
célja volt ennek a területnek a megújítása,
közös tömegsporthellyé változtatása és parkosítása.
– A játszótér már elkészült. A parkosítás
viszont még hátravan. Az ottani aszfaltos
pályára nagyon szerettünk volna egy
multifunkciós borítást. Sajnos nem tudtunk a pályázati kiírásnak megfelelõ feltételeket megteremteni. De nem adtam föl
ezt sem.
– Végül a város legnagyobb gondjáról is ejtsünk szót, a munkahelyteremtésrõl. Mi lesz a
honvédség volt laktanyájával, lesz-e ott
munkahelyteremtés, a Videotonnál lesz-e
valami, van-e valami remény? Látszik-e már
fény az alagút végén?
– Minden héten egyeztetünk valakivel, aki
valamelyik iránt érdeklõdik. A Videotonban kevesebb lehetõséget látok az ismert
okok miatt. Azt tudom, hogy nagyon komolyan foglalkoztatja a volt Keytec-csarnok tulajdonosait is az eladás. Ott is zajlanak mögöttes egyeztetések különbözõ cégekkel. A laktanya vonatkozásában is van
mindig valami történés. A mai napon is
voltak érdeklõdõk, bérelni szeretnének
belõle egy részt. Az országgyûlési képviselõ úrral ismét elmegyünk a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõhöz. Õk kikötötték,
hogy ha átvesszük, az egészet kell õriztetni
kell, ami nem akármilyen költség. A környezeti mentesítésre sem vállalnak kötelezettséget.
– Az oroszok õsz óta nem jelentkeztek?
– Jelentkeztek többször is, nem egyszer
voltak itt. Volt kevésbé sajtónyilvános
egyeztetésünk is velük.
– Az érdeklõdésük nagyon komolynak tûnt
akkor.
– Komolynak tûnik most is, de az oroszok
kivárnak. Várják a gazdasági környezet
élénkülését.
– A polgármester mit vár, mit remél a
jövõtõl?
– Azt remélem a jövõtõl, hogy Sárbogárd a
térségi vezetõ szerepét minden téren betöltse, hogy Sárbogárd ne csak azért legyen
központ, mert a térségnek ez a legnagyobb
települése, hanem azért, mert valóban itt
egy olyan intézményrendszert tudunk létrehozni, amire méltán leszünk büszkék.
Hargitai Lajos

Több éves kihagyás után a Mag-HÁZ Kft.
csütörtökön újra megrendezte a Gazdák
találkozójára keresztelt rendezvényét,
ahol az érdeklõdõk tizenkét elõadást hallgathattak meg a különbözõ, mezõgazdasággal kapcsolatos témákban.
A rendezvényt Bereginé Suhay Gabriella,
a kft. ügyvezetõje nyitotta meg abban a reményben, hogy mindenki megtalálja a számára hasznos információt, képet kap az
idei mezõgazdasági helyzetrõl, és beszerzéseiknél mérlegelhetik különbözõ cégek
ajánlatait.
Az elõadások három egyórás blokkba voltak csoportosítva, a területi képviselõk
prezentációi tizenöt perces váltásokban
követték egymást. A felosztás segítségével
a hallgatóság képet kaphatott a 2012-es vetõmagajánlatokról, a különbözõ növényvédõ szerekrõl, valamint a terménypiac jelenlegi helyzetérõl, új lehetõségekrõl,
finanszírozásról és pályázati forrásokról is.
A vetõmag- és növényvédõszer-piac meghatározó cégeinek képviselõit hívták meg,
akik a megszabott idõkorláton belül igyekeztek minél több elõnyüket bemutatni, s
így meggyõzni a gazdákat arról, hogy miért

is õk a legjobbak a piacon. A harmadik
blokkban az árváltozás miértjérõl és
mikéntjérõl is hallhattunk prezentációkat.
A konferencia végén Bereginé Suhay Gabriella sikeresnek értékelte a rendezvényt,
hiszen ha a termet teljesen megtöltötték az
érdeklõdõk, akik végig figyelemmel kísérték az elõadásokat, az azt mutatja, hogy
igény, sõt szükség van a továbbiakban is
hasonló találkozók megszervezésére.
Az elõadások után az ebéd melletti kötetlen beszélgetések adtak alkalmat arra,
hogy a jelenlévõk megbeszéljék a délelõtt
során elhangzottakat.
Menyhárt Daniella

Szeretettel meghívjuk a Mészöly Géza
Általános Iskoláért Alapítvány báljára, melyet
2012. február 18-án tartunk.
19.00 órától köszöntõ, gyermekmûsor; 20.00 órakor vacsora.
Menü: lyoni sertésborda, sajttal-sonkával töltött csirkemell, fûszeres burgonya, zöldséges rizs, káposztasaláta. Zene: cecei Szabó zenekar.
Belépõjegy (2.500 Ft), pártolójegy (mely érvényes a gyermekmûsor megtekintésére is) kapható az
SZMK-vezetõknél és az osztályfõnököknél.
Tombola a helyszínen (100 Ft).
A bál bevételét az alapítvány a napközis tanulók játékainak bõvítésére, versenyek nevezési díjának, útiköltségek finanszírozására, jutalomkirándulásra és az év végi könyvjutalmak megvásárlására kívánja
fordítani.
Találkozzunk, legyünk együtt gyermekeinkért!
Iskolaszék, SZMK
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Egy pálfai Angliában 12-13.
A felnõtthétvégék

Hasznos tippek

Azok meg mik? Elõször én is ezt kérdeztem. Még akkor sem sejtettem, mirõl van szó, amikor a kitörött szobaablak elõtti, földön
roncsként elterülõ tévét láttam meg. Pedig az itt mászkáló öreglányok pólójának hátulján már többször olvastam a feliratot:
„Bad girls come to Butlins”, azaz a rosszlányok Butlinsba jönnek.
A szezon itt februártól október végéig, halloweenig tart. A többi
hónap alatt (a karácsonyi hetek kivételével) leállás van. Nincsenek vendégek, az egész helység néptelenségével egy kísértetvárosra emlékeztet, pláne a sötét, ködös novemberi estéken. Ilyenkor csak az itt dolgozók maradnak, s mint minden személyzeti tag,
mi, takarítók is dolgozunk ilyenkor, méghozzá folyamatosan
„deep-cleaningezünk”. Ez a takarítás körülményesebb és alaposabb verziója, amikor nem idõre, s nem vendégek miatt történik a
kifényezés, hanem hogy sterilek maradjanak az apartmanok, és
hogy minden olyan ajtórést kifényesítsünk, amire amúgy nem lenne idõ. És hogy újjáépítsük azt a pusztítás okozta kárt, ami hétvégén megy végbe. Merthogy a hétvégék nem tartoznak a holtszezon hatáskörébe, de még mennyire nem!
Az eddigi családos–nyugdíjas üdülõs napok sorát a vad, duhajkodó, bulis, azaz felnõtthétvégék veszik át. Mintha csak valamelyik
amerikai tinivígjáték képsorai elevenednének meg, amint magam
elõtt látom a sok egyetemistakorú fiatalt, akik csapatokba verõdve, ordibálva, vandálkodva, csurom ittasan vonulnak Butlins sétányain, a diszkókká varázsolt helyi klubok felé. És rengetegen vannak, javarészt pénzüket elherdáló huszonévesek, bár vannak köztük idõsebbek is, s így az ötvenéves mamik sem fogják vissza magukat, hogy végre egyszer távol az otthontól kitombolják magukat. Akik felnõtthétvégére jönnek, a szó legtágabb értelmében
vett kielégülésre vágynak ezen a helyen. Ezt meg is kapják kamatostul, s mivel nagy csoportokba verõdnek, ezt még tetézik is maguk közt – ilyenkor a családi apartmanok csapszékekké válnak,
ahol õrületes sebességben ürülnek a sörösüvegek, és az óvszercsomagolások. Ilyenkor, bizony, a berendezés sincs biztonságban,
amint azt már az ablakon kirepülõ tévé esete is bizonyítja.
Ennyi szuperhõst és mesefigurát még életemben nem láttam egy
helyen, s társaimmal részünk lehetett sok kuncogásban, amit a
képtelenebbnél képtelenebb jelmezek látványa váltott ki. Ilyen a
bulizós angol fiatalság, akik a karneváli hangulatot farsangi öltözékekkel tetézik; de a szupermeneket, apácákat s két lábon sétáló
banánokat is tudják überelni a bevállalósabb fiúk és lányok, amint
pucéran, vihorászva rohangálnak az apartmanok közt, guminõvel, vagy gumférfivel a kezükben. Az elõbbi fejezetre hivatkozva
megjegyezendõ, hogy ezek a lányok nem az átlagos angol nõiség
megtestesítõi, hanem azok a fajták, akik után alig gyõzünk nézni,
mert meg lettek áldva azokkal képességekkel, amikkel kombinálva határozottan jól mutat az itt használatos lenge öltözet.
És hogy milyen utánuk takarítani? Szubjektív érzelemkitörés helyett lássuk a tényeket, amikkel az egyik szobában szembesültem:
feje tetejére borított, kibelezett kanapék a nappaliban, leszakított
szekrényajtó a hálóban. Üvegek, törött poharak, használt óvszerek, kajamaradékok és libatollak a szõnyeg sarkától a szekrény tetejéig mindenhol. Pezsgõtõl ragacsos falak és padló, mikróban felejtett végtermék, mosogatóban hagyott hányás, aminek a szagáról írni sem merek. Ennek tetejében még egy öklömnyi lyuk a falban, amin keresztül átlátni a szomszédos szobába is. Akár oda is
költözhetnék arra az idõre, mire mindent kitakarítok, s a hatodik
zsák szemét után már igen fáj a hátam. Ám – ahogy az angol
mondja: on the other hand – három nagy, itt hagyott étellel és itallal szakadásig megpakolt zsákot cipelek haza a nap végén, mint
valami megnyomorodott télapó, de a nehézségek ellenére nem
csak ez ad elégedettséget, hanem az a húsz fontnyi aprópénz, amit
a szobapadlókról gyûjtöttem össze. De ez úgy húzta a zsebemet,
hogy mire hazaértem, a nadrágom már a bokámig csúszott.

