
Izomláz
Mi a közös a cseréptörésben és a tánc-
ban? Az izmok. Ki így, ki úgy tornáztatja
meg különféle testrészeit: kerekeken, in-
tenzív sportokkal, labda- és más játékok-
kal, karatéval, íjászattal, befelé figyelõ,
lassú jógagyakorlatokkal, tánccal vagy
(mint most én is) agytornával. S habár az
izmok mindegyik tevékenységben megfe-
szülnek, közben mégis kilazulunk, kikap-
csolódunk a napi hajtásból.
Mert más érzés tornával megdolgoztatni
az izmokat, mint bosszankodással. Ha
olyanok vagyunk, mint a felhúzott íj és
pattanásig görcsbe feszülnek az idegeink,
akkor vaktában kilõtt, képzeletbeli nyila-
inkkal nemcsak másokban, hanem saját
magunkban is kárt teszünk.
Lazítsuk hát ki magunkat kedvünk sze-
rint – magunkért, ne másokért! –, s élvez-
zük jótékony hatásait: a kiegyensúlyo-
zottságot és derût.
Vegyünk példát arról az incifinci, töré-
keny karatés lányról, aki egy sikertelen
cseréptörés után sajgó kézzel is mosoly-
gott; továbblépett, és folytatta a gyakor-
latokat.

Hargitai–Kiss Virág
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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

A Mészöly Géza Általános Iskola csarnokában mintegy ötven fehér ruhás karatés sora-
kozott fel. Láthattunk bemelegítést, páros erõpróbát és tetõcserép-törési kísérleteket is.
Csak úgy suhogtak a „gi”-k.

Írás a 11. oldalon.

Kedden délelõtt az alsószentiváni és az alapi óvodásokhoz látogatott el dr. Ozsváth
Zsolt, Sárbogárd rendõrkapitánya és Bognár Endre körzeti megbízott. Ajándékot is vit-
tek magukkal: minden gyerek számára láthatósági mellényt.

Írás a 6. oldalon.

Láthatósági mellény ovisoknakLáthatósági mellény ovisoknak
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Közmeghallgatás Sárbogárdon
A sárbogárdi képviselõ-testület a város
polgárainak részvételével január 30-án
négy órakor ült össze az aktuális közmeg-
hallgatásra. A gyûlés elsõ felében dr.
Sükösd Tamás polgármester ismertette a
résztvevõkkel a 2012. évi költségvetési ter-
vezetet, amirõl a Bogárd és Vidéke elõzõ
számában már olvashattak.

A létszámban és hozzászólásokban is mér-
sékelt érdeklõdéssel övezett eseményen
elsõként Nagy György sárszentmiklósi la-
kos szólt hozzá az elhangzottakhoz. Meg-
említette, hogy a talajterhelési díj draszti-
kus felemelése sokakat rákényszerít arra,
hogy a közcsatornára csatlakozzanak.
Megjegyezte: a vidékfejlesztési államtitkár
múltkori látogatása, és a vele való érteke-
zés zárt ajtók közt folyt, noha a helybéli

mezõgazdászoknak is szükségük lett volna
egy nyílt felvilágosításra.
A polgármester szerint folynak az egyezte-
tések a Fejérvíz Zrt.-vel annak ügyében,
hogy kedvezményt kapjanak a cégtõl azok,
akik szeretnének rákötni a csatornarend-
szerre, a tízszeresére növekedett talajdíj
ellenében. Továbbá egyeztetnek arról is,
hogy a vidékfejlesztési hivatal szakértõi-
nek részvételével nyílt fórumot szervez-
nek, amin bárki részt vehet.
Berecz Sándor számos dolgot felemlített,
így többek közt a munkahelyek növelésé-
nek esélyét, illetve a helyi vásár fellendíté-
sének szükségét, mivel az utóbbi idõben je-
lentõsen csökkent ennek nagyságrendje,
de a rá való igény is.
A polgármester az idei közmunkaprog-
ramtól, és az erre érkezõ támogatástól re-
méli a foglalkoztatottság növelését. A te-
rületi díjat szedõ céggel tárgyalni fognak a
piac forgalmát illetõen.

Az Árpád-lakótelep problémája is szóba
került, miszerint a helyi viszonyok rende-
zése, illetve a hátralékok kezelése halaszt-
hatatlan, és a közös képviselet gyakorlati
hiánya is problémát jelent.
A polgármester kifejtette, hogy ez utóbbi
poszt felelõsén kell az ígéreteket számon
kérni, s mivel e lakótelep üzemeltetési
szempontból nem tartozik az önkormány-
zat hatásköre alá, ezért mindenképpen az
üzemeltetõvel kell tárgyalásokat folytatni.
Egyben megnyugtatta a résztvevõket, hogy
tudtával a lakásokban nincs víznyomás-
csökkentés a hátralékok miatt.
Ennek kapcsán a résztvevõk szóba hozták:
szükséges lenne, hogy az érintett lakosok
hozzáállása felelõsségteljesebb legyen a
közös ügyek iránt, s kollektíven vállaljanak
részt a költségekbõl, amivel elkerülhetõek
lennének a félreértések.

Monhalt Ákos

MEGHÍVÓK
Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete,
Hantos Község Önkormányzatának képviselõ-testülete és
Nagylók Község Önkormányzatának képviselõ-testülete

2012. február 7-én (kedden) 17.30 órakor
együttes ülést tart.

Az ülések helyszíne a polgármesteri hivatal díszterme
(Sárbogárd, Hõsök tere 2.)
Napirend:
1. A Sárbogárd–Hantos–Nagylók Gyermekjóléti Intézmény-
fenntartó Társulás 2012. évi költségvetésének elfogadása.
2. A Sárbogárd–Hantos–Nagylók Szociális Alapszolgáltatási In-
tézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetésének elfoga-
dása.
3. A Sárbogárd–Hantos–Nagylók Gyermekjóléti Intézmény-
fenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének módosítása.
4. A Sárbogárd–Hantos–Nagylók Szociális Alapszolgáltatási In-
tézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének módosí-
tása.
Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete

és Nagylók Község Önkormányzatának
képviselõ-testülete

2012. február 7-én (kedden) 17.45 órakor
együttes ülést tart.

Napirend:
1. A Sárbogárd–Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Tár-
sulás 2011. évi költségvetésének módosítása.
2. A Sárbogárd–Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Tár-
sulás 2012. évi költségvetésének elfogadása.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

TÁJÉKOZTATÁS
Változtak a talajterhelési díjfizetési kötelezettségre vonatkozó jogszabályi rendelkezé-
sek, melyek értelmében 10-szeresére nõ a köbméterenként fizetendõ díj.
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 11. § (1) bekezdése értel-
mében díjfizetési kötelezettség terheli azt a kibocsátót, aki a mûszakilag rendelkezésre
álló közcsatornára nem köt rá és a helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi enge-
délyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést (ideértve az egyedi zárt szennyvíztá-
rozót is) alkalmaz.
A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a mérés-
sel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetõség hiányában az átalány alapján meghatá-
rozott víz mennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhaszná-
lásra figyelembe vett víz mennyiségével.
Az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggõ módosításáról szóló 2011. évi CCI.
törvény módosította a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvényt.
Ennek értelmében 2012. február 1-jétõl a talajterhelési díj egységdíjának mér-
téke 120 Ft/m3-rõl 1.200 Ft/m3-re (tízszeres mértékben) emelkedik.
A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj alapja (elfogyasztott vízmennyiség), a
jogszabályban meghatározott egységdíj (1.200 Ft/m3), valamint a település közigaz-
gatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó (1,5) szorzata határozza meg.
Így a talajterhelési díj mértéke az elfogyasztott vízmennyiség után számolva: 1.800
Ft/m3.
Sárbogárdon az érintettek vonatkozásában ez azt jelenti, hogy az elfogyasztott víz-
mennyiség után m3-enként 180 Ft helyett 1.800 Ft talajterhelési díjat kell fizetni. Ez
egy családnak, egy átlagos 12 m3/hó vízfogyasztás után 21.600 Ft kiadást jelent ha-
vonta.
Javaslom, hogy azon ingatlan tulajdonosok, akik a mûszakilag rendelkezésre álló csa-
tornahálózatra még nem kötöttek rá, haladéktalanul kezdeményezzék azt.
A szennyvízbekötéshez szükséges nyomtatvány a Fejérvíz Zrt.-nél (7000 Sárbogárd,
Tinódi u. 146.) igényelhetõ. A rácsatlakozás további feltételérõl a polgármesteri hiva-
tal mûszaki osztálya (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2. I. emelet 5. ajtó, tel.: 25/520-260)
nyújt részletes tájékoztatást.

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ
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Bál Töbörzsökön
A töbörzsöki Szent István Általános Iskola javára ren-
dezett bált az intézmény szülõi munkaközössége az el-
múlt szombaton este a Patkó csárdában. A gyerekek
Szénásiné Szabó Mariann vezetésével egy kis zenés mû-
sorral lepték meg a gyülekezõ vendégsereget, ezzel is
emelve a bál fényét. Kórusban, trióban és szólóban is
láthattuk, hallhattuk õket; furulya-, zongora- és trombi-
tajáték színesítette elõadásukat.
Az asztaloknál helyet foglaló szülõk, hozzátartozók, pe-
dagógusok jólétérõl Iker János és csapata gondosko-
dott, a szórakozáshoz, tánchoz a zenét Rozgonyi Tibor
biztosította. S nagy csokor tombola várt gazdára az est
folyamán.

Hargitai–Kiss Virág

Köszönet
Hatodik alkalommal került megrendezés-
re pótszilveszteri bál a Patkó csárdában, a
Szent István Általános Iskola támogatásá-
ra.
Az este jó hangulatát köszönhetjük az
énekkaros gyerekek elõadásának, Kasza
Máténak, aki trombitán játszott, Sömjén
Zoltánnak, aki szintetizátoron adott elõ
dalokat. Fenyvesi Liliána, Gál Klaudia és
Szakács Tamara furulyán játszottak. Kö-
szönet nekik és felkészítõjüknek, Széná-
siné Mariann tanárnõnek az igazán jól si-
került mûsorért!
A talpalávalót Rozgonyi Tibor húzta haj-
nali 4-ig, honoráriumát az iskolának aján-
lotta fel. Köszönet érte!
A fenséges vacsorát Iker Jánoséknak kö-
szönhettük, a bõséges tálon mindenki
megtalálta a kedvére valót!
Köszönjük a szülõknek a sok finom süte-
ményt, a hozott tombolatárgyakat!
A temérdek tombolatárgyat a következõ
vállalkozóknak, személyeknek köszönhet-
jük még:
Almádi Zsuzsanna kozmetikus, Alpek csa-
lád, Aranyorsó – Mikó Gyuláné, Atlanta
Sport – Takács Lajosné, Árvarázs üzlet,
Babi-Mami, Cana és társa, Center sport,
Domján cukrászda, Fagyöngy virágbolt,
Fair bútorház, Festékbolt (üzletközpont),
Flört divat, Fõtéri cukrászda, Fruzsi bizsu,
Füri tészta Kft., Gazdabolt – Kadlecsik
Miklós, Gázmodul Weisz Kft., Geiger
Zoltánné, Irka – Szénássy Ferencné, Mun-
karuházat – Puha Ferencné, Kínai áruház,
Kocsi Ibolya – Virágbolt, Korona gyógy-
szertár, Krencz nagyker, Lekner Nikolett
fodrászata, Lottózó – Rehák Sándorné,
Orova áruház, Paczona Óra-ékszer, Pil-
lantás optika, PC-CD Kuckó – Németh Já-
nos, Révész késes, Sárközi Antal, Seszták
optika, Sellõ gumismûhely Tóth Zoltán,
T-Mobile – Mészáros Jánosné, Tesco fod-
rászat – Kelemen Tímea, Ulmer divat, Vé-
nusz vegyesbolt, Zsebõk mûszaki üzlet,
Szivárvány stúdió, Tóth Józsefné és Kos-
káné Tóth Marietta.
Minden támogatást, segítséget ezúton is
köszönünk!