Úgy gondoltam, érdemes egy fejezetet szentelni néhány gyakorlati észrevételre, mert ez legalább annyira hozzátartozik az ittléthez, mint a kis leíró anekdoták. Azt nem állítom, hogy a helyi rákhalászok hálóvetési technikájával tisztában lennék, de pár olyan
apróságnak már tudatában vagyok, amiket a magamfajta mesélõnek is tudnia kell – egyszerûen mert létszükséglet.
Néhány szó a munka világáról: a fizetésbeli jelentõs különbségek
mellett más eltérések is vannak hazánkhoz képest. Elõször is, az
itteni adó és a tébé (azaz a national insurance) igen alacsony, a
kettõ alig teszi ki a fizetés 18 %-át, ráadásul az adóév áprilistól
kezdõdik, és aki utána kezd el dolgozni, annak a következõ év negyedik hónapjáig csak tébét kell fizetnie. Másodszor az, hogy az
angolok nagyon komolyan veszik a szakképzettséget, annyira,
hogy azt is tanfolyamhoz, bizonyítványhoz kötik, hogy pl. valaki
létrán dolgozhasson – még az olyan eleve képzett munkásoknak
is, mint az ács, vagy a festõ, de képzettség nélküli kisegítõmunkásnak is kell, hogy legyen errõl papírjuk. Harmadszor pedig az, hogy
a szociális háló is igen szélesre van kihúzva, így például minden
huszonötödik életévét betöltött munkavállaló kap amolyan munkavállalói juttatást az államtól. És ezekrõl még oldalakat lehetne
írni.
Árakban ugyan nincs nagy differencia Magyarországhoz képest,
de mint már írtam is egyszer, a jó étvágyú angolok nagy mennyiségben vesznek ételféleségeket, ezért a boltokban nagyon sok a
„vegyél ötöt, olcsóbban kapod” akció – mert két bárányfartõ még
kevés a vevõnek. Szintén nagy divatja van a fagyasztott készételeknek (amik valóságos fogások); ezeket elég csak a mikróban
megmelegíteni, s ez jobban illeszkedik a helyiek kényelemszeretetéhez, mint az, hogy nekiálljanak fõzni. Sõt, ezek ráadásul nem
is nagy adagok, úgyhogy itt is „muszáj” sokat venni belõlük. Noha
az angol konyha nem büszkélkedhet olyan gazdagsággal és kreativitással, mint mondjuk a magyar, de süti- és pitekultúrájuk magas
fokú, és ezt minden egyes alkalommal ki kell próbálnom, hogy
megbizonyosodjam felõle… Jellegzetes angol szeszes ital (néhány sörmárkán kívül) a cider, ami a pezsgõ, a sör és az almabor
keveréke, de ez attól is függ, milyen ízesítésû.
Egy-két háztartásbeli érdekesség: az már ismeretes, hogy az angol
konnektorok speciálisan három lyukúak, és otthonról hozott telefontöltõnket csak átalakítóval tudnánk csatlakoztatni. Ám megsúgták nekem a turpisságot, miszerint a harmadik lyuk pusztán a
földelés miatt van, így ha azt benyomva tartjuk egy vékony kis
tárggyal, mondjuk egy tollbetéttel, szabaddá válik a másik kettõ,
ami a feszültséget adja, s így semmi akadálya az Európa-szabványos dugók csatlakoztatásának. Hasonlóan nem EU-szabványos
a csaptelep, mivel az angol szabványok szerint hideg és meleg víz
egy csõben nem keveredhet, ezért minden kádnál, mosdókagylónál két csap van: egy hideg és egy meleg vizes – sajnos kevés helyen
találkoztam a normál módszerrel, ami – valljuk be õszintén –
mégiscsak célszerûbb, de az angoloknál a hagyomány nagy úr.
Mert csak nekik nem szokatlan az, hogy a tûzforró és a jéghideg
vizet a tenyerükben keverik össze arcmosáskor, hajmosáskor stb.,
és – bármily meglepõ – a zuhanyzást sem viszik túlzásba. Ámde
szerencsére lehet kapni egy gumicsövet, melynek kétfelé elágazó
egyik végét a két csapra lehet rákötni, s a csõ másik vége egy zuhanyrózsa – formája hasonlít a sztetoszkópéhoz. De ezzel is rendszeresen meg kell vívnom ádáz harcomat, mikor az egyszerre
megengedett csapok miatt a csõben megnõ a víznyomás hatására
az kitágul és levágódik a teleprõl, s ilyenkor egyszerre fröcsköl
szemembe a forró és a hidegvíz, s e szélsõségektõl dacolva, félig
vakon és szitkozódva kell visszadugnom a csövet. Utána még vagy
öt percbe beletelik, mire be tudom állítani az ideális hõmérsékletet, amivel elviselhetõ lesz a zuhanyozás mûvelete. Azt hiszem,
nem ez a legszeretnivalóbb angol találmány.
Egy pálfai fiatalember
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KÉK HÍREK

Nem kötelezõ a kamarai regisztráció
az agrárvállalkozások számára!
Felhívjuk az agrárszektorhoz kötõdõ termelõk és vállalkozások figyelmét, hogy sem az agrárkamaráknál, sem az ipari és kereskedelmi kamaráknál nem kell kötelezõen regisztráltatniuk magukat azoknak,
akik fõtevékenységként mezõgazdasági termelõ, feldolgozó, kereskedelmi vagy szolgáltató tevékenységet végeznek.
Az országgyûlés tavaly õsszel fogadta el a gazdasági kamarákról szóló törvény azon módosítását,
amely szerint a tevékenységük alapján az ipari és kereskedelmi kamarákhoz sorolható gazdálkodó
szervezetek 2012. március 1-jéig kötelesek bejelentkezni a területi iparkamarák nyilvántartásába, regisztrációs díj ellenében.
A regisztrációs kötelezettség azonban nem vonatkozik a mezõgazdasági tevékenységet fõtevékenységként végzõ gazdálkodó szervezetekre és a mezõgazdasági termelõkre.
Mezõgazdasági tevékenységnek minõsül:
– a mezõgazdasági termelés;
– az erdõgazdasági, halászati és vadászati tevékenység;
– az ezekhez közvetlenül kapcsolódó feldolgozó, kereskedelmi és szolgáltató tevékenységek;
– valamint a mezõgazdasági termékek piacra jutását segítõ tevékenységek.
Az ilyen tevékenységeket fõtevékenységként folytató gazdálkodó szervezeteknek tehát nem kell kérniük az MKIK nyilvántartásába való bejegyzésüket, és így nem vonatkozik rájuk a kamarai hozzájárulás
megfizetésének kötelezettsége sem.
Magyar Agrárkamara

40 éves a miklósi klub
Amatõr pingpongverseny a miklósi klubban
2012. január 28-án, szombaton, 9.00–15.00-ig
Sárszentmiklósi ÁMK Klub, Köztársaság út 172-175.
Ez a verseny neked szól, ha:
* szeretsz pingpongozni
* szeretsz jó társaságban kikapcsolódni
* még nem tudsz játszani, és kíváncsi vagy, milyen is
* versenyzõ típus vagy
* rejtett tehetség vagy és meg szeretnéd ezt mutatni
A verseny lebonyolítása két korcsoportban történik, így
várjuk a felnõttek mellett a fiatalok jelentkezését is!
Az ütõdet ne felejtsd el magaddal hozni!
Jelentkezni lehet 2012. január 27-éig a 06 (70) 7040 977-es számon, a miklósi klub facebook oldalán,
személyesen Tóth Andrásnál kedden, csütörtökön, vagy pénteken 17.00–21.00 óráig a Sárszentmiklósi Mûvelõdési Házban (klub) – ugyanitt gyakorlásra és az ellenfelek feltérképezésére is van lehetõség.

Felborult egy
mikrobusz
Bodakajtornál
Január 25-én kora reggel, fél hat körül
érkezett bejelentés a rendõrség ügyeletére, hogy felborult egy Ford Transit
gépkocsi a 63-as fõúton Bodakajtornál
és az árokban van.
Mint az az elsõdleges adatok alapján kiderült, a gépkocsi Aba irányából közlekedett Székesfehérvár felé. Az autóban
a sofõrrel együtt összesen nyolcan utaztak. Eddig tisztázatlan körülmények
miatt a gépkocsi jobbra sodródva letért
az útról, majd kidöntve egy útjelzõ
táblát az árokba hajtott és fejtetõre állt.
A balesetben a gépkocsivezetõvel
együtt összesen négyen sérültek meg, az
elsõdleges adatok alapján mindannyian
könnyebben. A sérülteket a mentõk a
székesfehérvári kórházba szállították.
A roncsot a tûzoltók állították talpra.
A helyszíni szemle és a mûszaki mentés
7 óra 25 perckor ért véget. Addig a fõúton félpályás útzár volt rendõri irányítás mellett.
A baleset körülményeit a Székesfehérvári Rendõrkapitányság közlekedésrendészeti osztálya szakértõk bevonásával vizsgálja, tekintve, hogy a sofõr
mûszaki hibára hivatkozott. A rendõröknek azt nyilatkozta, hogy a jobb
hátsó kereke menet közben kiesett,
ezért következett be a baleset.
A gépkocsivezetõvel szemben ittasság
nem merült fel, a vele szemben alkalmazott alkoholszonda negatív eredményt mutatott.
Németh-Kész Mónika r. szds.,
FMRFK-szóvivõ

Ellopták, keresem
Hirdetmény
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a 2012. január 20-ai ülésén elfogadta:
– az 1/2012. (I. 24.) önkormányzati rendeletet az egyes szociális ellátásokról szóló 28/2006. (VI. 15.)
önkormányzati rendelet módosításáról;
– a 2/2012. (I. 24.) önkormányzati rendeletet a képviselõ-testület és szervei szervezeti és mûködési
szabályzatáról szóló 10/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról;
– a 3/2012. (I. 24.) önkormányzati rendeletet a talajterhelési díjról szóló 27/2004. (VII. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról;

Ellopták a táskámat, benne az irataimmal, a Posta utcában, január 23-án, hétfõn este. A rablók autóval Töbörzsök
felé távoztak. Kérem a becsületes megtalálót, adja le az irataimat a szerkesztõségben.