Szervezõk

„Nem csak a húszéveseké a világ…”
A Sáregresi Nyugdíjasklub hétvégén ün-
nepelte fennállásának ötéves évfordulóját.
Szépszámú vendégsereg gyûlt össze a sár-
egresi kultúrházban. Meghívott vendégeik
voltak a sárhatvani, a pusztaegresi és az
alapi nyugdíjasklub énekesei, illetve Pe-
reszteginé Krisztina Enyingrõl.

A mûsor a sáregresiek görög táncával in-
dult, amit a sárhatvaniak és az alapiak éne-
ke követett. A sáregresiek énekét az alapi-
ak üveges tánca, ezt pedig a pusztaegresiek
cigánytánca zárta.
A színvonalas mûsor után, a Rétimajori
Aranyponty Zrt. szervírozásában finom és
bõséges vacsora várta a vendégeket. A
nyugdíjasklub tagjai által sütött ízletes
vendégváró sütemények tömegétõl roska-
doztak az asztalok.
Pereszteginé Krisztina magyar nótákkal,
illetve operettbetétekkel bûvölte el a hálás
közönséget.
A vacsora, majd az ezt követõ bál jó hangu-
latáról Boross László gondoskodott.
A felszabadultan ünneplõ nyugdíjasok
mulatozása késõ éjszakáig tartott, mely-
nek az ilyen alkalmakkor szokásos tombo-
lahúzás volt a csúcspontja. Itt szeretnénk
megköszönni Tiringer Mária polgármes-
ter asszonynak a tombolára felajánlott fõ-
díjat: egy ajándékkosarat, illetve a finom
és hatalmas szülinapi tortát!

A nyugdíjasklub és az énekkar tisztelettel
és szeretettel köszöni az elmúlt öt évet tá-
mogatóinak, akik nélkül a klub nem mû-
ködhetne. Nevezetesen Mocsár Eleonóra
asszonynak, Jobban József úrnak, Szabó
Józsefnek és családjának szeretnénk meg-
köszönni az önzetlen és kiemelkedõ anya-

gi támogatást, mellyel évek óta hozzásegí-
tenek bennünket mûködésünkhöz, prog-
ramjaink megtartásához. Emellett külön
köszönjük vezetõnknek, Végh Lajosné
Lidikának, Jobban Józsefnek és feleségé-
nek az évek óta végzett áldozatos munkát
klubunk szervezésében, mûsoraink, talál-
kozóink lebonyolításában. Nélkületek
nem sikerülhetett volna ez a rendezvény
sem. Kívánunk nektek jó egészséget, és ha-
talmas erõt, hogy még sok-sok éven át
fenntarthassuk klubunkat a ti segítsége-
tekkel.
Mindezek mellett külön köszönet a
sáregresi önkormányzatnak, hogy biztosít-
ják számunkra a szükséges helyiségeket
rendezvényeinkhez, összejöveteleinkhez,
illetve hogy a különbözõ alkalmakkor a
„falubuszt” rendelkezésünkre bocsátják,
és ezáltal segítik a klub egybenmaradását,
a rendezvényeken történõ részvételünket.
Jó egészséget, és még sok ilyen alkalmat kí-
vánunk mindenkinek!

Tisztelettel: Pordány Ferencné
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Himnusz-mondó
verseny

Több mint egy évtizedes hagyománya van iskolánkban a Him-
nusz-mondó versenynek, amelyet minden évben a magyar kultúra
napja alkalmából szervezünk. Évrõl évre egyre több diákunk vál-
lalkozik nemzeti költeményünk elmondására. 2012. január 30-án
és 31-én az 5–12. évfolyamról 74 tanuló tolmácsolásában hallhat-
tuk Kölcsey Ferenc költeményét. A versmondókat a zsûri arany,
ezüst és bronz minõsítéssel értékelte.
Kiemelt arany minõsítést kapott: Rádi Eszter 5. c, Horváth István
6. c, Makkos Anna Ráhel 8. c, Kovács Evelin 9. c és Horváth Réka
12. c.

PSG

Írásbeli után – Jelentkezés elõtt
A középiskolai írásbeli felvételi eredményeinek keddi megisme-
rése után több szülõ aggódva kereste meg a kollégáimat, hogy mit
tud kezdeni az elért eredményekkel, hova merjen jelentkezni
gyermeke.
Ezek a kérdések arra indítanak, hogy megfogalmazzak néhány se-
gítõ gondolatot.
Ahogy azt mindannyian tudjuk, a felvételi vizsga feladata, hogy
szétszórja a mezõnyt, kimutatható különbséget mutasson fel az
alig eltérõk között is. Ezért természetes sajátossága, hogy maga-
sabb mércét állít, mint pl. egy témazáró dolgozat, mert ott az len-
ne az ideális, ha mindenki elérné a közel 100 %-ot.
Az elmúlt években is természetes jellemzõ volt ez a különválás, de
voltak évek, amikor irreálisan nagyra nõtt a távolság a két szint
között.
Idén is ilyet tapasztalunk. A 2012-es felvételi kicsit túlzóra sikere-
dett. A jobb jegyekhez szokott diákok, szülõk csodálkozva mered-
nek rá az elért teljesítményekre.
Mondhatni, a felvételi vizsga elérte célját, mert vannak különbsé-
gek. Szerintem sokkal barátságosabb és kevésbé pánikra okot adó

lenne, ha ezek a különbségek nem az alsó %-os tartományban je-
lentek volna meg. Ez csak feladatválasztási kérdés lett volna.
Nálunk 176-an írtak felvételit. Közülük és a máshol írt, de hoz-
zánk jelentkezõ diák közül a három típusú gimnáziumi osztályba
összesen 62 nyolcadikosnak tudunk helyet biztosítani.
A 176 írásbelizõ dolgozatának átlaga mindkét tárgyból 30 % és 40
% között van, ami közepesnek, gyenge hármasnak minõsül. Van
néhány dolgozat, amely jelentõsen eltér az átlagtól, felfelé és lefe-
lé is, de nem sok. Magyarból az átlag körül viszonylag egységes a
mezõny, matematikából kicsit nagyobb a szórás.
A magam részérõl, átlagát tekintve, irreálisnak tartom ezt az
eredményt. Jobban bízom az általános iskolában tanító kollégák
értékítéletében.
Végezetül azt javaslom a felvételizõknek, hogy ne riadjanak meg
a kezdeti sikertelenség láttán. Azt mérlegeljék, hogy milyen célja-
ik vannak, s ezekért mennyit, esetleg mennyivel többet hajlandó-
ak dolgozni, mint eddig.
Sikeres felvételit kívánok!

Boda János, a sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnázium igazgatója

A magyar kultúra napja Sárszentágotán
2012. január 26-án a magyar kultúra napja alkalmából szervezett
megemlékezésünk kezdetén meghallgattuk a Himnuszt Mécs
Károly elõadásában, majd énekkarunk és citerazenekarunk adott
rövid mûsort.
A mûsor után került sor az alkalomra kiírt pályázatok eredmény-
hirdetésére:
A Sárszentágotai Általános Iskolában a magyar kultúra napja
tiszteletére rajzpályázatot hirdettünk. A Kálozról, Seregélyesrõl,
Sárkeresztúrról és Sárszentágotáról beérkezett alkotások száma
elérte a 200-at. A kiírt téma szerint magyar mese, népmese, iro-
dalmi alkotás rajzos illusztrációja volt a feladat. A legsikerültebb
rajzokat az intézmény aulájában állítottuk ki.

Eredmények

Kiemelkedõ minõsítést kapott: Seregélyesrõl: Vogel Márk 1. o.,
Sárkeresztúrról: Richter Csilla 2. o., Kovács Dzsenifer 2. o., Huszti Anasztázia
Rózsa 3. o., Kovács Kornél Kevin 4. o., Rácz Alexandra 6. o., Kovács Dzsenifer
6. o., Zsuzsics Erik 6. o., Németh Tamás 6. o., Kálozról: Suplicz Dóra 5. o.,
Sárszentágotáról: Vass Bianka 2. o., Kéri Kitti 1. o., Hír Csenge 1. o., Kiss Noel
1. o., Bóka Kristóf 3. o., Trencsányi József 3. o., Nagy Kristóf 4. o., Kesztyûs
Gréta 4. o., Vinklár Dorina 5. o., Papp Krisztina 6. o., Ekler Brigitta 6. o., Hege-
dûs Csaba 7. o., Kovács Vivien 7. o., Sebestyén Zsanett 8. o., Németh Erika 8.
o.
A sárszentágotai tanulók részére meghirdetett szavalóversenyen
az alábbi tanulók értek el minõsítést:

Jó eredmény: Mayer Felícia 6. o. – József Attila: Mama, Zeitler Gergõ 7. o. –
Petõfi Sándor: Föltámadott a tenger, Török Tünde 8. o. – Ady Endre: A föl-föl-
dobott kõ.

Kiváló eredmény: Sinkovics Bianka 5. o. – Petõfi Sándor: Falu végén kurta
kocsma, Sebestyén Zsanett 8. o. – Petõfi Sándor: Szeget szeggel.

Kiemelkedõ eredmény: Oroszi Dominik 5. o. – Petõfi Sándor: Pató Pál úr,
Hollósi Csaba 8. o. – Petõfi Sándor: Falu végén kurta kocsma.

A pályázatokon részvevõ valamennyi tanuló tárgyjutalmat ka-
pott, a nyertesek emellett elismerõ oklevélben részesültek. Segítõ
pedagógusaink voltak a pályázatok lebonyolításában: Nyuli Ti-
borné, Borsos Mihályné, Balázs Lilla Enikõ, Sziráki Judit, Molnár
Veronika, Csépné Póray Kinga.

Gerse Ferenc tagintézmény-vezetõ
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Egy pálfai Angliában 14.

Goodbye Butlins!
Szervizeléseim alkalmával nemegyszer
fordult elõ, hogy rákukkanthattam az asz-
talon hagyott számlákra, amiket a vendé-
gek nem raktak el a fiókba, vagy az irataik
közé. Igen nagyra nyílt a szemem, mikor a
négynapos, háromfõs, alapvetõ szolgálta-
tásokkal ellátott foglalás végösszege ezer-
kétszáz fontra rúgott. De mégse az ár
mennyisége gondolkodtatott el, s nem is
az, hogy õk ezt a közel félmillió forintot
könnyedén ki tudják fizetni. Hanem az,
hogy ennyi pénzbõl egy egész kontinenst
végig tudnának utazni, olyan helyekre me-
hetnének el, ahol pálmafák alatt koktéloz-
hatnának, ahol autentikusan ódon sétáló-
utcákon nézelõdhetnének, s ahol olyan
magas hegyet mászhatnának meg, aminek
panorámája ezerszer élõbb bármilyen
3D-s mozinál.

Ehelyett idejönnek, erre a peremvidéki,
szeles pusztaságba, ahol még nyáron is hi-
deg a tenger fürdõzésre. Idejönnek enni
annyit, amennyi beléjük fér, kaszinózni,
gyerekes színpadi mûsorokra tapsolni, kü-
lönféle gagyi holmikat vásárolni, és ha már
kifogyott minden program, utána tévét
néznek a szobáikban hosszú órákon át. Ha
nekik jó, hát rendben, de azt is hozzá kell
tennem, hogy itt nem csupán arról van szó,
hogy lusták lennének egy külföldi üdülés-
re. Úgy tudom elképzelni, hogy a vidéki,
„proli” angolság számára ez egy hagyo-
mány, mint ahogy maga Butlins is az orszá-
gon belül. Annak idején (még mikor igen
nagy szám volt) a szüleik elhozták ide õket,
és most eljönnek õk is, hozva magukkal az
õ gyerekeiket, akik majd késõbb szintén lá-
togatást fognak tenni itt, és ez így megy.
Berögzült folyamat ez, ami valósággal öm-
leszti a bevételt a cégnek, s így a gépezet
nem áll le, és nem is fog egy darabig. Igazi
értelmét a bulis hétvégéknek látom, ami-

kor tunya üdülés helyett kitombolják ma-
gukat az emberek, messze otthonuktól, itt
a világ egyik végén. Akárhogy is, a lényeg,
hogy nekem munkát adott, és javamra
szolgált.
Miért is írom ezt?
Január csendes hónap, síri némaság az
egykor gyereksikolyokkal teli sétányokon,
bezárt üzletek és boltok, üres apartmanok.
Ez a hónap a leállás ideje, a hétvégék is ki-
haltak, ez idõ alatt szinte senki nem dolgo-
zik itt. A személyzet ezekben a hetekben
utazik haza szabadságra, hogy kipihenjék a
sok ágyemelgetés okozta fáradalmakat. E

hónap végén derül ki az is, hogy lesz-e szer-
zõdéshosszabbítás a következõ fél évre,
vagy nézhetnek-e más munkahely után.
Nekem is eddig szólt a megbízatásom,
mint ahogy harminc társamnak is, akikkel
együtt vándoroltam ide ki. A mérleg: har-
mincból kb. a fele maradni fog, nagyjából
tízet elbocsátottak, a maradék öt pedig ön-
ként távozik. Én ez utóbbi csoportba tarto-
zom. Hogy miért? Mert ez a munkahely,
ezek a körülmények kellettek ahhoz, hogy
rájöjjek, mit is szeretek csinálni, és mit kell
tennem érte. És adódott lehetõségem arra,
hogy ezt is tehessem, igaz, nem Anglián
belül, és persze nem is annyi pénzért, de
hát mindenkinek el kell egyszer indulni
azon az úton, amin haladnia kell, ami neki
van kijelölve, és ami nem csupán az anyagi-
akról szól, hanem amitõl tényleg úgy gon-
doljuk, hogy tettünk is valamit a világért.
Tömören: ami elégedettséget ad, az élet
szinte minden szegmensén belül. Nincs ki-
zárva, hogy egyszer még kimegyek Angliá-
ba. Nem éppen Butlinsba, de azt már tudni
fogom, hogy a kék törlõrongyot a vécéülõ-
ke tisztításához kell használni, és hogy me-
lyik kanapépárna alatt lehetnek ötven-
pennysek.
És a legjobb: végre utazhatok repülõvel!
VÉGE

Egy pálfai fiatalember

Akik 1990 elõtt születtek...
… azok valódi hõsök, olyasféle hollywoodi, min-
dent túlélõ fenegyerekek.
Kész csoda, hogy életben maradtunk.
Nekünk még nem volt gyerekülésünk, a gyógy- és
vegyszeres üvegek, fiókok és ajtók nem voltak fur-
fangos védelemmel ellátva. Mikor bicajozni men-
tünk, nemhogy könyökvédõnk és sisakunk nem
volt, de még rendes biciklink sem.
Csapból ittuk a vizet, azt se tudtuk, mit jelent az ás-
ványvíz.
Ha tehettük, egész nap kint (!) játszottunk, a szüle-
ink pedig csak sejtették, hogy élünk, hiszen még
vezetékes telefon se nagyon volt, nemhogy mobil.
Nyáron a derékig érõ fûben és közeli kiserdõkben
játszottunk, mégsem lettünk kiütésesek és nem
tört ránk allergiás roham. Nem tudtuk, mi az a pol-
len, és a parlagfûrõl azt hittük, hogy a sárkányfû ro-

kona. Ha megsérültünk, senkit nem pereltek be
ezért. Egyszerûen mi voltunk a hibásak.
Étkezési szokásaink Schobert Norbi mércéje sze-
rint naponta tartalmazták a halálos dózis többszö-
rösét, de még egy átlagos amerikai is nyomna egy
hátra szaltót attól, amit mi leküldtünk kaja címszó-
val. Gondoljunk csak az iskolai menzára.

A kakaóban nem volt ezer vitamin, viszont
Bedekonak hívták, és már ez is elég volt a boldog-
ságunkhoz. Szobi szörpöt ittunk, ami hírbõl sem is-
merte az édesítõszert. A limonádét magunknak ke-
vertük, és mosatlanul ettük a fáról a gyakran éret-
len gyümölcsöt.

Voltak barátaink, akikkel találkoztunk az utcán, a fo-
cipályán vagy a pingpongasztaloknál, vagy be-
csengettünk hozzájuk. Nem vittek-hoztak a szülõk
autóval.

Nyakunkban lógott a lakáskulcs, mikor játszani
mentünk, és fadarabokkal, botokkal harcoltunk,
labdával dobáltuk egymást. Nem ütöttük ki egy-
más szemét, a többi seb pedig begyógyult.

Focizni csak az állhatott be, aki tudott. Akkor még
volt egy íratlan szabály: azt csináld, amihez értesz.

A szerelmet nem brazil sorozatokból tanultuk, csak
megéltük. Boldogan szaladtunk végig az utcán az
elsõ csók után, úgy, mintha már sohasem akar-
nánk megállni.

Ha egy tanár nyakon vágott, nem szúrtuk le egy
késsel, nem pereltük be és nem sírtunk otthon a
szülõknek. Sõt, ha lehetett, el se mondtuk.

Ismertük a törvényt, és ha vétkeztünk, szüleink
nem álltak mellénk.

Megtanítottak úgy élni, hogy tudjuk, mit jelent a
KÖTELESSÉG, BÛNTUDAT, JÓÉRZÉS, FELELÕS-
SÉG.

Ezek voltunk mi.

Forrás: internet
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Biztonságuk érdekében
A kemény hideg beköszöntével különösen fontos a közterületen elfekvõ, magukról gon-
doskodni nem képes, vagy csellengõ személyekkel való törõdés. Az elmúlt 24 órában is
számos biztonsági intézkedést hajtottak végre a megye rendõrei, amivel nem egyszer
életet is mentettek.
Barátnõjét látogatta meg Sárbogárdon egy asszony, de az nem nyitott neki ajtót. Bené-
zett a lakóház északi ablakán, és látta, hogy idõs barátnõje a nappaliban mozdulatlanul
fekszik, zajra sem reagál. A helyszínre küldött járõrök a bejárati ajtót benyomva jutottak
be a segítségre szoruló idõs asszonyhoz. Mentõt hívtak hozzá, kórházba szállították.

R. Szabó Ágnes FMRFK-szóvivõ

A Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság sárbogárdi illetékességi területén

2012. februárban tervezett sebességellenõrzések
Február 2.: 9.00–12.00 61-es fõút, Alsószentiván területe (50 km/h)
Február 6.: 13.00–16.00 63-as fõút, Sárkeresztúr területe (50 km/h)
Február 9.: 9.00–12.00 63-as fõút, Sárbogárd területe (50 km/h)
Február 12.: 9.00–12.00 63-as fõút, Cece, Deák F. u. (50 km/h)
Február 14.: 9.00–12.00 64-es fõút, Igar területe (50 km/h)
Február 17.: 9.00–12.00 61-es fõút, Alap külterülete (90 km/h)
Február 22.: 9.00–12.00 64-es fõút, Mezõszilas, Fõ út (50 km/h)
Február 24.: 9.00–12.00 63-as fõút, Sárbogárd területe (50 km/h)
Február 26.: 9.00–12.00 64-es fõút, Igar területe (50 km/h)
Február 28.: 9.00–12.00 63-as fõút, Cece területe (50 km/h)