Tisztelt Olvasóink!

A rendeletek megtekinthetõk ügyfélfogadási idõben a polgármesteri hivatal szervezési csoportjánál.

A múlt heti lapszámban megjelent
rendõrségi pályázati felhívásra a cigány/roma fiatalok jelentkezését várják.

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

Sárbogárdi önkormányzat

– a 4/2012. (I. 24.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat közmûvelõdési feladatairól szóló
27/2008. (X. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról.
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2012. január 26. Bogárd és Vidéke

BOGÁRD és VIDÉKE–LSC SÁRBOGÁRD
városi teremlabdarúgó-bajnokság
XIII. forduló
TOLEDÓ 2005–EXTRÉM
2:6 (0:2)
Vezette: Tóth Z.
Toledó 2005: Barabás B. – Gazsó, Barabás
R., Rozgonyi, Dombi.
Csere: Horváth.
Extrém: Németh – Juhász, Dévényi, Kuti,
Szabó.
Csere: Horváth T.
A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV
sportadásában tekinthetik meg.
Sárga lap: Barabás R.
Góllövõk: Barabás R., Gazsó, illetve Szabó
2, Juhász, Dévényi, Kuti.

SÁRKERESZTÚR KIKE–
SPURI 7:2 (4:1)
Vezette: Tóth Z.
Kike: Visi – Madár, Hajdinger, Geiger, Sütõ.
Csere: Nagy, Roszkopf, Szauervein.
Spuri: Kiszl – Palásti, Bodó, Imre, dr. Erdélyi.
Csere: Banda, Bereczki, Huszár, Kovács.
Kezdés, lövés, Geiger – gól! 1. perc: Geiger
fejelte kapuba a labdát. 3. perc: Sütõ lövése Kiszlrõl Geiger elé pattant, aki megszerezte harmadik gólját. Igazi mesterhármas! 5. perc: Banda lõtt kapu fölé. 6. perc:
Geiger lövését Banda fejelte ki a kapu torkából. 7. perc. Nagy lövése szállt kapu fölé.
8. perc: Szauervein lõtt kapu mellé. 10.
perc: Roszkopf átadásáról Szauervein maradt le. 11. perc: dr. Erdélyi nem találta el a
kaput. 12. perc: a harcos szellemben játszó
Bereczki szépített. A kezdés után egymás
után kétszer is dr. Erdélyi lövése kerülte el
a kaput. 13. perc: dr. Erdélyi lövését spárgázta ki Visi. 14. perc: egyéni akció után
Sütõ szerzett gólt. 15. perc: Sütõ átadását
Hajdinger tiszta helyzetben, senkitõl sem

zavartatva, a kapu fölé vágta. 16. perc: Huszár lövése kapu mellé ment. 17. perc: Imre lõtt kapu mellé. 19. perc: Sütõ lövését
Kiszl a kapufa segítségével tisztázta. 20.
perc: Bodó lövése kerülte el a kaput. 21.
perc: Geiger lövését Kiszl védte. 24. perc:
Hajdinger átadását Nagy az üres kapuba
továbbította. 27. perc: Palásti lövése kerülte el a kaput. Dr. Erdélyi is kapu fölé bombázott. 28. perc: Geiger átadásából Sütõ
szerezte a következõ gólt. 29. perc: Huszár
nem találta el a kaput. 30. perc: Huszár átadását Bodó értékesítette. 34. perc: Imre
perdítése kerülte el a kaput. 35. perc: Geiger lövését védte Kiszl. 40. perc: Geiger átadásából Szauervein állította be a végeredményt.
Góllövõk: Geiger 3, Sütõ 2, Nagy, Szauervein, illetve Bereczki, Bodó.

OLD BOYS–SÁRBOGARAK
4:1 (2:0)
Vezette: Tóth Z.
Old Boys: Fülöp Gy. – Mikuli, Kiss G., Fülöp T., Király.
Csere: Berta, Horváth, Juhász Á., Tóth.
Sárbogarak: Csuti – Dizseri M., Dizseri P.,
Kónya, Stiksz.
Csere: Dizseri T., Kiss A., Mondovics, Németh.
A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV
sportadásában tekinthetik meg.
Góllövõk: Mikuli, Király 2, Kiss G., illetve
Stiksz.

TWISTER GALAXY–
LÉGIÓ 2000 1:3 (0:2)
Vezette: Tóth Z.
Twister: Tóth A. – Balogh, Roszkopf L.,
Salamon, Bor.
Csere: Bognár I., Bognár T., Györe, Kaló,
Killer I., Tóth I.
Légió: Szilágyi – Németh, Csuti Z., Kelemen, Vereczkei.

ÉRTESÍTÉS
Az LSC Sárbogárd vezetõsége értesíti a labdarúgást szeretõ szurkolókat, hogy a tavaszi bajnoki szezonra a felkészülést heti négy edzéssel, 18 fõs kerettel megkezdte.
Az alábbi edzõmérkõzésekre kerül sor.
2012. február 4-én 14.30:
LSC Sárbogárd–Perkáta
2012. február 5-én 14.30:
LSC Sárbogárd–Sárszentmiklós
2012. február 12-én 15.00:
LSC Sárbogárd–Aba, elõtte 13.00: ifi mérkõzés
2012. február 19-én 15.00:
LSC Sárbogárd–Káloz, elõtte 13.00: ifi
2012. február 26-án 15.00:
LSC Sárbogárd–Alap, elõtte 13.00: ifi
2012. március 4-én 15.00:
Káloz–LSC Sárbogárd
A teremlabdarúgó-bajnokságból visszalépett Horváth Ker helyett a kisorsolt
idõpontban az LSC Sárbogárd csapata játszik.
A tavaszi bajnokság 2012. március 10-én rajtol.

Csere: Domján, Huszár Z., Lakatos, Szilágyi
F., Tóth.
2. perc: Kelemen szerezte meg a vezetést.
6. perc: Vereczkei hagyott ki nagy helyzetet. 7. perc: Killer lövését Szilágyi kiütötte,
a labda Györe elé került, aki alig lõtt kapu
fölé. 9. perc: Györe lövését Szilágyi lábbal
tisztázta szögletre. 10. perc: Killer hagyott
ki 100 %-os helyzetet. Jobb lett volna a
„Dobozt” megfigyelni, hogy csinálja. Errõl
ennyit! 15. perc: Feltehetõ, hogy Killer
nézte az angol bajnokságot, mert a földrõl
akart gólt fejelni. Sajnos így sem megy! 16.
perc: Tóth I. lövését csak nézte Szilágyi, de
a kapufa segített. 17. perc: Domján potyagóllal növelte az elõnyt. 20. perc: Szilágyi
kidobását Vereczkei fejjel megcsúsztatta,
majdnem itt volt a harmadik potyagól! 21.
perc: Kelemen kapu mellé durrantott.
Kaló lövése Szilágyi mellérõl vágódott
szögletre. 21. perc: Bognár T. lábáról elpattant a labda. 24. perc: Vereczkei fordult
le a védõkrõl, a kifutó Bognár mellett ellõtt labdája a kapufáról pattant be. 25.
perc: Györe fejese kerülte el a kaput. 26.
perc: Domján a kapu elõtt keresztbe lõtte
a labdát. 31. perc: Györe fejesét védte Szilágyi. 32. perc: Szántó lövését spárgázta ki
Szilágyi. 34. perc: Vereczkei átadásáról
Kelemen maradt le. 36. perc: Vereczkei lövését Bognár a kapu fölé tolta. A másik oldalon Bor lövése ment mellé. 37. perc:
Bort rántották le a hatos elõtt. A szabadrúgásból nem lett semmi. 39. perc: Németh
buktatta Szántót, újabb szabadrúgás. Elkapkodták. 40. perc: Bor a félpályáról lõtt
gólt. Nem vált be a Twister taktikája, hogy
Tóth kapust állította be, mert a két potyagól a vereségükbe került.
Sárga lap: Lakatos, Németh.
Góllövõk: Bor, illetve Kelemen, Domján,
Vereczkei.
Tabella
1. Sárszentmiklós Öfi.
2. Légió 2000
3. Extrém
4. Sárkeresztúr Kike
5. Twister Galaxy
6. Old Boys
7. Sárbogarak
8. Spuri
9. Toledó 2005

12
12
13
13
13
13
12
12
13

10
8
8
8
5
6
4
2
1

- 2 70:25
3 1 34:20
3 2 61:40
2 3 58:40
3 5 44:40
- 7 42:44
2 6 36:48
- 10 37:70
1 11 38:74

30
27
27
26
18
18
14
6
4

A versenykiírás XI. fejezet 1. pontja értelmében a Horváth Ker visszalépése miatt a
visszavágók idejében lejátszott mérkõzések eredményeit töröltük. Az õszi IX. forduló eredményei a tabellában szerepelnek.
Góllövõlista
Geiger Zoltán, Kike, 25 gól.
Gróf Ferenc
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Cecei sulibörze
Képzés az egészségfejlesztés jegyében
A Béres Egészség Hungarikum Program keretében január 23-án
került sor a székesfehérvári városházán arra a díjmentes továbbképzésre, amelyen a Cecei Általános Iskola képviseletében vett
részt Csajtainé Szabó Ágnes tanárnõ.
A 10 órás képzésen az egészségfejlesztési projektek vezetésének
alapjait sajátították el a résztvevõ pedagógusok. A program keretében elkészítettek egy egészségfejlesztési projektet, ami hasznosítható saját intézményükben is, valamint minta lehet a saját fejlesztéseikre az egészségmegõrzés, mentálhigiénia és a fenntarthatóság témakörében.
Szó volt az egészségfejlesztés különbözõ moduljainak fejleszthetõségérõl, amely beilleszthetõ lehet az adott intézmény pedagógiai munkájába is. A hasznos ismeretek megszerzése mellett a rendezvény fontos hozadéka volt, hogy a megye oktatási intézményeiben tevékenykedõ, az egészségmegõrzés témakörében elhivatott
pedagógusoknak találkozási, kapcsolat-felvételi lehetõséget biztosított.
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Hírek az alsószentiváni
iskolából
Olvassunk egymásnak!
2012. január 21-én (szombaton) a magyar kultúra napja alkalmából immár 13. alkalommal rendezett felolvasást a sárbogárdi Madarász József Városi Könyvtár gyermekkönyvtára. Büszkék vagyunk arra, hogy az alsószentiváni gyerekek (egyedüliként a környék iskolái közül) évrõl évre szerepelnek a könyvtári rendezvényeken.