FMRFK Sajtószolgálat

Támad a tél!
Az erõs lehûlés, a várható havazás további odafi-
gyelést, helyenként és esetenként nagyobb helyt-
állást követelnek Fejér megye rendõri szerveitõl. A
megye rendõrei a napokban ismét egyeztettek
társszervekkel, polgárõrökkel, települési önkor-
mányzatokkal annak érdekében, hogy a közelgõ
rendkívüli hideg miatt senki ne kerüljön bajba.
A tél várható veszélyeire már a szezon elején igye-
keztek felkészülni a megye rendõrei. Felvették a
kapcsolatot települési önkormányzatokkal annak
érdekében, hogy felmérjék azokat az ingatlanokat,
ahol egyedül élõ idõs ember él. A körzeti megbízot-
tak figyelemmel kísérik a portákat, füstölnek-e a
kémények, van-e elég tüzelõ, nem szorul-e bárki
segítségre.
Eddig az idõjárás megkímélte Fejér megyét, azon-
ban a közelgõ hideg idõ, várható nagyobb mennyi-
ségû hó fokozottabb odafigyelést igényel a rend-
õröktõl.
A városokban inkább a fedél nélküli honfitársaink
vannak veszélyben. A közterületi állomány,
amennyiben elfekvõ, magatehetetlen személyt
észlel, haladéktalanul intézkedik a biztonságba he-
lyezésérõl. Az Utcai Segítõk tatabányai diszpécser-
szolgálatán, valamint Székesfehérváron, a Krízis-
központon keresztül helyezik el az ápolásra nem
szoruló hajléktalan személyeket, az ellátásra szoru-
lókat a Mentõszolgálat közremûködésével szállít-
tatják kórházba. A rendõrség a lakosság figyel-
mét is kéri e tekintetben. Amennyiben elfekvõ,
magatehetetlen személyt észlel bárki, hívja a
rendõrség segélyhívó számait!
Fejér megye rendõri szervei folyamatosan tartják a
kapcsolatot a Meteorológiai Szolgálattal, az
Útinform központjával, a Katasztrófavédelmi Igaz-
gatósággal, a polgárõrszervezetekkel annak érde-
kében, hogy a szükséges segítség mindenhová el-
érkezzen. Amennyiben olyan mennyiségû hó esne
le, hogy az fennakadást okoz a közlekedésben, gon-
doskodnak a médián keresztül az úton lévõk folya-
matos informálásáról. Igyekeznek rövid idõ alatt
felszámolni a baleseti kárhelyeket, hogy minél ke-
vesebben, minél rövidebb ideig legyenek kénytele-
nek várakozni a közutakon. Ennek ellenére elõfor-
dulhat, hogy hosszabb idõt kell az autóban tölteni,
ami miatt érdemes megfogadni néhány jó taná-
csot.
Az elsõ és legfontosabb, hogy szélsõséges idõjárá-
si viszonyok között, különösen nagyobb távolság-
ra, csak az induljon el, akinek nagyon fontos. Ha
mégis elindul, lehetõleg társsal tegye! Elõzõleg tá-
jékozódjon az útviszonyokról, legyen biztos abban,
hogy jármûve megfelelõ mûszaki állapotban van és
rendelkezik a téli üzemeléshez szükséges felszere-
léssel (téli gumi, hólánc, tartalék üzemanyag, el-
akadás esetére lapát stb.). Indulás elõtt tegyen az
autóba takarót, meleg italt, elektromos kézilámpát.
Öltözetét úgy állítsa össze, hogy szükség esetén
gyalogosan is képes legyen folytatni az útját.
Amennyiben hosszabb idõt kénytelen az autóban
tölteni, a motor járásával fûtheti az utasteret,
ugyanakkor tíz-tizenöt percenként szellõztessen,
hogy az utastérbe beszivárgó gázok ne okozzanak
rosszullétet. Alkoholt soha ne fogyasszon a hideg
elleni védekezés céljából!
A rendõrség kéri: aki bajba jutott embert, álla-
tot, beavatkozást igénylõ helyzetet lát, tapasz-
tal, haladéktalanul jelezze a Fejér Megyei Rend-
õr-fõkapitányság 107-es, vagy 112-es segély-
hívó számain!
Figyeljenek egymásra, környezetükre, hogy a fa-
gyásos, kihûléses halálesetek elkerülhetõ legye-
nek!

R. Szabó Ágnes, FMRFK-szóvivõ

Láthatósági mellény az ovisoknak
Alsószentivánon

Kedden délelõtt az alsószentiváni óvodásokhoz látogatott el dr. Ozsváth Zsolt, Sárbo-
gárd rendõrkapitánya és Bognár Endre körzeti megbízott. Ajándékot is vittek magukkal:
minden gyerek számára láthatósági mellényt. A mellények átadása elõtt arról beszélget-
tek a gyerekekkel, hogy miért van szükség erre a közlekedésben. A gyerekek szépen tud-
tak válaszolni a feltett kérdésekre, majd egy vonatos játékkal köszönték meg a rendõr
bácsiknak az ajándékot.

Alapon
Ugyanezen a napon ebéd után a rendõr bácsik az alapi óvodában is tettek látogatást. Ott
a tornaszobában gyûltek össze az óvodások és adtak okos válaszokat a rendõr bácsik kér-
déseire. Bebizonyosodott, hogy a gyerekek tudják, hogy gyalogosan és kerékpáros közle-
kedésnél is az õ biztonságukat szolgálja a láthatósági mellény. Megígérték, hogy a mel-
lényt mindig viselik az utcai közlekedéskor, és erre szüleik figyelmét is felhívják.

Hargitai Lajos



Bogárd és Vidéke 2012. február 2. KÖZÖSSÉG 7

Miklósi
hírcsokor

Siker a meseíró-pályázaton

A székesfehérvári Gárdonyi Géza Mûvelõdési Ház és Könyvtár,
valamint a Székesfehérvári Televízió 7. alkalommal hirdette meg
a Tollpihe Meseíró-pályázatot, melyre iskolánk 20 pályamûvet
küldött be. A zsûri tagjai neves alkotómûvészek voltak: Kálnay
Adél, Somorján Edit és Nógrádi Gábor. Iskolánk két tanulója ki-

emelkedõ helyezést ért el, ugyanis Boros Bianka (8/b) Hella her-
cegnõ címû meséjével második, Horváth András (7/b) A lepkék
szigete címû alkotása pedig harmadik helyezést ért el. (Felkészítõ
tanáruk Zelmanné Varga Zsuzsanna). A díjazottak abban a sze-
rencsében is részesültek, hogy meséik megjelenhetnek a Tollpihe
Antológiában. Ezenkívül Bianka és András könyvjutalmat kap-
tak, illetve részvételi lehetõséget egy nyári táborban.

Himnuszok kavalkádja az iskolában

Immáron 6 éve kerül megrendezésre iskolánkban a magyar kultú-
ra napján az az esemény, mely a magyar Himnusz mellett számos
más európai, illetve Európán kívüli nemzet himnuszairól emléke-
zik meg.

Koska György (tenorkürt) – mint megtudtuk, korábban egy Him-
nusz lelkes megtanulásával a mûsor egyik ötletgazdája –, illetve
Szummer Ádám (trombita), ugyancsak „öregdiákként”, szívesen
jött vissza az iskola könyvtártermébe egy kis örömzenélésre.
Jákob Zoltán tanár úr vezetésével felléptek a zeneiskola miklósi
diákjai. Elhangzott többek között az azeri (trombitán és tenor-
kürtön), a mongol (Danicsek Fruzsina és Nyikos Nóri – gitár), a
finn (Hegedüs Judit – klarinét), a német (tenorkürt), a holland
(Paczona Boglárka és Strasszer Virág – altfurulya), a mexikói
(trombita), a lengyel (Varga Petra, Furják Alexandra, Zelman
Fanni – furulya, Lendvai Gábor, Strasszer Bálint, Németh Már-

ton – ütõsök, Horváth Zsombor – zongora) és a kanadai himnusz
a szolfézscsoport elõadásában.
Az esemény színvonalát emelte Bátai Nóra és Nyikos Nóra mûfa-
ji, illetve himnusztörténeti ismertetõje.
A rendezvény végén közösen, gyerekek, felnõttek, vendégek, el-
énekeltük a magyar Himnuszt.

Farsangi kavalkád

Itt a farsang, ezért állt a báli hangulat az iskolában az elmúlt pén-
teken. A felsõsök mulatságát, mint mindig, most is a királyi pár és
a nyolcadikos táncosok bevonulása nyitotta meg.
Idén Dizseri Péter tanár úr ötletét valósította meg az iskola min-
den felsõs tanulója, ugyanis Dés–Geszti híres musicaljébõl, A
dzsungel könyvébõl adtak elõ részleteket az osztályok. Az emberi
tulajdonságokkal felruházott állatok megfogták a gyerekek és
osztályfõnökeik fantáziáját, és mélyen átélt, hiteles produkciók
születtek. Ahogy követték egymást a dalok, egyre inkább úgy
érezhette minden jelenlévõ: színházi élményben van része.
Az elõadás után következett a várva várt keringõ, melyet az idén
Németh Mária tanárnõ tanított be. Öröm volt látni, ahogy ennyi
fiatal egyszerre mozdult a lágy zene dallamaira.

A komoly munka után következhetett a fergeteges hangulatú ze-
nés kavalkád. A nyolcadikosok meglepetéstánca megalapozta a
táncolni vágyó fiatalok kedvét, akik különbözõ mozgáskultúrával
megáldottan egészen négy óráig temették a telet, vagyis próbálták
végre elûzni a rossz idõt. Reméljük, sikerrel!

(A cikkeket az iskola újságíró szakkörösei készítették.)

A nagy verseny

Január utolsó szombatján reggel izgatottan gyülekeztünk a
Sárszentmiklósi Általános Iskolánál. Agárdra utaztunk a játékos
ügyességi verseny megyei fordulójára. Nagyon sokat gyakoroltuk
a feladatokat, heteken keresztül próbáltunk. Nagyon izgalmas
volt a verseny, igyekeztünk jó eredményt elérni. A többi csapat
sportiskolából jött, így õk elõttünk végeztek a nagy versenyben.
Én nagyon örültem, hogy beválogattak az iskolai csapatba, és
részt vehettem a megyei versenyen is, ahol a 6. helyet szereztük
meg.

Rick Alma 4. b

ÖKO–hírek

Januárban madáretetõ-készítés volt az osztályok feladata. Min-
den gyerek sokat készülõdött erre a versenyre. Otthon mindenki
keresett megfelelõ szerszámokat és anyagokat, hogy minél jobb
madáretetõt készíthessen. Két napba beletelt, mire elkészültek a
mûvek. Egy hétfõi napon kellett az iskolába elhoznunk a kész
eredményt. Ezután szavazni lehetett a madáretetõkre. Sok szép
etetõ készült, melyeket az udvaron helyeztünk el. Folyamatosan
figyeljük és töltjük a remekmûveket, hogy el tudjuk látni élelem-
mel a madarakat ebben a nagy hidegben.

Ellenbruck Krisztina, Andrejka Balázs,
Reiter Csenge, Szántó Milán 3. b
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SÁRVÍZ KISTÉRSÉGI KÖZPONTI ÜGYELET: Aba, Káloz,
Sárkeresztúr, Sárszentágota: Aba, Béke tér 2.,

06 (22) 593 010. Zöldház orvosi rendelõ.

Ügyelet munkanapokon: 16 órától másnap reggel 8 óráig, munkaszüneti napo-
kon, utolsó munkanapokon 16 órától az elsõ munkanap reggel 8 óráig.

SÁRBOGÁRDI KÖZPONTI ÜGYELET: Sárbogárd, Hantos,
Nagylók: Sárbogárd, Ady E. út 79-83., 06 (25) 460 163.

Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel 7.30-ig,
szombattól hétfõ reggelig, 7.30-7.30-ig.

CECEI KÖZPONTI ÜGYELET: Alap, Alsószentiván, Cece,
Sáregres, Vajta: Cece, Jókai u. 11., 06 (25) 234 841.

Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel 7.30-ig,
szombattól hétfõ reggelig, 7.30-7.30-ig.

H Á Z I O R V O S I R E N D E L É S E K

DR. CSANÁDI JÓZSEF HÁZIORVOS

a Sárbogárd, Ady E. út 79. szám alatt (SZTK), a 2. emeleten rendel.
Tel.: 06 (25) 462 641. H: 8-12, K: 12-16, Sze-Cs-P: 8-12. Nagyhörcsök,
tel.: 06 (25) 470-011: Sze: 10.30-12.30.

DR. FARKAS JÁNOS HÁZIORVOS

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

DR. HORVÁTH ENDRE HÁZIORVOS

Pusztaegres, Köztársaság tér 10. Tel.: 06 (25) 470-007, mobil: 06 (30)
2373-700: H: 11-15, K-Sze-Cs: 8-12, P: 10.30-12.30. Sárhatvan: P: 8-10.

DR. JARABIN JÁNOS HÁZIORVOS

Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25) 467-339: H-K-Sze: 8-12, Cs:
12-16, P: 8-12.

DR. NEMES MÁRIA HÁZIORVOS

a Sárbogárd, Ady E. út 79. szám alatt (SZTK), a 2. emeleten rendel. Tel.:
06 (25) 461 742. H-P: 8-12.

DR. OROSZLÁNY LÁSZLÓ HÁZIORVOS

a Sárbogárd, Ady E. út 79. sz. alatti orvosi ügyelet helyiségében rendel,
tel.: 06 (25) 460 165. H-K-Sze-Cs: 8-12, P: 12-15.

DR. SOMOGYVÁRI KATALIN HÁZIORVOS

a Sárbogárd, Tompa M. u. 2. sz. alatti orvosi rendelõben rendel, tel.: 06
(25) 460 013. H: 12.30-15.30, K-Sze-P: 8.30-11.30. Rétszilas, Fehérvári u.
95.: Cs: 9.00-11.00. Rendelkezésre álló idõ: H-P: 7.30-15.30

DR. ABDALLA ROSHDI HÁZI GYERMEKORVOS

a Sárbogárd, Tompa M. u. 2. sz. alatt rendel, tel.: 06 (25) 463 489;
Töbörzsök, Szt. István u. 96., telefon: 06 (25) 465 080.

A III. sz. gyermekorvosi körzet rendelési ideje megváltozott!
Dr. Abdalla Roshdi házi gyermekorvos az alábbi idõpontokban rendel:
hétfõ: 8.00–11.00, Tompa M. u. 2.; kedd: 8.00–11.00, Töbörzsök, Szt. Ist-
ván u. 96.; szerda: 8.00–11.00, Tompa M. u. 2.; csütörtök: 8.00–11.00,
Töbörzsök, Szt. István u. 96.; péntek: 8.00–10.00, Tompa M. u. 2.;
11.00–12.00, Töbörzsök, Szt. István u. 96..
Tanácsadás: kedd: 11.00–12.00, Töbörzsök, Szt. István u. 96., szerda:
13.00–14.00, Ady E. út 126.

DR. MÁNYOKI LÍDIA HÁZI GYERMEKORVOS

Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25) 468 214. H: 8-11, K: 13-14,
Sze: 8-11, Cs: 9-12, tanácsadás: Cs: 8-11. Tel.: 06 (30) 573 4908.
Sárbogárd, Ady E. út 79., tel.: 06 (25) 463 220. H: 11-12, K: 9.30-10.30, ta-
nácsadás: K: 10.30-11.30, Sze: 8-11, Cs: 13-14, P: –.

KÖZPONTI ÜGYELET

Ady Endre út 79-83., 06 (25) 460-163, 463-490.

Közérdekû telefonszámok
Ha velünk vagy környezetünkben bármilyen baj van, az elsõ, hogy
azonnal feltesszük a kérdést: „Hova forduljunk segítségért?” Egy cím,
egy név, egy telefonszám ilyenkor sokat jelent, olykor az idõben érke-
zõ segítség életet menthet. Úgy gondoltuk, rendszeresen, havonta
közreadjuk itt azokat a legfontosabb közérdekû információkat, me-
lyekre bármikor szükség lehet. Hova forduljunk...?

Ha nem mûködik az utcai közvilágítás:
Éjjel-nappali ügyelet: 06(25)433-444, 06(80)205 020. Polgármesteri hiva-
tal: 06(25)520-200.

Ha a lakásban áramkimaradás van:
E.ON hibabejelentés: 06(80)205-020, ügyfélszolgálat: 06(40)545-545 (H-P:
7.30-20.00). Honlap: eon-hungaria.com  Postacím: 7602 Pécs, Pf.:197.

Ha nem ég a gáz...!
Mûszaki hibabejelentést a következõ számon lehet tenni: 06(80)42-42-42. Ügy-
félszolgálat: 06(40)220-022. (H-P: 7.30-20.00). Postacím: 7602 Pécs, Pf.:197.

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

Ha baleset szemtanúi vagyunk...!
A rendõrség 107-es, a mentõk a 104-es, a tûzoltók a 105-ös telefonszámon
hívhatók.

Orvosi ügyelet:
Tel.: 06 (25) 460-163, 463-490.

Ha sérült, kóbor ebet, rókát látunk,
elhullott vagy elütött állati tetemet fedez fel,

hívja a polgármesteri hivatalban Mikóné Vollár Veronika Diánát:
06(25)520-261, 38-as mellék.

Ha valahol tûz üt ki...!
Hívják a tûzoltóságot a 105-ös, vagy a 06(25)460-053-as számon.

Ha hulladékégetést észlel:
hívja a Közép-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelõség alábbi telefonszámait:
06(22) 514-300, 06(22)514-310, 06(22)514-314.

Kéményseprõk:
Rus Attila 06(30)744 6022, Csvecsko Sándor (Sárszentmiklós)
06(20)520-2990

Ha nincs víz, csõtörés van a mérõórán kívül, eldugult
a kerítésen kívül a szennyvízcsatorna:

Körzetünk településein a Fejérvíz ZRt. üzemeltet. Ügyfélszolgálat munkanap-
okon: 7.30-14.30-ig, minden csütörtökön 7.30-18.00-ig. Hívható telefonszám:
06(25)460-101.

Ha nem viszik el a szemetet idõben,
síkos a járda, a belterületi utakon hó vagy egyéb akadály van:
Közév Kft.: 06(25)508-990, 06(25)508-991, 06(25)463-481.

Ha közúton...
(61, 62, 63-as út, kislóki, dunaújvárosi, kálozi út stb.) kidõlt fa, hó vagy egyéb
akadály van: Közútkezelõ KHT. Sárbogárd 06(25)465-126. Megyei utak ese-
tén a 06(22)316-271, országos útinform: 06(1)3227-052, 06(1)3227-643 hív-
ható éjjel-nappal.

Ha megbetegszik háziállata:
hívható az állatorvosi ügyelet (ld. alább, havonta közöljük az ügyeleti listát.)

Tömegközlekedés

Menetrendi információk:
távolsági busz: Alba Volán: 06(22)514-714, 06(22)506-168,

MÁV információ: 06(25)460-018 (állandó ügyelet).
Helyi buszjáratok: 06 (20) 920 5776

Heti 2002 Kft. 2321 Szigetbecse, Napsugár u. 2.

Belvíz, árvíz, vegyi stb. katasztrófa esetén:
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: 06(22)311-120,
06(22)512-150. Sárbogárdon polgármesteri hivatal: napközben hívható a
06(25)520-260, 06(25)520-240, egyéb idõben a katasztrófa-elhárítási bizott-
ság elnöke: dr. Sükösd Tamás a 06(30)5300-858 számon bármikor riasztható.
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Sárbogárdi kerület

Jogosult állatorvosi és
betegellátási ügyelet

2012. február
A belföldi szállítást is végzik.
Sárbogárd, Pusztaegres, Sárhatvan, Nagy-
hörcsök, Mezõfalvai Rt. Sárrét, Alap, Al-
sószentiván, Cece, Vajta, Sáregres, Káloz,
Nagylók, Hantos, Sárosd, Sárkeresztúr, Sár-
szentágota, Szabadegyháza
Február 4-5.: dr. Földi József, Cece, Köztársa-
ság u. 30/a., 06 (20) 3557-213;
február 11-12.: dr. Keszthelyi Gábor, Sárke-
resztúr, Szt. István u. 3., 06 (20) 9749-065;
február 18-19.: dr. Szénási Károly, Sárbogárd,
Tüzér u. 24., 06 (30) 8161-376;
február 25-26.: dr. Pátzay István, Sárbogárd,
Köztársaság út 156., 06 (30) 5208-877.
A hatósági állatorvosi ügyelet a 06 (30)
9563-168-as  számú telefonon érhetõ el.

Dr. Bögyös Gábor hatósági fõállatorvos,
dr. Lorászkó Gábor, a kamara elnöke

Fogászati szakrendelés az SZTK-ban
Hosszú ideje nem találtak fogorvost az SZTK-ban lévõ fogorvosi körzetbe. A rendelõintézet felújítása
után ezt a kérdést is egyre sürgetõbb volt rendezni. Az önkormányzat mostanra hatmilliós költséggel
felújította, korszerû eszközökkel látta el, bebútorozta a fogorvosi rendelõt.
A nehezebb kérdés a köztudottan nagy fogorvoshiány miatt a feladatra vállalkozó fogorvos megtalálá-
sa volt. Most ez a kérdés is megoldódott, s alább örömmel tesszük közzé a rendelési idõpontokat.
Dr. Vékás Júlia – 06 (20) 390 6639
Rendelési idõ: hétfõ 14–18, kedd 9–12.30. Idõpont-egyeztetés a 06 (20) 258 5384-es telefonszá-
mon.
Dr. Vékás Andrea – 06 (20) 289 4342
Rendelési idõ: szerda 9–12.30, csütörtök 15–19. Idõpont-egyeztetés a 06 (20) 428 6044-es telefon-
számon.

Februári véradások
2012. február 2-án (csütörtökön) Abán az Aba Sámuel Általános Iskolába 14–17 óráig;
február 9-én (csütörtökön) Sárkeresztúron a sárkeresztúri általános iskolába 14–17 óráig;
február 10-én (pénteken) Alapon a mûvelõdési házba 13-17 óráig;
február 20-án (hétfõn) Vajtán a Golgota Teológiai Fõiskolára 13–17 óráig (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) Kislángon a mûvelõdési házba 13–17 óráig;
február 24-én (pénteken) a sárbogárdi SZTK épületébe (a rendelõintézet ingyenes szûrõnapja keretén
belül megrendezett véradásunkon) 14.30–17.00 óráig;
február 28-án (kedden) a Sárszentmiklósi Klubba 14–17 óráig
várjuk a véradókat!
Vért adni 18 év felett lehet. Véradásra, kérjük, hozzák magukkal személyi igazolványukat, lakcímkár-
tyájukat és TAJ-kártyájukat!
Minden véradó ingyenes ruhaosztásban és ajándékban részesül!

Sárbogárdi Vöröskereszt

A SÁRBOGÁRDI RENDELÕINTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK IDÕPONTJAI

Névváltozás
A Roma Kisebbségi Önkormányzat ne-
ve Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Ön-
kormányzatra változott.
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BOGÁRD és VIDÉKE–LSC SÁRBOGÁRD
városi teremlabdarúgó-bajnokság

XIV. forduló

SÁRSZENTMIKLÓS ÖFI–
SÁRKERESZTÚR KIKE

3:2 (2:2)
Vezette: Tóth Z.
Sárszentmiklós Öfi: Plézer – Kun, Palotás,
Killer G., Deák.
Csere: Derecskei, Kiss, Nagy, Pintér.
Sárkeresztúr Kike: Visi – Madár,
Hajdinger, Geiger, Sütõ.
Csere: Nagy Z., Roszkopf J., Szauervein.
A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV
sportadásában tekinthetik meg.
Góllövõk: Deák 3 ill. Geiger, Roszkopf.