Utánpótlás-sportsikerek
A Cecei Általános Iskola elkötelezett támogatója mind a helyi
szintû kézilabda-, mind a labdarúgó-utánpótlás nevelésének. A
cecei iskola tanulói adják a gerincét a Cece NIKK lány-kézilabdacsapatnak, amely szép sikereket ér el már évek óta különbözõ tornákon és a Székesfehérváron megrendezésre kerülõ régióbajnokságon is. Szintén az iskola tanulói alkotják a labdarúgó-utánpótláscsapatokat, amelyek 5 korosztályban versenyezve érnek el sikereket több rendezvényen is.

Miután Kovácsné Komáromi Edit könyvtáros köszöntötte a megjelenteket, Gárdonyi Géza mûveibõl olvastak fel a gyerekek
egy-egy rövid részletet, így emlékezve a 90 éve született íróra.
Iskolánkat Békési Arianne, Biber Ildikó, Bieber Tamara, Márkli
Anna, Mészáros Réka és Rézmûves Richárd képviselték a rendezvényen. Szép olvasásukért valamennyien emléklapot és naptárt kaptak elismerésül, melyhez ezúton is gratulálunk!
Ádámok és Évák ünnepe a magyar kultúra napján

2011 decemberében a simontornyai sportcsarnokban megrendezett teremlabdarúgó-tornán az I. korcsoportban versenyzõk 2.,
míg a III. korcsoportos labdarúgók I. helyezést értek el.
Január 6-án kezdõdött az a rendezvénysorozat, amely a IV.
Gyönk Kupa nevet viselte, és amelyre három korosztályban is
meghívást kaptak iskolánk csapatai. A három különbözõ idõpontban megrendezett tornán egy negyedik, egy harmadik és egy
elsõ helyezést értek el gyermekeink. A legfényesebb érmet az
U13-as korosztály hozta haza.
A meghívásos tornák mellett beneveztük csapatainkat az MLSZ
intézményi programra is, amelynek õszi fordulóin Sárbogárdon
és Székesfehérváron vettek részt csapataink.
Iskolánk jelenlegi és volt tanulói alkotják az U16-os korosztály
csapatát, amelyet a helyi sportegyesülettel közösen finanszíroz iskolánk. Rangos tornán ért el szép sikert ez a lelkes társaság, hiszen a január 21-én, Dunaújvárosban megrendezett Bajnokjelöltek Tornájáról bronzéremmel tértek haza, sõt a torna legjobb játékosának a cecei Puha Istvánt választották. A sikeres csapatról
készült a mellékelt fotó is.
Az iskola külön köszönetet szeretne mondani az utánpótláscsapatok edzõinek lelkiismeretes munkájukért, így a Cece NIKK
edzõjének, Pordány Ferencnek, a labdarúgó U7, U9 és U11-es
korosztály trénerének, Klazer Balázsnak és az U13 és U16-os
csapatokat felkészítõ Bende Zsoltnak.
Cecei iskola

„Elsöprõ sikerrel vitték színpadra a város iskolásai Madách Imre
„Az ember tragédiája” c. mûvét a magyar kultúra napján a Vörösmarty Színházban. Az Ádámok és Évák ünnepe címû kezdeményezést a 7-8. osztályos általános iskolások és a középiskolások
számára hirdette meg még novemberben a Vörösmarty Színház.
A program célja volt, hogy a diákok jobban megismerjék a magyar
irodalom egyik klasszikusát, és közelebb kerüljenek a színház világához is. Minden csapatnak egy-egy színészmentora volt, és
sorsolással döntötték el, hogy melyik iskola melyik színt adja elõ.”
Eddig az idézet, amit a képpel együtt a www.szekesfehervar.hu oldalról vettem át.
Kérdezhetnénk: hogy kerül a csizma az asztalra, vagyis mit keres a mi iskolánk hírei között egy színházi tudósítás? A válasz: a
9. (párizsi) színben Dantont iskolánk volt diákja,
Dániel Ádám játszotta.
Mégpedig kitûnõen!
Mielõtt még bárki elfogultsággal vádolna, sietek
leszögezni, hogy tapasztalatból beszélek: Ádámtól volt osztályfõnökként tiszteletjegyet kaptam a január 21-ei elõadásra (amit ezúton is jólesõen köszönök), és a helyszínen volt szerencsém végignézni a háromórányi produkciót, amelybõl Ádám teljesítménye
egyáltalán nem lógott ki; megfelelõ hangerõvel, artikulációval és
beleéléssel vitte színpadra Danton szerepét a Tatay Sándor
Gimnázium színjátszói között.
Elmondása szerint a színjátszás iránti érdeklõdése mellett a sikert
a rengeteg próba hozta meg (külön köszönet az alapi vadászházban való gyakorlások lehetõségéért), és a mentoruk, Quintus
Konrád is ügyelt arra, hogy igényes produkcióval álljanak elõ, alig
szigorúbban, mint a rabszolgahajcsár az egyiptomi színben.
Mindez sikerült is, a közönség vastapssal köszönte meg a tanulók
elõadását, amihez Ádám is hozzátette a maga játékát.
Gratulálunk, Ádám, és további szép sikereket kívánunk!
Kiss Attila
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Szentpétervári reformátusok –
„Oroszul olvasom Kálvint”
Aki figyelemmel kísérte a Bogárdi TV
adását, láthatta Szabó Dániel rendkívül
színes elõadását a különbözõ országokban
végbemenõ keresztyén ébredésrõl. Többek
között szólt a szentpétervári református
gyülekezetrõl is, amelynek léte igazi csoda
és öröm számunkra. Az alábbiakban õk
mutatkoznak be röviden.
„Anyanyelvemen, oroszul olvasom Kálvint, és minden olyan logikusnak, világosnak, magától értetõdõnek tûnik írásaiban”
– mondja a Szentpétervárról érkezett vendég, Mihajil, az ottani kis orosz nyelvû református gyülekezet lelkipásztora.
„Leningrádban születtem és nõttem fel.
Szüleim mérnökök voltak. Isten nélkül éltünk, mint még akkor nagyon sokan a
Szovjetunióban. 1987-ben jutottam hitre,
de akkor még nem volt lehetõség orosz
nyelven tanulni a Szentírást.
A kommunizmus összeomlása után az
orosz hatalom megengedte az egyházak
újraszervezését. Külföldrõl jöttek hozzánk
a különbözõ történelmi egyházak munkatársai, akik segítettek újraindítani az egyházi életet. Koreai református misszionáriusok tanításából értettem meg a reformátori hitigazságokat. Amerikai és angol
segítséggel akkor indult a Protestáns Teológia (International Theological Seminary) szülõvárosomban. Elvégeztem, és azóta vagyok a gyülekezet lelkipásztora.
Emellett tanítok az itteni bibliaiskolában.”
Oroszországban a reformáció hatása nem
volt számottevõ, de az egész cári birodalom területén léteztek kisebb-nagyobb
protestáns gyülekezetek, amelyeket a bolsevik hatalom csaknem teljesen megsemmisített. A kommunizmus idején az egyetlen megtûrt vallás a pravoszláv vallás és
egyház volt. Oroszország lakosságának 80
%-a ma is pravoszlávnak vallja magát.
Szentpéterváron ma is sok gyönyörûséges,
felújított pravoszláv, ortodox templomot
lehet látni. A város Oroszország európai
részén, a Baltikumban található. Európában London, Párizs, Moszkva után a negyedik legnagyobb város ötmillió lakossal.
Nagy Péter cár alapította 1703-ban, holKöszönetet mondunk
minden kedves rokonnak, szomszédnak
és ismerõsnek, akik férjem,

BARNA SÁNDOR
temetésén részt vettek.
Köszönjük a sok virágot,
csokrot és koszorút.

land mintára, palotákkal, csatornákkal,
hatalmas parkokkal. Oroszország kulturális fõvárosa volt évszázadokon keresztül.
1703–1914-ig Szankt Petyerburgnak nevezték, 1914 és 1924 között Petrogradnak,
1924–91-ig Leningrádnak, és 1991 óta népszavazással lett újra Szankt Petyerburg.
Lakossága etnikailag és vallásilag is igen
tarka. Legalább 130 féle nemzetiség él itt.
Ma is özönlenek ide a Szovjetunió volt tagköztársaságaiból a jobb élet reményében a
grúzok, tatárok, türkmének, tadzsikok,
csuvások, kirgizek, üzbégek. Ezek az újonnan érkezõk szolgáltatják az olcsó munkaerõt Szentpétervár építõiparában, a vendéglátóiparban, a szemétfeldolgozásban,
az utcaseprésben. Kiszolgáltatott jövevények egy kaotikus nagyváros világában.
Közvetítõi és áldozatai a bûnözés városi
megnyilvánulásainak, az alkoholizmusnak, a kábítószernek, és õk a szekták hódításának célpontjai. A városi õslakosság
szemében másodrendû állampolgárok.

Protestáns jelenlét,
példás együttmûködés
A világ minden vallása jelen van ma Szentpéterváron. Pravoszláv templomból van a
legtöbb, de protestáns gyülekezet (orosz,
angol, holland, svéd, finn nyelvû) is legalább száz van. A muzulmánok már három
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

KOVÁCS SÁNDOR
temetésén részt vettek, sírjára koszorút,
virágot helyeztek, fájdalmunkban
bármely módon osztoztak.
Külön köszönet a Szentlélek Temetkezés
dolgozóinak lelkiismeretes munkájukért.
Gyászoló család

új mecsetet építettek, mûködõ zsinagóga is
több van, a buddhista vallás is követõkre
talált, és nyomulnak elõre a szekták. Számunkra örömteli hír, hogy a reformáció
örökségét hordozó egyházak jelen vannak,
és példásan együttmûködnek abban, amit
Isten rájuk bízott ebben a zûrzavaros világban: „az elveszettek megkeresését és mentését. Felelõtlenség lenne egymással marakodni, mert kevesen vagyunk és sok a
munka.”
A pravoszláv egyház – legalábbis mostanáig – nem gátolja a kis református gyülekezetek mûködését. „Látják, ahogyan munkálkodunk a rászorulók között. Szívükben
õk is legszívesebben protestánsokká lennének” – mondja Mihajil.
A szentpétervári, orosz nyelvû református
gyülekezet most tíz éves. 38 élõ hitû tagja
van, oroszok, ukránok, amerikaiak, oroszországi koreaiak, koreai koreaiak, zsidók
és egy magyar teológus, Karcsi Kárpátaljáról. Vasárnap délután 3-tól 5-ig tartják az
istentiszteletet, elõtte vasárnapi iskola van
a gyermekeknek. A lelkipásztor munkáját
a presbiterek segítik, és a többi egyháztag
is boldogan végzi a rábízott munkát. Nagy
segítség számukra, hogy immár orosz nyelven is olvashatók a reformáció alapkönyvei: az Institució, a Heidelbergi Káté, Kálvin több írása, a Genfi Zsoltárok, mai külföldi szerzõk és orosz református írók
könyvei. A városban mûködik egy Keresztyén Média Központ 2000 regisztrált olvasóval.
Hogyan hívogatnak és szólítanak meg embereket? A város vezetésének engedélyével, de nem támogatásával, szegény családokat, fogyatékosokat látogatnak, élelmet
vásárolnak nekik, Bibliát olvasnak és
imádkoznak velük. A gyermekeknek nyári
tábort szerveznek. Missziói munkát végeztek az újonnan bevándoroltak között, de a
missziót végzõ nagy és kis egyházak egy
ideje „szakosodtak”, megbeszélték és elosztották egymás között a missziói területeket Szentpéterváron. Így nekik jutott a
diákokkal való törõdés. A másik egyház
végzi az alkoholmentõ missziót, a harmadik a kábítószeresek mentését, a következõ a hajléktalanokkal foglalkozik és így
tovább.
Kedves Testvérek, adjunk hálát értük és
tekintsünk magunkba. Nekünk, 450 éves
kálvinista gyülekezetek tagjainak van mit
tanulnunk ettõl a tízéves, kicsiny, orosz
nyelvû református gyülekezettõl: az Istenre figyelést, a Biblia-olvasást, az imádkozás fontosságát, a széthúzás helyett az öszszefogást, a szeretetlen ítélgetés mellõzését, a bõkezû adakozást, az elesettben
meglátni Krisztust.

Barna család
Pándy-Szekeres Anna
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A magyar kultúra ünnepe
Miklóson
A Sárszentmiklósi Általános Iskola új könyvtára adott helyet a magyar kultúra napján
megrendezett ünnepségnek január 23-án, hétfõn délután.
Horváth Ferencné igazgatónõ megnyitó szavai után Nyikos Nóra és Bátai Nóra olvastak
fel néhány tudnivalót az ünneppel kapcsolatban. Ezt a meseíró-pályázat résztvevõinek
és helyezettjeinek köszöntése követte.
Az ilyenkor már hagyományosnak számító nemzetek himnuszainak bemutatóját is nagy
figyelemmel kísérték a gyermekek. A zeneiskolások különbözõ hangszereken mutatták
be az azeri, mongol, holland, német, finn, lengyel, mexikói és kanadai himnuszt, majd
együtt énekelték el nemzeti imádságunkat, a Himnuszt.
A délután folytatásában a gyermekek egymásnak olvastak fel korosztályuknak megfelelõ irodalmi mûvekbõl.
Tudósítónktól

Koncertlátogatást
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.

Olvassunk egymásnak!
13. alkalommal olvastak egymásnak a sárbogárdi (mészölyös és gimis), sárszentmiklósi,
töbörzsöki és alsószentiváni diákok a Madarász József Városi Könyvtárban szombaton,
a magyar kultúra napját ünnepelve. Gárdonyi Géza meséibõl válogattak szívesen az alsósok a délelõtt folyamán, az író regényeibõl pedig a felsõs tanulók délután. Voltak, akik
egyedül, voltak, akik kettesével, vagy többedmagukkal álltak ki a hallgatóság elé fölolvasni egy-egy részletet.

Vezényel: Nicholas Milton (Ausztrália).
Jelentkezés: január 27-éig
a 06 (25) 460 244-es, vagy
a 06 (70) 771 2653-as
telefonszámon.
Bogárd-Dal Egyesület

Hét híres helyszín
Jézus életébõl,
vetített képekkel

Jó alkalom volt ez a hagyományos rendezvény arra is, hogy kedvet kapjunk újra kézbe
venni egy-egy Gárdonyi Géza kötetet.
Hargitai–Kiss Virág

DVD-kiárusítása Bogárdi TV felvételeibõl
1.000 Ft-os darabáron

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. február 13., 27.,
március 12., 26. 18.00 órától.

Sárbogárd–Sárszentmiklós U13, Karácsonyi muzsika (Biatorbágy,
Sárbogárd), Juliális Cecén 2010, Tavaszi fesztivál Cecén, Motoros buli
Alapon, 7 éves Margaréta nyugdíjasklub, Íjászkupa 2007,
XX. Sárbogárdi Szilveszteri Kosárlabdakupa 2010, Nyugdíjasfarsang
Sárbogárd 2007, Fogathajtás Sárbogárdon 2009

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

Megvásárolhatók a szerkesztõségben: Sárbogárd, Hõsök tere 12.

www.jezus7.hu
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NAGYMAMA RECEPTJEI
A kocsonya a disznó csontos,
porcos, bõrös, enyvanyagokban gazdag részeibõl készül. A
gondosan megtisztított köröm,
orr, farok, fül a kocsonya alapja. Sokan fõznek a kocsonyába
tisztított zöldséget, de fokhagyma, szemes bors, só mindenképpen kell hozzá. Nagyon
gyenge lángon fõzzük, hogy a
leve tiszta maradjon. Mire a
húsok vajpuhára fõnek és a
csontról leválnak, csak annyi lé
maradjon, amennyi a húst ellepi, és olyan enyvtartalmú legyen, hogy a tányér szélére
cseppentve megfagyjon. A kicsontozott húst, bõrkét stb. tányérba tesszük, és a levet rászûrjük. A jó kocsonya 1-2 óra alatt megalvad. (Ha nagyon sós, nem fagy meg.) Akkor
sem alvad meg a kocsonya, ha kevés húsból, sok lével fõzzük. Ilyenkor 1-2 kanál felolvasztott zselatinnal kocsonyásítsuk meg a levét; de ez csak kényszermegoldás.

Kocsonya sertéscsülökbõl
Hozzávalók: 3 sertéscsülök, 40 dkg csirkemell, 4 dl vörösbor, 7 dl húslé, 1 kk bazsalikom,
1 kk kakukkfû, só, bors.
A húslét összekeverjük a borral, és a kétféle húst megfõzzük benne. Megfûszerezzük,
majd ha a húsok megpuhultak, leszûrjük. A húsokat felkockázzuk, majd leöntjük a lével.
Amikor megkocsonyásodik, tálaljuk.

Malackocsonya
Hozzávalók: 2 sertéscsülök, 2 malacfarok, 10 dkg szalonnabõr, 1 sárgarépa, 2 vöröshagyma, 2 szál zellerlevél, só, bors.
A csülköt a farokkal, hagymával és szalonnabõrrel együtt 4 liter sós-borsos vízben 3 órát
fõzzük. Két óra után hozzáadjuk a sárgarépát. Utána a csülökrõl lefejtjük a bõrt, majd a
húst leszedjük a csontról és felcsíkozzuk. A hús levét leszûrjük, majd négy kis tálba öntjük. Minden tálba teszünk a felcsíkozott húsból, a felkarikázott sárgarépából és a félbevágott farokból. A tetejére szórjuk a zellerlevelet. Hûtõben dermesztjük 1 napig.
Citromkarikákkal és citromlével tálaljuk.

Halkocsonya
Hozzávalók: 1 kg ponty, 15 dkg sárgarépa, 10 dkg petrezselyemgyökér, 15 dkg zeller, 2
nagy fej hagyma, 3-4 lap zselatin. A díszítéshez: 2 kemény tojás, 2-3 csemegeuborka, fõtt
cékla.
Egy liter vízben puhára fõzzük a megtisztított, vékony szeletekre vágott zöldséget és
hagymát, ebben a lében feloldjuk a zselatint, majd a megtisztított, szeletekre vágott
ponttyal még tizenöt percig fõzzük. Lapátkanállal kiemeljük a pontyszeleteket, amikor
kihûltek, tálon elrendezzük a zöldséget, ráhelyezzük a pontyszeleteket, amelyeket négyfelé vágott tojással és uborkával, céklaszeletekkel díszítünk. Leöntjük a páclével, s néhány órára hûtõszekrénybe tesszük.