SPURI–TWISTER GALAXY
2:4 (1:1)

Vezette: Tóth Z.
Spuri: Kiszl – Banda, Bodó, Imre, Huszár
L.
Csere: Bereczki, Gál, Palásti.
Twister Galaxy: Bognár I. – Balogh,
Roszkopf L., Salamon, Bor.
Csere: Bognár T., Györe, Killer I., Tóth I.
1. perc: Bognárnak kellett bizonyítani Im-
re lövésénél. 4. perc: Bor átadását Sala-
mon rúgta kapura, a lövés Kiszl kapuson
lelassulva alig vánszorgott a kapuba. 8.
perc: Györe emelése kerülte el a kaput. 10.
perc: Salamon lövése után a labda a kapu-
fán csattant. 12. perc: Gál hatalmas, véd-
hetetlen gólt rúgott. 15. perc: Salamon lö-
vése Gálról vágódott szögletre. 16. perc:
Imre lövése kapu mellé szállt. 17. perc: Sa-
lamon–Györe volt a labda útja, Kiszl bra-
vúros védéssel hárított. 18. perc: Bodó lö-
vése Györérõl ment szögletre. 19. perc:
Roszkopf lövését Kiszl lábbal hárította. 21.
perc: Bor lyukat rúgott gólhelyzetben. 22.
perc: Györe perdítését Kiszl szerencsével

hárította. 23. perc: Bor lövése kerülte el a
kaput. 24. perc: Bor fejesét Kiszl a mezõny-
be öklözte. 27. perc: a bariton hangú Ba-
logh lövése kapu fölé ment. 29. perc: a ma-
gyar „Balotelli”, Bognár T. lövésébe Gál
belelépett, róla vágódott ki a labda. 29.
perc: Tóth távoli lövését Kiszl kiütötte. 30.
perc: Tóth lövését Kiszl lábbal hárította.
33. perc: Roszkopf perdített kapu mellé.
34. perc: Banda szerzett labdát, sorra cse-
lezte magát a pályán, lövésébe Bognár ka-
pus belevetõdött, róla pattant ki szögletre.
36. perc: szöglet után Bor lövése akadt a
kapuba. Kezdés után Bor ismételt. 37.
perc: Bognár I. bravúros védése. 38. perc:
Palásti–Imre adogatás után Imre-gól. 39.
perc: Killer I. rúgott gólt. Jó iramú mérkõ-
zésen nehezen adta meg magát a Spuri.
Sárga lap: Banda illetve Balogh, Bor.
Góllövõk: Gál, Imre, illetve Salamon, Bor 2,
Killer I.

SÁRBOGARAK–
TOLEDÓ 2005 2:2 (0:1)

Vezette: Szakács I.
Sárbogarak: Csuti J. – Dizseri B., Dizseri
P., Stiksz, Kónya.
Csere: Dizseri M., Kiss, Csuti, Németh,
Mondovics.
Toledó 2005: Fûrész – Fövenyi, Gazsó, Ba-
rabás R., Dombi.
Csere: Barabás B., Bodoki, Rozgonyi G.
A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV
sportadásában tekinthetik meg.
Góllövõk: Németh, Kónya, illetve Barabás
R., Gazsó.

LÉGIÓ 2000–OLD BOYS
3:1 (3:0)

Vezette: Szakács I.
Légió: Szilágyi – Németh, Csuti Z.,
Vereczkei, Kelemen.

Csere: Baki, Domján, Lakatos, Huszár Cs.,
Huszár Z., Szilágyi F., Tóth I.
Old Boys: Fülöp Gy. – Tóth, Mikuli, Ju-
hász I., Király.
Csere: Berta, Fülöp T., Horváth, Juhász Á.
1. perc: Németh lábáról szögletre vágódott
a labda. 3. perc: Király az utolsó pillanat-
ban szerelte Kelement. 4. perc: Juhász I.
kapufára emelt, a labda a mezõnybe pat-
tant. 6. perc: Kelemen fejelt alig kapu fölé.
8. perc: a fürge Domján szerezte meg a ve-
zetést. 9. perc: Lakatos lövését védte Fü-
löp. 12. perc: Mikuli lövése kerülte el a ka-
put. 13. perc: Domján nagy helyzetben a
kapu fölé lõtt. 14. perc: Berta lövését védte
Szilágyi kapus. 17. perc: eladott labda után
Domján második gólját lövi. 19. perc:
sakk-matt a Légió, de Mikuli kihagyta a kí-
nálkozó lehetõséget. Még a következõ tá-
madásból Huszár Cs. szerzett gólt. 21.
perc: Kelemen lõtt kapu mellé. 22. perc:
Fülöp T. lõtt kapu mellé, majd Kelemen
emelése sikeredett hosszúra. 23. perc: Hu-
szár Z. hagyott ki nagy helyzetet. 24. perc:
Huszár Cs. az elfekvõ kapus mellett, az
üres kapu mellé gurított. 28. perc: Mikuli
szögletébõl Juhász I. szerzett gólt. 30. perc:
Juhász Á. lövését védte Szilágyi. 34. perc:
Kelemen kapu mellé lõtt. 38. perc: Fülöp
T. lövése kerülte el a kaput. 39. perc: Hu-
szár Cs. lövése után a labda a kapufáról vá-
gódott ki. Érzékeny veszteség érte az Old
Boys együttesét Kiss G. sérülése miatt.
Keresztszalag-szakadást szenvedett.
Mielõbbi felépülést kívánunk!
A mérkõzéshez ennyit: a keménység nem
tévesztendõ össze a durvasággal! Akinek
nem inge, ne vegye magára.
Sárga lap: Lakatos, illetve Juhász I.
Piros lap: Lakatos 2 perc.
Góllövõk: Domján 2, Huszár Cs., illetve
Juhász I.

Tabella
1. Sárszentmiklós Öfi 13 11 - 2 73:27 33
2. Légió 2000 13 9 3 1 37:21 30
3. Extrém 13 8 3 2 61:40 27
4. Sárkeresztúr Kike 14 8 2 4 60:43 26
5. Twister Galaxy 14 6 3 5 48:42 21
6. Old Boys 14 6 - 8 43:47 18
7. Sárbogarak 13 4 3 6 38:50 15
8. Spuri 13 2 - 11 39:74 6
9. Toledó 2005 14 1 2 11 40:76 5

Góllövõlista

1. Geiger Zoltán, Kike, 26 gól.
A bajnoki mérkõzések után megmérkõ-
zött egymással az LSC Sárbogárd–Sár-
szentmiklós U16-os csapata, mely az LSC
Sárbogárd 7:3 arányú gyõzelmével ért vé-
get.
Gratulálunk, fiúk!

Gróf Ferenc

ÉRTESÍTÉS
Az LSC Sárbogárd vezetõsége értesíti a labdarúgást szeretõ szurkolókat, hogy a tava-
szi 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.
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Suhogó gi
A „gi” nem más, mint a karateruha japán neve. Azért nem a ma-
gyar megfelelõjét vetettem papírra, mert e cím jól visszaadja a
Sárbogárdi Karate Klub hétfõ esti nyílt edzésének távol-keleti
hangulatát. A Mészöly Géza Általános Iskola csarnokában mint-
egy ötven fehér ruhás karatés sorakozott fel (Sárbogárdról és a
megye más településeirõl) az övek színe szerint, és 5 Danos
mesterük, Németh Attila japán és magyar nyelvû utasításait
követve mutatott be gyakorlatokat a népes nézõtábornak. Lát-
hattunk bemelegítést, páros erõpróbát és tetõcserép-törési kí-
sérleteket is. Csak úgy suhogtak a „gi”-k.
– Milyen apropóból tartottatok nyílt edzést? – kérdeztem az edzést
követõen Németh Attilát.
– Egyrészt a szeptemberi kezdéssel az elsõ vizsgájukat letették az
ifjú karatésok, és a szülõknek szántuk bemutatásként, hogy lás-
sák, mennyit fejlõdtek a gyerekek. Másrészt tavaly mesteri fokba
(1 Dan) lépett tanítványunk, Szunyog László, most érkezett meg a
diplomája, mely a nyílt edzésen került átadásra.
– Minden szín képviselve van a klubban, legtöbben talán a sárgák
voltak.
– Ez az út nagyon nehéz, sok idõbe telik, és a kezdõ a legkönnyeb-
ben elérhetõ szint. Akik régóta karatéznak, azoknak a színébõl
van kevesebb. Sokan beleugranak, aztán látják, hogy kemény
munka, és nincs mindenkinek akkora kitartása.
– Láttam egészen fiatalokat, akik már zöld övvel rendelkeznek.

– Hivatalosan ötéves kortól vannak az edzések, de van egy tanít-
ványom, aki hároméves kora óta jár.
– Hányan vagytok összesen a klubban, és milyen színmegoszlás sze-
rint?
– A sárbogárdi klubban jelenleg negyvenen vagyunk, sárga öves-
tõl a feketéig, többségében kezdõk és középhaladók; a magas
szinten haladók vannak kevesebben. Sárszentmiklóson, Cecén,
Székesfehérváron, Velencén, Pákozdon is tartunk edzéseket a fe-
kete öves tanítványok segítségével.
– Láthatóan egyre több lány kapcsolódik be ebbe a sportba, és szíves
örömest csinálják.
– Én is úgy veszem észre, hogy egyre többen vannak, holott ez nem
egy nõi sport. Sokszor õk durvábban hajtják végre a verekedése-
ket, mint a fiúk.
– Mikor vannak edzéseitek, ha esetleg valaki szeretne hozzátok kap-
csolódni?
– Hétfõn és szerdán 18–19 óráig a Mészöly Géza Általános Iskola
tornatermében vagyunk. Attól függetlenül, hogy szeptembertõl
indulnak a kezdõk, bármikor csatlakozhat, aki akar, szívesen
látok bárkit.
– Vannak-e éves terveitek, amiket igyekeztek megvalósítani egy-egy
szezon folyamán?
– Ebben az évben sikerült azt a bizalmat élveznem, hogy a Nihon
Karate Kyokai Sportegyesület elnöki posztját átadta nekem a
mesterünk, Antal János. Az õ irányvonalát próbálom továbbvin-

ni. Edzés után összeülünk a fekete övesekkel, és az évi programot
próbáljuk összeállítani, ami egy tábor, vagy egy verseny lebonyolí-
tásában fog kimerülni.
– Te magad még versenyzel?
– A mostani karateversenyek szabályai nem az én szabályaimra
épülnek. Mi az eredeti, tradicionális karatét tanultuk, és én ezt
próbálom továbbadni, de más klubok nem igazán mûvelik ezt a
stílust. A lágy karatéval szemben az erõsebb stílust próbálom fel-
virágoztatni.
– A szülõk, pedagógusok visszaigazolása mi? A gyerekek milyen
pluszt kapnak ettõl a sporttól?
– Nagyon sok önfegyelmet tanulnak. Nálunk az a szabály, hogy ha
visszahallom, hogy valaki verekedett az iskolában, akkor a klubtól
eltiltom.
– Úgy látom, hogy az itt lévõ gyerekek fizikai tartást, erõnlétet is kap-
nak nálatok.
– Az erõnlét kombinálva van technikai résszel. A küzdésnél –
ahogy az edzésen is láthattuk – elválik, hogy a két ellenfél közül ki
a jobb, ki mozog jobban, ki koncentrál jobban, és ki tudja jobban
végrehajtani a gyakorlatot.
– Sok sikert, és sok sportolót kívánok nektek!