Csirkekocsonya
Hozzávalók: 4 csirkecomb (1 egész csirke, vagy bizonyos, kedvelt csirkedarabok), 1 nagyobbacska sárgarépa, 1 nagyobbacska fehérrépa, 1 közepes hagyma, 4 gerezd fokhagyma, 2 babérlevél, pár szem bors, só ízlés szerint, 2 l víz, 2 fõtt tojás, 2 zacskó zselatin.
Elõkészítjük a húst (felvágjuk, megmossuk) és 2 liter vízben feltesszük fõni. Miután kicsit
fõtt, és hab képzõdött a tetején, leszedjük a habját, és beletesszük a többi hozzávalót (a
zselatint és a tojást kivéve). A 2 tojást idõközben keményre fõzzük, és kihûtjük, majd
megpucoljuk, és kettõbe vágjuk. A csirkét megfõzzük, míg a hús és a zöldségek jól megpuhulnak. Kiszedjük a húst, leszedjük a bõrét és kicsontozzuk, majd mélyebb tányérkákba helyezzük tetszés szerint, ugyanígy a répákat is kivesszük, felvágjuk, és a tányérkákba
helyezzük (a tojást is beletesszük). A levest hagyjuk egy kicsit ülepedni, majd leszûrjük,
esetleg leszedhetjük a zsírját is. A zselatint feloldjuk egy kis vízben, és 10 perc után ráöntjük a leszûrt, meleg levest és felmelegítjük, folyton kevergetve, vigyázva, hogy ne fõzzük
fel. Belekanalazzuk a tálakba úgy, hogy befedjen mindent, ami a tálkában van. 1 éjszakára a hûtõbe tesszük.
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Februári
véradások
Február 2-án (csütörtökön) 14–17 óráig Abán az Aba Sámuel Általános Iskolába;
február 9-én (csütörtökön) 14–17 óráig
Sárkeresztúron a Sárkeresztúri Általános Iskolába;
február 10-én (pénteken) 13–17 óráig
Alapon a mûvelõdési házba;
február 20-án (hétfõn) 13–17 óráig
Vajtán a Golgota Teológiai Fõiskolára
(a vajtai Golgota Teológiai Fõiskola
részt vesz az Országos Felsõoktatási
Véradóversenyen, így kérjük, ha lehet,
minél többen segítsenek az iskola tanulóinak, és vegyenek részt a véradáson);
február 23-án (csütörtökön) 13–17 óráig Kislángon a mûvelõdési házba;
február 24-én (pénteken) 14.30–17.00
óráig a sárbogárdi SZTK épületébe (a
rendelõintézet ingyenes szûrõnapja keretén belül megrendezett véradásunkon);
február 28-án (kedden) 14–17 óráig a
Sárszentmiklósi Klubba
várjuk a véradókat!
Vért adni 18 éves kor felett lehet! A véradásra, kérjük, hozzák magukkal személyi igazolványukat, lakcímkártyájukat és TAJ-kártyájukat!
Minden véradó ingyenes ruhaosztásban
és ajándékban részesül!
Sárbogárdi Vöröskereszt

Idõjárás
A következõ napokban téli idõre számíthatunk. Pénteken és szombaton
még sok lesz a napsütés, majd szombat
este nyugat felõl nedvesebb léghullámok érik el térségünket. Vasárnap napközben és hétfõre virradó éjszaka többszöri alakalommal számíthatunk szórványos havazásra, hózáporokra. A lehulló hó mennyisége egyelõre bizonytalan. Hétfõtõl csökken a csapadékhajlam, és az is inkább a déli-délnyugati országrészre koncentrálódik majd. Keddtõl valamivel szárazabbra fordul az idõ,
de hószállingózás, gyenge havazás még
akkor is elõfordulhat. A légmozgás az
idõszak végéig gyenge marad, majd
kedden megélénkül az északkeleti szél.
www.metnet.hu
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Semmire semmi gondom
Volt a cigányoknak egy vajdájok, az a lócsiszárságból úgy felgazdagodott, kiírta a házára, hogy: semmire semmi gondom!
Arra járt Mátyás király, meglátta, mi van a
vajda házára felírva, bezörgetett, azt
mondja a vajdának:
– Hallod-é, te szemtelen cigány, hogy merted ilyen szûk esztendõbe kiírni a házad falára, hogy semmire semmi gondod?
A vajda csak leesett térdre, jaj, jaj, elkezdett ríni, úgy megijedt, egy szóval se tudott
a királynak felelni.
– Ha nincs gondod, majd adok én! – azt
mondja a király. – Hetednapra visszajövök, addig kitalálod a feleletet három kérdésemre. Elsõ: hány hét a világ? Második:
nem született, mégis meghótt, ki az? Harmadik: találd ki, hogy én min állok? Ha a
három kérdésre nem tudsz nékem megfelelni, elveszem ezt a szép házadat, odaadom a vak kódusnak.
Most már hát lett gondja a vajdának, amin
gondolkozhat. Gondolkozott, gondolkozott, nem tudott egyik kérdésre se feleletet. Látja a vajdának a fiatal bérese, micso-

da nagy gondolkodásba van a vajda, kérdi,
mi légyen, ami a szívét úgy nyomja.
Elmesélte a vajda, mit hagyott néki Mátyás
király, de hát azt mondja, mit tudnál, te gádzsó, errõl tenni?
– Mit – azt mondja a bérese –, azt csak ide
bízza, gazduram!
– Na, ha segíteni tudsz az én bajomon, neked adom az egyetlen lányomat, osztán ha
meghalok, te leszel utánam a cigányok
vajdája.
Jól van, hetednapra az a fiatal béres bemeszelte a haját fehérre, meg felkötött egy
nagy fehér szakállat is a pofájára, úgy állott
a király elébe, mintha õ lenne a vajda.
– Felelj hát, cigány, hány hét a világ?
– Evvel a mostanival is kevesebb! – feleli a
béres.
– Ez jó egynek – azt mondja Mátyás király
–, de most arra felelj, ki volt az, aki nem
született, mégis meghótt?
– Felséges király, aki nem született, mégis
meghótt, senki más nem vót, mint Ádám
apánk!

Van-e élet a Földön kívül?
Mindinkább erõsödik a meggyõzõdésünk,
hogy van.
Szinte elképzelhetetlen, hogy csak ezen a
Földnek nevezett parányi égitesten lenne
élet, illetve lennének értelmes lények. A
Naprendszer a világmindenséghez képest
még akkora sincs, mint egy kis porszem.
Hát még milyen „kicsiny” a Föld, amely
csak egy része a Naprendszernek! Az elképzelhetetlenül nagy világmindenségben
miért éppen ezen a parányi égitesten alakult volna csak ki élet, és szervezõdött
volna ilyen magasrendû együttessé?
De az is meggondolandó, hogy ebbõl a
nagy világmindenségbõl egyetlen jel sem
érkezett még értelmes lényektõl. Az is lehet persze, hogy érkezett, csak a mi technikánk még jóval durvább, egyszerûbb, semhogy érzékelni, felfogni és érteni tudtuk
volna jeleiket.
No igen, viszont ha õk fejlettebbek, okosabbak, ügyesebbek nálunk, miért nem fedezték fel Földünket? Talán még sincs értelmes lény a világmindenségben? Talán
még sincsenek élõlények, csak a Földön, és
ez valami kozmikus véletlen eredménye?
Nagyon valószínûtlen.
Az ember sok mindent nem tud még, de
kétségtelenül tud már egyet-mást, például
azt, hogy az egész világmindenség anyaga
ugyanazokból az elemekbõl épül fel, és azt,
hogy a világmindenségben rend van. Természeti törvények, a fizika, kémia törvényei szerint történik minden. Miért éppen
a földi élet és az ember kialakulása ne illene bele ebbe a törvényszerûségbe? Ha viszont nem valami véletlen következtében

keletkeztek az élõlények, és alakult ki az
ember, a gondolkodó lény a Földön, akkor
ez a törvényszerûség máshol is létrehozhatta az értelmes lényt.

– Evvel is rátaláltál, cigány. Hanem azt is
meg tudod-é mondani, min állok én itt
elõtted?
– Min állana a felséges király, õ is csak a
csizma talpán áll!
– No, cigány, örülj, mert megfeleltél!
Örült is a cigány béres, mingyárt nagy lagzit csaptak, még a kutyák is feketekávét
ittak.
Forrás: Szép Ernõ: Mátyás király tréfái, Budapest, Móra Ferenc Könyvkiadó, 2006 (Tizenegyedik kiadás), 94–95. o.

Mese
Verset sokszor írok,
De bánattól igazán ritkán sírok.
Csak a verseim sírnak,
Amik az életem csalódásairól szólnak.
Sokáig hittem a szerelemben,
De lassan elvesztettem hitem ebben.
Sose tudhatod, mikor lesz az igazi,
Aki majd képes lesz veled élni — és halni.
Sokáig hittem az élet szépségében,
De rájöttem, fájdalom is van az életben,
Hogy az élet nem csupa boldogság,
De a rosszban is van egy kevés vidámság.

Rajz: S. G.

Naprendszerünkben rajtunk kívül nem élnek értelmes lények. Az ûrszondák sorra
vizsgálják a bolygókat. Bizonyos, hogy a
Holdon nincs és nem is volt soha élet. Az is
igazolódott, hogy a Vénuszon minden,
még a legegyszerûbb, földihez hasonló élõlény is percek alatt megfõne. Most a Mars
vizsgálata van folyamatban, de az eredmény egyelõre negatív, azután a többi égitesté következik, egyelõre a Naprendszeren belül.
A tudomány halad. Amire ma még nincs
egyértelmû válasz, lesz rá a jövõben.
Teknõs Péter – Kérdezz, felelek mindenre!

Annyira rövid az életünk,
Mégis oly sok szenvedést átélünk.
Néha úgy érzem, csak a tintát koptatom,
Üres sorok egy papírlapon.
Most is bánatos vagyok,
Bánatos sorokban sírok.
Az élete egy fiúnak,
Aki a lelkét adta a lánynak,
De a lány otthagyta,
Lelkét visszakapta darabokban.
2009. október 3.
kenyér
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Január 28., SZOMBAT
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Magyar gazda 5.55 A rejtélyes XX. század
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 Múlt-kor
12.35 Zöld Tea 13.05 Családom és egyéb emberfajták 13.30 Melissa és Joey
13.55 A fagy birodalma 14.45 Corinna 16.40 A szövetség 17.35 Gasztroangyal
18.30 Szerencseszombat 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 A Dal 22.00 Fehér tenyér 23.45 Ketten 0.40 Sporthírek 0.45 Ellopott élet
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Boci és Pipi 10.30
Asztroshow 11.25 Házon kívül 12.00 Híradó 12.05 Autómánia 12.40 Vác–FTC
nõi kézilabda-mérkõzés 14.20 A-Ha 14.25 Eltûntnek nyilvánítva 15.25 Õslények kalandorai 16.25 Michael 18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 Taxi 2.
21.20 Való világ 22.30 Végzetes kitérõ 0.25 Hallgatási fogadalom 2.05 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 A mag 22.05 D-Tox 0.00 A replikáns
1.50 Ezo.tv 2.50 Kalandjárat 3.15 Teleshop 3.45 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 Rádiókabaré 14.04 Világóra 14.35 G7 – Gazdasági magazin 15.05 Zöldövezet
15.30 „Magyarországról jövök…” 16.04 Idõt kérek 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 A Metró Klubtól a Szigetig 18.30 Mentés másként –
Mûvészeti figyelõ 19.05 Sportvilág 19.25 Határok nélkül – A kultúráról 19.50
Mese 20.04 Rádiószínház 20.44 Zene 21.04 Rádiószínház 21.57 Zene 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 29., VASÁRNAP
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Magyar gazda 5.55 Zöld Tea 6.25 Delta
6.55 Ma reggel 8.00 Híradó 9.05 Engedjétek hozzám 9.15 Így szól az Úr! 9.20
Katolikus krónika 9.45 A hajnal hírnökei 10.10 A sokszínû vallás 10.25 Evangélikus ifjúsági mûsor 10.30 Baptista magazin 11.00 Baptista istentisztelet közv.
12.00 Hírek 12.05 Szellem a palackból 12.35 Anno 13.05 Idõkerék 13.25 Út
Londonba 13.55 TS 14.30 Mûkorcsolya és jégtánc Eb 17.10 Róza néni elintézi
18.05 Rex Rómában 18.55 A lényeg 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Magyarország, szeretlek! 21.30 88 perc 23.20 A szibériai borbély 2.15 Sporthírek
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Trendmánia 10.30 Teleshop
11.25 Törzsutas 11.50 Havazin 12.00 Híradó 12.20 Jéglovagok 14.25 Eltûntnek nyilvánítva 15.25 Döglött akták 16.25 Csonthülye 18.30 Híradó 19.00
Cobra 11 20.00 Való világ 22.50 Tigris brigád 1.20 Portré 1.55 Hihetetlen, de
halálos
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Egzotikus Ázsia 6.45 TV2 Matiné 9.10
Ability – A képességek próbája 9.40 Nagy vagy! 10.35 Stahl konyhája 11.05
Kalandjárat 11.35 Borkultusz 12.05 Több mint testõr 12.35 Simlis Jack, a karibi szuperkém 13.05 A kiválasztott – Az amerikai látnok 14.05 Monk – Flúgos
nyomozó 15.05 Bûbájos boszorkák 16.05 A mag 18.30 Tények 19.00 Napló
20.05 Álmomban már láttalak 22.00 Frizbi Hajdú Péterrel 23.00 Célkeresztben
0.00 Blueberry – A fejvadász 2.00 Ezo.tv 2.35 Napló 3.25 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 8.30 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 10.04 Római katolikus
szentmise közv. 11.05 Gondolat-jel 12.00 Krónika 12.22 Harminc perc alatt a
Föld körül 13.04 Népzene 14.05 Szonda 14.35 Oxigén 15.05 Hangalbum 16.04
Disputa 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Esti séta 19.50
Mese 20.04 Rádiószínház 20.47 Zene 21.04 Rádiószínház 21.42 Zene 22.00
Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Válogatás a Vasárnapi újság reggeli mûsorából 0.10 Éjszaka

Január 30., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 9.10 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 A szövetség 15.20 Angyali érintés
16.10 Veszélyes szerelem 16.50 MM 17.40 Család csak egy van 18.30 Maradj
talpon! 19.30 Híradó 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 6.40 Fókusz 7.35 Reflektor 7.50
Reggeli – Csak csajok 8.25 A szerelem rabjai 9.20 Második esély 10.15 Top
Shop 12.00 Híradó 12.10 Asztroshow 13.10 A szív útjai 14.10 Trükkös halál
15.10 Sue Thomas – FBI 16.15 Az éden titkai 17.25 Sarokba szorítva 18.30 Híradó 19.15 Fókusz 20.20 Barátok közt 21.00 Való világ 22.10 Nagyágyúk 23.15
Reflektor 23.35 Halálos látomások
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Magellán 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.35 Stahl konyhája 9.45 Babapercek 9.55 Teleshop 11.30 Jégtörõk 3. – Az ifi bajnokság
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13.10 Marina 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 13.30 Az evangélikus 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 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25
Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Népzene 0.10 Éjszaka

Január 31., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 9.10 Afrika
gyöngyszeme 10.05 Mindenbõl egy van 11.00 Kékfény 12.00 Híradó 12.15
Sporthírek 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 Veszélyes vizeken 22.05 Kedd este 22.40 Tudorok
23.40 Barangolások öt kontinensen 0.10 Esély 0.35 Sporthírek 0.45 Család
csak egy van 1.30 MM
RTL KLUB: 5.45 Top Shop 6.10 Trendmánia 6.40 Fókusz 7.35 Reflektor 7.50
Reggeli – Csak csajok 8.25 A szerelem rabjai 9.20 Második esély 10.15 Top
Shop 12.00 Híradó 12.10 Asztroshow 13.10 A szív útjai 14.10 Trükkös halál
15.10 Sue Thomas – FBI 16.15 Az éden titkai 17.25 Sarokba szorítva 18.30 Híradó 19.15 Fókusz 20.20 Barátok közt 21.00 Való világ 22.15 Házon kívül 22.45
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 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 Teleshop 11.05 A csendestárs 13.10 Marina 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 Hulk 23.40 Propaganda 0.40 Tények 1.15 Ezo.tv 1.50 Utolsó vacsora az Arabs Szürkénél 3.20
Totalcar 3.45 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház 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 20.30 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

Február 1., 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 16.50 MM 17.45 Család csak egy van 18.30
Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Párizsi helyszínelõk 21.10
On The Spot 22.00 Szerda este 22.35 Kortárs 23.05 Életem a Manchester
United 0.05 Szellem a palackból 0.35 Sporthírek 0.45 Család csak egy van 1.30
MM
RTL KLUB: 5.45 Top Shop 6.10 Jó reggelt, skacok! 7.40 Reflektor 7.50 Reggeli
– Csak csajok 8.25 A szerelem rabjai 9.20 Második esély 10.15 Top Shop
12.00 Híradó 12.10 Asztroshow 13.10 A szív útjai 14.10 Trükkös halál 15.10
Sue Thomas – FBI 16.15 Az éden titkai 17.25 Sarokba szorítva 18.30 Híradó
19.15 Fókusz 20.20 Barátok közt 21.00 Való világ 22.25 Gyilkos elmék 23.30
Reflektor 23.50 Kettõs látás
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.25 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.45 Teleshop 11.20 Meteor 13.10 Marina 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-sorsolás 20.30 Jóban-Rosszban
21.05 Árnyék nélkül 2. 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 13.30 A református egyház félórája
14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.11 Prémium Hangalbum
15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04
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
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Február 2., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 9.10 Afrika
gyöngyszeme 10.05 Poén péntek 11.00 Párizsi helyszínelõk 12.00 Híradó
12.15 Sporthírek 12.25 Kárpát expressz 12.55 Slovenski utrinki 13.25 Kvartett
13.55 Angi jelenti 14.25 Négy szellem 15.20 Angyali érintés 16.10 Veszélyes
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 Fábry 22.20 Csütörtök
este 22.55 Shrink – Kiütve 0.35 Sporthírek 0.45 Család csak egy van 1.30 MM
RTL KLUB: 5.45 Top Shop 6.10 Jó reggelt, skacok! 7.40 Reflektor 7.50 Reggeli
– Csak csajok 8.25 A szerelem rabjai 9.20 Második esély 10.15 Top Shop
12.00 Híradó 12.10 Asztroshow 13.10 A szív útjai 14.10 Trükkös halál 15.10
Sue Thomas – FBI 16.15 Az éden titkai 17.25 Sarokba szorítva 18.30 Híradó
19.15 Fókusz 20.20 Barátok közt 21.00 Való világ 22.10 Dr. Csont 23.20 Tudorok 0.30 Reflektor 0.45 Infománia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.25 Stahl
konyhája 9.35 Babapercek 9.45 Teleshop 11.20 Meteor 13.10 Marina 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 Drakula halott és élvezi 22.50 Aktív 23.50 Tények 0.25 Ezo.tv 1.00 Segíts magadon! 1.25 Animációs
filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A 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 Gyereksáv 19.40
Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei
22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Arcvonások 23.34 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Február 3., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 9.00 Afrika
gyöngyszeme 9.55 Fábry 11.10 Zegzugos történetek 11.40 Útravaló 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 15.15 Angyali érintés
16.00 Veszélyes szerelem 16.45 MM 17.40 Család csak egy van 18.30 Maradj
talpon! 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 emberfajták 0.00 Melissa és Joey 0.25 Sporthírek 0.35 Magyar Rádió Szimfonik
Live 1.50 Család csak egy van 2.35 MM
RTL KLUB: 5.45 Top Shop 6.10 Jó reggelt, skacok! 7.40 Reflektor 7.50 Reggeli
– Csak csajok 8.25 A szerelem rabjai 9.20 Második esély 10.15 Top Shop
12.00 Híradó 12.10 Asztroshow 13.10 A szív útjai 14.10 Trükkös halál 15.10
Sue Thomas – FBI 16.15 Az éden titkai 17.25 Sarokba szorítva 18.30 Híradó
19.15 Fókusz 20.20 Barátok közt 21.00 Való világ 22.10 CSI: Miami helyszínelõk 23.20 Ments meg! 0.20 Reflektor 0.35 Törzsutas 1.05 Odaát 1.55
Autómánia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.25
Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.45 Teleshop 11.20 A pacák 13.10 Marina
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 Sodró lendület 2. – Hív a természet 22.55 Aktív 23.55 Tények 0.30 Ezo.tv 1.30 Alexandra
pódium 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 13.30 A metodista 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 Sportvilág 19.25
Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.05 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10
Éjszaka