Hargitai–Kiss Virág
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Emlékezés egy miklósi jegyzõre
Mindig jó érzés visszatekinteni azokra az
emberekre, akik a maguk helyén világítot-
tak, munkálkodtak a rájuk bízottak javán.
Így szolgálta népe javát a kapott tálentu-
maival az egykori miklósi jegyzõ, Béldi Bé-
la.
A neves templomépítõ evangélikus lelkész
Strack (késõbb magyarosítva Béldi) Károly
és Bédy Zsófia elsõszülött gyermekeként
látta meg a napvilágot Sárszentmiklóson
1870. július 14-én. A tíz nappal késõbbi ke-
resztelõn a Béla Károly nevet kapta. Ke-
resztszülei között olvashatjuk a keresztelést
végzõ lelkész, Szutter Károly bikácsi lelkész
és neje, Horváth Viktória, a kislóki Paulinyi
Béla és testvére, Paulinyi Amália kis-
asszony, valamint ifj. Bédy József és Hessky
Imre nevét.
Fiatalkoráról keveset tudunk. Iskolái elvég-
zése után 1897-ben visszakerült szülõfalujá-
ba segédjegyzõnek. 10 év után Bogárdon
folytatta hivatalát, majd a feszült háborús
viszonyok hazaszólították. Az akkori
miklósi jegyzõ, Arany Béla munkája ellen
ugyanis kifogást emelt a lakosság és a képvi-
selõ-testület egy része is. Elmozdítását kö-
vetelték, mert önkényesen járt el a hadise-
gélyek kifizetésénél, csakúgy, mint a hábo-
rús menekülteknek járó pénz elosztásánál,
a közigazgatási feladatok ellátásában pedig
mellõzte az elöljárók véleményét. A helyzet
Béldi 1916. szeptember 16-ai jegyzõi kine-
vezésével oldódott meg, aki ezzel biztos eg-
zisztenciát jelentõ álláshoz jutott.
A képesítésen túl megfelelõ közigazgatási
jártassággal is rendelkezett több évtizedes
segédjegyzõi beosztásának köszönhetõen.
A Sárbogárd története c. könyv részletesen
is közli javadalmait, melyet 1850 koroná-
ban, 17 kat. hold szántó haszonélvezetében,
valamint az elöljáróság épületében lévõ 4
szobás lakás használatában állapítottak
meg. Vagyoni helyzetére utal, hogy részvé-
nyese volt a Sárbogárdi Takarékpénztárnak
és 1916 õszéig 29.000 korona hadikölcsönt
jegyzett. De ott találjuk nevét a legtöbb
adót fizetõk között is.
Jegyzõként a bíróval egyenrangú személy-
ként intézkedett a gyám- és hagyatéki

ügyekben, az adók összeírásában, kivetésé-
ben, nyilvántartásában, a katonaállításban,
a peres ügyek végrehajtásában, és õ végezte
az irodai teendõket is.
Nehéz idõkben kellett munkálkodnia, hi-
szen a háború utáni ínséges évek bõven ad-
tak tennivalót. A község vezetõsége köz-
élelmezést szervezett a rászorulóknak, né-
hány uradalomban pedig foglalkoztatták a
szegényeket. 1921-ben földreformra is sor
került, amelynek részeként 153 lakos jutott
egyenként 600 négyszögöles házhelyhez a
Zichy-birtok területén, az Orsi út mentén.
Mindennek terhét természetesen a jegyzõ-
nek is viselnie kellett.
1922 decemberében alakították meg a nyo-
mor enyhítésére a szociális bizottságot,
melynek tagjai a jegyzõn kívül fõként értel-
miségiek, lelkészek, tanítók és egyes elöljá-
rók voltak. A nagybirtokosokon kívül azon-
ban mások nemigen csatlakoztak a kezde-
ményezéshez. „A nép – írta róla Béldi – a
segélyezési mozgalmat olyannyira közönyö-
sen vette, hogy itt a jóakaratú, nagy felkészü-
lõdésre szükség nem volt. Szociális szem-
pontból mindenesetre hasznos volt a mozga-
lom, legalább nem mondhatta a nép, hogy ve-
lük senki sem törõdik.”
Fejér Vármegye és Székesfehérvár Tör-
vényhatóságainak 1931-ben kiadott Alma-
nachja a jegyzõ érdemei közé sorolja a föld-
reform végrehajtásán kívül, hogy 1923-ban
a MÁV fõvonalán megállóhelyet kapott a
község (Zichy-kitérõ), melyhez önerõbõl
várótermet építettek. Pótolták a római ka-
tolikus és evangélikus egyházaknál elrekvi-
rált harangokat. A római katolikus egyház-
nál 4 tanerõs iskola épült. 1930-ban megva-
lósult a századelõn Goldner Mór bogárdi,
majd a 20-as évek végén Imre Zoltán
miklósi körorvos által javasolt, népegészsé-
get javító, mély furatú artézi kutak fúrása.
Szintén a falu biztonságát óvta az irányítá-
sával létrehozott, 22 tagú, jól felszerelt Tûz-
oltó Egyesület.
Életútjának gazdagságát jelzik a különféle
tisztek és címek. 1912-tõl tagjává választot-
ta Fejér Vármegye Törvényhatósága. 1924–
26-ig a sárszentmiklósi evangélikus gyüle-
kezet felügyelõje, a testnevelési tanács el-
nöke és egyúttal az 1930-ban alakult Polgári
Lövészegylet tiszteletbeli elnöke is volt. Túl
látott mindennapos munkáján, mert „köz-
ségében vezetõje minden kulturális munká-

nak” – írta róla elismerõen az idézett Alma-
nach.

Földi élete sajnos nem tartott soká. 1932.
február 14-én halt meg – ahogy a halotti
anyakönyv írja – szervi szívbajban: szívbé-
nulásban. Haniffel Sándor helybeli lelkész
mellett Fábián Imre sárszentlõrinci szolga-
társa búcsúztatta az Ige szavával. Saját csa-
ládja, úgy tûnik, nem volt; két húga, a nála
négy évvel fiatalabb Lujza és az 1880-ban
született Jolán éltek ekkor már csak a csa-
ládból. Saját családjuk nekik sem volt, a tej-
csarnokban és a postahivatalban dolgoztak.

Hogy milyen sáfára volt a rábízottaknak, s
mennyire tudott apja örökében áldás lenni
az itt élõk számára, talán pontosan nem
tudjuk megítélni. De csodálatot vált ki a
mai szemlélõbõl az az igyekezet, amellyel
megakadályozta a tömeges elvándorlást, és
munkálkodott a község javán.

Végezetül álljon itt egy családi krónikából
származó történet, amely kicsiben mutat
meg valamit az egykori jegyzõ emberségé-
bõl. Eszerint Béldi egy, a mindszenti határ-
ban eladandó, jófajta földet ajánlott megvé-
telre egy dolgos parasztnak. Jól ismerte és
megbízhatónak tartotta az illetõ földmû-
vest, mert vele együtt intézték a község ár-
vaszéki ügyeit az elöljáróságban. Ennek a
parasztembernek viszont nem volt rá pén-
ze, hogy a földet megvásárolja, ám a jegyzõ
hitelt adott neki, mondván: „Bízom benne,
hogy ez a föld családod szorgalmas munkája
nyomán egy év alatt megszolgálja az árát.”
Valóban így lett, s a paraszt nemcsak a
mindszenti földet tudta megvenni az éven-
kénti gazdag termés árából, hanem háza
körül is sikerült növelnie birtokát, sõt új há-
zat is építtetett belõle. A méltóságteljes kõ-
épület még ma is ott díszeleg Miklós és
Bogárd határában. A középbirtokossá elõ-
lépett paraszt hat gyermekére a vagyonon
kívül a jegyzõ tiszteletteljes emlékezetét is
hagyományozta, mert úgy érezte, hogy ezen
a vételen tudott elõrelépni családja. Az
egyik vejében ez annyira megragadt, hogy
második fiúgyermekének a Béla nevet adta.
A mai utódok is megkülönböztetett tiszte-
lettel emlegetik az egykori jegyzõ nevét,
amikor elhaladnak szürke sírköve elõtt a
miklósi temetõben.

J. Z.

Szomorú szívvel értesítjük mindazokat,
akik ismerték és tisztelték, hogy

DR. ÕRS ATTILA

gyémántdiplomás állatorvos

rövid szenvedés után elhunyt,
életének 88. évében,
2012. január 8-án.

Lelki üdvéért imádkozva gyászolja
felesége és családja.

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy

HORVÁTH DEZSÕ
2012. január 26-án elhunyt.

Hamvasztás után 2012. február 4-én,
11 órakor a sárbogárdi

Huszár-temetõben helyezzük
örök nyugalomra.

Gyászoló család

Köszönet
Õszinte szívvel fejezzük ki köszönetün-
ket együttérzésükért mindazoknak,
akik férjem, édesapám halála után szó-
ban, írásban, vagy telefonon fejezték ki
részvétüket.

Még mindig nem tudatosult bennünk,
még mindig nem fogtuk fel: „Kit veszí-
tettünk el vele?”

„Az emlékezéshez nem emlék,
Hanem szeretet kell,
S akit szeretünk,
Azt nem feledjük el.”

Szabó Istvánné, dr. Szabó Péter
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Gondolkodjunk együtt az apostoli hitvallásról!

Ökumenikus bibliaórák
Helyszín: az Alap–Alsószentiváni Református Egyházközség

gyülekezeti terme (Alap, Béke u. 10.).

Idõpontok:

február 2., 16.00 Mindenható Atya, Teremtõ
február 9., 16.00 Jézus Krisztus, egyszülött Fiú, a mi Urunk
február 16., 16.00 Fogantatott, született
február 23., 16.00 Szenvedett, megfeszíttették, meghalt, eltemettették
március 1., 16.00 Alászállt a poklokra, feltámadott
március 8., 16.00 Felment a mennyekbe, Szentlélek
március 22., 16.00 Egyház, szentek közössége
március 29., 16.00 Bûnök bocsánata, feltámadás, örök élet
Alkalmainkra szeretettel hívunk és várunk minden érdeklõdõt, teológiai gondolko-
dásra és beszélgetésre nyitott embert, bármilyen felekezethez tartozót, kételkedõket
és keresztyén hívõket egyaránt.
Beszélgetéseinket Bogárdi Szabó István: HITTEM, azért szóltam címû könyvének
vezérfonala alapján szeretnénk lefolytatni. A könyvet a helyszínen kedvezményes
áron meg lehet vásárolni, vagy az egyes tételekrõl kívánságra fénymásolatot adunk.

A gyülekezet presbitériuma

Hét híres helyszín
Jézus életébõl,

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

Helyszín: Sárbogárd,
József Attila Mûvelõdési Központ

(Sárbogárd, Hõsök tere).