A BOGÁRDI TV
MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O
05-ös csatornán, a 93 Mhz-es frekvencián, valamint a PR-Telecom hálózatán a C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.
Január 27., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Dr. Szabó Dániel elõadása, A
Pécsi Ref. Kollégium énekkara 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00
HBE-megemlékezés, Tánckavalkád 23.00 és 0.00 Lapszemle
Január 28., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 Lapszemle
14.00 HBE-megemlékezés, Tánckavalkád 18.00 Lapszemle 19.00
Disznóvágás a borbarátoknál, Partiumi barangoló 2. 23.00 és 0.00
Lapszemle
Január 29., V: 7.00 Heti Híradó 8.00 HBE-megemlékezés,
Tánckavalkád 13.00 Heti híradó 14.00 Disznóvágás a borbarátoknál, Partiumi barangoló 2. 18.00 Heti híradó 19.00 Hitélet 23.00 és
0.00 Heti híradó
Január 30. H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Olvassunk egymásnak! (110p), Partiumi barangoló 3.
23.00 és 0.00 Heti híradó
Január 31., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Interjú dr. Sükösd Tamással a költségvetésrõl (40p), A
magyar kultúra ünnepe Miklóson (40p), Mezõgazdasági újdonságok (45p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Február 1., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Olvassunk egymásnak!
(110p), Partiumi barangoló 3. 13.00 Heti híradó, 18.00 Lapszemle
élõben 19.00 Sport 23.00 és 0.00 Lapszemle
Február 2., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Hitélet 23.00 és 0.00 Lapszemle

***
Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lapszemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a Bogárd és Vidéke szerkesztõségében. Ha gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. — 06 (40) 416 000, PR-Telecom Zrt. — 1231.

Fõszerkesztõ és kiadó: Hargitai Lajos, tel.: 06 (30) 9860-849. Felelõs szerkesztõ: Hargitai–Kiss Virág, tel.: 06 (30) 3483 320.
Szerkesztõség, kiadóhivatal és nyomda: 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 12. Telefon: 06 (25) 508-900, 06 (25) 508-901. E-mail:
bogardesvideke@gmail.com Honlap: www.bogardesvideke.hu Lapszemle látható: a Bogárdi Tévén és az interneten:
www.bogarditv.blog.hu Állandó és idõszaki rovatok szerzõi, szerkesztõi: Dombi Zoltánné, Gerse Ferenc, Gróf Ferenc, Hargitai
Lajos, Hargitai–Kiss Virág, Horváth István, Horváthné Mikuli Erzsébet, Huszár Anikó, Jákob Zoltán, Kiss Balázs, Kiszlné Simon
Andrea, Kovács Györgyné, Leszkovszki Albin, Pajor László, Papp László, Pozsár László, Rehák Sándor, Szabó Béla, Tóth Zoltán,
Zámbó Tibor és még sokan mások. Tördelõszerkesztõ: Huszár Anikó. Grafikai szerkesztõ: Kiss Balázs. Elõkészítés és
utómunka: Heiland Ágnes, Hargitai Gergely, Mágocsi Adrienn. Készült: a Bogárd és Vidéke Lapkiadó nyomdájában. Megjelenik minden csütörtökön. Kéziratok
leadási határideje: kedden 17 óráig. Kéziratot egy hónapon túl nem õrzünk meg. Fenntartjuk jogunkat, hogy a beküldött írásokat a tartalom és a szerzõ szándékának
tiszteletben tartása mellett, közlésük esetén megrövidítsük. A lapban közölt vélemények nem mindig tükrözik a szerkesztõségét, azokért a felelõsséget a nyilatkozók,
illetve szerzõk viselik. Ugyanez vonatkozik a hirdetések tartalmára is. Hirdetésfelvétel: keretes hirdetések: kedden 16 óráig, apróhirdetések: szerdán 10 óráig adhatók
le. Csak a törvénybe nem ütközõ tartalmú hirdetéseket fogadunk el. Lapzárta: szerdán, 12 órakor. Terjesztés: saját terjesztõhálózattal egyéni elõfizetéssel házhoz
szállítással, illetve megvásárolható Sárbogárd és a környezõ húsz település boltjaiban, hírlapárusító helyeken. Elõfizethetõ a terjesztõknél és a szerkesztõségben. 4
hétre: 800 Ft, negyedévre: 2200 Ft, félévre: 4000 Ft, egész évre: 7600 Ft. Eng.sz.: HU ISSN 0866 4382.

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb
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BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.
1084 Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11.
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http://www.observer.hu
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Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!
FOGSORJAVÍTÁS
06 25 468 556, 06 70 382 8512
Fekete, új 44-es félhosszú,
NÕI BÕRKABÁT (Erdélybõl származó)
ELADÓ! 06 20 405 7366
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
MOHÁCSI BUSÓJÁRÁS FEBRUÁR 19-ÉN,
vasárnap 3500Ft/fõ háztól-házig
szállítással. 06 (70) 334 9149
VÉGKIÁRUSÍTÁS! A sárbogárdi Tesco
üzletsori turkálóban, minden termék
50 % KEDVEZMÉNNYEL kapható
(január 27-tõl - február 3-ig)
JOGOSÍTVÁNY! Tanfolyam indul
2012. február 3-án, pénteken 18 órakor
a sárbogárdi mûvelõdési házban.
Diákkedvezmény, részletfizetés!
Jelentkezni:
Fûrész József – 06 30 290 3744

Hanganyagok gépelését vállalom. Telefon: 06
(70) 369 0476
Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826
Közmûvesített 600 négyszögöl telek alappal eladó Ifjúsági u. 11-ben. 06 (70) 2185 666
2
Szabadbattyánban sürgõsen eladó 140 m -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. Telefon:
06 (20) 406 9267 2086599
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)
2
20, illetve 40 m -es üzlethelyiség kiadó. Érdeklõdni: 06 (70) 943 3359
1 ha területnél nagyobb szántóföldet vásárolnék
Sárbogárdon vagy környékén. 06 (20) 464 9717
Családi ház eladó, vagy panelra cserélhetõ értékegyeztetéssel. 06 (30) 225 2067
Gyönyörû Yorkshire kiskutyák eladók. 06 (20)
5550 975 (2086715)

NYÍLT KARATEEDZÉS
A Sárbogárdi Karatecsoport

2012. január 26. Bogárd és Vidéke
Sárbogárdon
ENDRE KOCSMÁJA
néven jelenleg is üzemelõ

VENDÉGLÁTÓEGYSÉG
ELADÓ.
Érdeklõdni: 06 (20) 9834 180
Elveszett barna színû tacskó kutyánk a vasútállomás közelében. Jutalom a megtalálónak. 06 (20)
379 1303
Sárszentmiklóson, futballpálya mellett, családi
ház, 300 négyszögöl telekkel eladó. Értékegyeztetéssel egyedi gázfûtéses panellakásra cserélhetõ. Telefon: 06 (30) 530 1970 14 óra után, esti
órákban 06 (25) 461 628 (2086786)
Árpád-lakótelepen 2. emeleti, erkélyes, tehermentes lakás eladó. 06 (70) 321 5074 (2086687)
Családi ház kiadó Sárbogárd központjában,
irányár: 30 ezer Ft+rezsi. 06 (20) 927 0985
2
Sárszentmiklós központjában 55 m -es üzlethelyiség kiadó. Érdeklõdni: 06 (30) 460 9241
2
Sparral szemben 130 m -es üzlethelyiség, kétszobás családi ház az Iskola-közben kiadó. 06
(30) 9364 371 (2086965)
Csirkevásár, Tinódy u. 52, tisztítva, elõjegyeztethetõ. 06 (30) 384 2294
Nõi kerékpárok, centrifuga, szagelszívó, takarítógép, tehénbõrök eladók. 06 (30) 682 1210
Fûszerpaprika termelõi áron eladó, garázs kiadó.
06 (30) 682 1210 (2086959)
Svéd frissítõ masszázs tanfolyam februárban. 06
(20) 437 4869 (2086796)
Összkomfortos családi ház eladó Sárszentmiklóson nyári konyhával. Érdeklõdni: 06 (30)
3988 570 (2086957)

Tisztelt
Elõfizetõink!

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

ANGOL nyelvvizsga
elõkészítõ tanfolyam!
Hely: általános iskola
(Alsószentiván, Béke út 112.)
Idõpont és órabeosztás: heti két alkalom, a
pontos beosztást a jelentkezõk igényei alapján,
személyes megbeszélésen egyeztetjük.
Szint: az elsõ megbeszélésen igény szerint
szintfelmérést is végzünk, s lehetõség van a
nyelv kezdõ illetve haladó szintû tanulására is.
A tanfolyam végén alap- és középfokú nyelvvizsga letétele is lehetséges!
Térítési díj: 580 Ft/óra
Érdeklõdni lehet az általános iskolában,
a 06 (25) 504 710 telefonszámon vagy az
atecs@citromail.hu e-mail címen.

Január 23-án Sárbogárdon
az Árpád utca környékén elveszett
AMSTAFF, zsemleszínû, hasán
fehér foltos, egyéves kiskutyám.
Jutalom a becsületes megtalálónak.
Telefon:
06 (25) 461 137, 06 (30) 644 5053.

Amennyiben 2012-re is elõ szeretnének
fizetni a Bogárd és Vidéke hetilapra, azt
megtehetik személyesen, vagy megbízottjuk révén a szerkesztõségben (Sárbogárd, Hõsök tere 12.) hétfõtõl péntekig 8-tól 17 óráig.
Elõfizetési áraink változatlanok: 1 évre
(48 lapszám) 7.600 Ft, 1/2 évre (24 lapszám) 4.000 Ft, 1/4 évre (12 lapszám)
2.200 Ft. Minél hosszabb idõre fizetnek
elõ, annál kedvezményesebb áron juthatnak hozzá a lapszámokhoz.
A lapszámokat minden csütörtökön
személyesen juttatjuk el postaládáikba.
Szerkesztõség
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