Idõpontok:
2012. február 13., 27.,

március 12., 26. 18.00 órától.

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

www.jezus7.hu

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, ká-
posztasaláta. 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, úti-
költségek finanszírozására, jutalomkirándulásra és az év végi könyvjutalmak megvásárlására kívánja
fordítani.

Találkozzunk, legyünk együtt gyermekeinkért!

Iskolaszék, SZMK

Ismeretterjesztõ elõadássorozat
A Sárbogárdi Múzeum Egyesület tisztelettel meghívja Önt

Jákob Zoltán

Úrházy Lajos református lelkész emlékezete

címû elõadására,

mely 2012. február 7-én (kedden) 18 órakor kezdõdik
a József Attila Mûvelõdési Központ klubhelyiségében.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Meghívó
Szeretettel várjuk

a Sárszentmiklósi Általános
Iskola szülõi szervezetének

ALAPÍTVÁNYI
BÁLJÁRA

2012. február 11-én 18 órára
a Sárszentmiklósi

Általános Iskolába.

Menü: fûszeres sült tarja,
szezámmagos rántott csirkemell,

vegyes köret, káposztasaláta.

Zenél: a cecei Szabó zenekar.

A belépõ ára vacsorával: 2.500 Ft.
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Alföldi pásztoros
Hozzávalók (4 fõre): 1 kg krumpli, 15 dkg házi füstölt húsos sza-
lonna, 10 dkg házi csípõs száraz kolbász, 1 nagy paradicsom, 1 kk
pirospaprika, 1-2 kk csípõs paprikakrém (pl. Erõs Pista), 1 nagy
fej vöröshagyma, 2 marék fodros nagykocka, só.
A krumplit meghámozzuk, apró kockákra vágjuk, beletesszük egy
tálba, megmossuk, és annyi vizet öntünk hozzá, ami épp ellepi. A
szintén felkockázott szalonnát egy nagyobb méretû serpenyõben
zsírjára lepirítjuk. Hozzáadjuk a felkarikázott kolbászt, és 2-3 per-
cig még együtt pirítjuk kicsi lángon. Az apróra vágott hagymát is
belerakjuk. Mikor kezd üvegesedni a hagyma, hozzátesszük a pi-
rospaprikát, a csípõs paprikakrémet, a felkockázott paradicso-
mot. Jól összekeverjük, majd rögtön hozzáöntjük a felkockázott
krumplit az összes vízzel együtt. Fedõ alatt félkészre pároljuk,
megkóstoljuk a szaftot, és ízlés szerint sózzuk. Ezután hozzáte-
szünk max. 2 marék tésztát. Ez nagyon fontos, ugyanis ha többet
teszünk a tésztából, alig marad szaftja az ételnek. Együtt készre
pároljuk. Friss, ropogós kenyérrel tálaljuk.

Zöldséges „pásztortarhonya”
Hozzávalók (2 fõre): 20-25 dkg tarhonya, 15 dkg mexikói zöld-
ségkeverék, 1/2 fej vörös-, vagy lilahagyma, 1-2 ek olaj, 1 tk étel-
ízesítõ, 2-3 dl víz, 1 kk pirospaprika, 2-3 tk ketchup (vagy sûrített
paradicsom), 1-2 tk mustár, 1-2 tk cukor, 1/2 dl fehérbor (elhagy-
ható).
A vöröshagymát apró kockákra vágjuk. Serpenyõben olajat heví-
tünk, átpirítjuk rajta a tarhonyát, hozzáadjuk a vöröshagymát, ki-
csit együtt pirítjuk, vigyázva, hogy a hagyma ne égjen meg. Hozzá-
adjuk a zöldségkeveréket, összekeverjük, és felöntjük annyi víz-
zel, hogy ellepje. Megszórjuk kevés ételízesítõvel és pirospapriká-
val, majd lefedve kis lángon pároljuk. Egy külön tálkában össze-
keverjük a ketchupot, vagy sûrített paradicsomot a mustárral, cu-
korral és (ha van) a fehérborral. Amikor a tarhonya félig puha,
hozzáöntjük a keveréket, és ha szükséges, pótoljuk a vizet is, hogy
szaftosabb maradjon a végére. Puhulásig fõzzük.

Vaníliás fánkocskák
Hozzávalók: 50 dkg liszt, 2,5 dkg élesztõ, 1 csipet só, 5 dkg porcu-
kor, 1 tasak vaníliás cukor, 3 db tojássárgája, 2 evõkanál rum, 10
dkg olvasztott vaj, 2,5 dl langyos tej.
A tejet elkeverjük az élesztõvel. A lisztet, a sót, a porcukrot, a va-
níliás cukrot, a tojássárgáját, a rumot és a vajat összekeverjük, és a
tejhez adjuk. A tésztát jól összedolgozzuk. Meleg helyre rakjuk,
amíg a kétszeresére dagad. Ha megkelt, 1 cm vastagra nyújtjuk és
kis érméket (5 cm) szaggatunk belõle. A közepét kilyukasztjuk, és
forró olajban kisütjük. Lekvárral megkenve, porcukorral meg-
szórva tálaljuk.

NAGYMAMA RECEPTJEI Eseteim a
többszólamúsággal

A többszólamúságban szólamok vannak. Olyasmire emlékszem,
hogy a párizsi Notre Dame székesegyház muzsikusai alakították
ki ezt a technikát még valamikor a 13. században. A kórusban az
egyes szólamok más és más dallamot énekelnek, de az egész mégis
mennyei harmóniában olvad össze. Ez nagyon fontos. Mert kisdi-
ák koromban a cserkészcsapatunkban létezett egy „bolond ká-
non”-nak nevezett énektechnika, amikor mindenki azt énekelt,
amit akart. Volt, aki a Himnuszra zendített rá, másvalaki azt éne-
kelte, hogy „Kék a kökény, recece”, vagy azt, hogy „Jaj, cica,
eszem azt a csöpp kis szád”. Itt mindenki beleadott mindent, ki-
bontakoztatta az énekesi talentumát és az egyénisége szuvereni-
tását senki mással nem törõdve. Tényleg az ember itt kedvére le-
hetett bolond, aminek megvan a mámora, csak rossz hallgatni.
Olyan hatása volt, mint mikor például egy süllyedõ hajón
mindenki mindenkit túl akar üvölteni. Ettõl meg lehetett õrülni,
remegtek a falak, de mi nagyon élveztük.
Azonban vasárnap délelõttönként a diákmisén ugyanezek a cser-
készek felmentek a nagy, kongó templom kórusára, és az énekta-
nár úr intésére kristályos tisztaságú kórusmûveket énekeltek a
templomban összegyûlt hívek nagy gyönyörûségére. A valódi
többszólamú zene szépséges hangzatokat nyújt.
Én kisgimnazistaként éltem át elõször a többszólamú éneklés él-
ményét. Mi, elsõsök, másodikosok voltunk a szoprán meg az alt,
mivel még gyermekhangunk volt. A szemünkben már igazi felnõt-
teknek tûnõ hetedikesek, nyolcadikosok alkották a tenort meg a
basszust. Milyen mély, dörgõ hangja volt némelyiküknek!
Mikor a szólampróbák után már együtt ült az egész kórus, és fel-
zendült az összkar, borsódzott a hátam az élménytõl, annyira is-
meretlen, erõs hatás nyûgözött le.
Késõbb, mikor megvastagodott a hangom, már a basszus szóla-
mot erõsítettem, de ez már egy másik gimnáziumban történt. És
egyáltalán nem templomban szólt az ének, hanem például Sztálin
hetvenéves születésnapján a tornateremben. De úgy adódott,
hogy egyetemista koromban is tagja voltam egy énekkarnak. Ko-
dály Zoltán egyik neves tanítványa volt a karnagyunk, Gulyás
György. Az aztán még elementárisabb hatás volt, mikor a nagy
kórus mellé még egy nagyzenekar is csatlakozott. Nem sok ember
él át ilyesmit. Maga a mester is megjelent a hangversenyen fogad-
ni a tapsokat.
Jelenleg évtizedek óta tagja vagyok a bogárdi énekkarnak. Köte-
teket töltene meg, ha elmesélném, mi mindent kaptam ebbõl a
kapcsolatból. Aki egyszer megízlelte az együtt éneklést, az mindig
visszavágyik rá.
Ha két vagy több ember egyidejûleg különbözõ magasságú han-
gokat bocsát ki, az nagyon kellemetlen, fülsértõ lehet. Máskor az
összhatás rendkívül kellemes. Nagy dolog a harmónia! Ezt keres-
sük az élet más területein is. Egy családban is lehet összhang, de
diszharmónia is. Mikor a múltkor a tévében az Európai Unió kép-
viselõháza gyûlését láttuk, határozottan a fiatalkori „bolond ká-
non” hatása volt érezhetõ. Csak itt nem jókedvûen szólt a bolond-
kórus, senkinek nem volt kedve nevetni.
Nem tudom, hogy abban a közegben érdemes-e harmóniára szá-
mítani.

(L. A.)

Idõjárás
A következõ napokban szokatlanul hideg idõben lesz részünk. Várhatóan az
az igen erõs hidegmag, amely Európa-szerte hideg, téli idõt okoz, a mediter-
rán térségben ciklont generál. A kialakuló ciklon útja még igen bizonytalan,
ám a jelenlegi számítások szerint alapvetõen befolyásolja a hétvége idõjá-
rását. Péntektõl erõsen megnövekszik a felhõzet, és dél felõl egyre többfelé
valószínû havazás. A csapadék mennyisége és területi eloszlása – a ciklon
pontos elhelyezkedésének bizonytalansága miatt – egyelõre csak körvona-
lazható: valószínûleg a déli és keleti megyékben élõk számíthatnak na-
gyobb mennyiségû, akár 10 cm-t meghaladó hórétegre, ugyanakkor észak-
nyugaton valószínû a legcsekélyebb mennyiség. Mivel a csapadék idején is
vastagon fagypont alatti hõmérsékletre számíthatunk, illetve várhatóan
megélénkül az északi szél, így hófúvásra is fel kell készülnünk.

www.metnet.hu

Adó 1 %
Köszönettel vesszük az adó 1 %-ának felajánlását

az Alapi Óvodásokért Közalapítvány javára.

Adószám: 18493038-1-07.

Alapi óvoda
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A három csibe
Élt egyszer egy tyúkanyó. Ennek a tyúk-
anyónak volt három csibéje. Az egyik vö-
rös, mint a róka, a másik fekete, mint a ko-
rom, a harmadik pedig fehér, mint a frissen
esett hó. S mert rosszak voltak és engedet-
lenek, tyúkanyó egy napon elkergette
õket.
Ment, ment a három kiscsibe, addig men-
degéltek, míg egy irdatlan nagy erdõbe
nem értek. Ott egy kis tisztás szélén állt egy
kicsi kis kunyhó. A fekete csibe ajánlko-
zott, hogy majd megvizsgálja: jól zár-e a ki-
lincs. Azzal már be is röppent a kunyhóba,
és úgy magára csapta az ajtót, hogy azon
egy lélek sem juthatott be. Csúfondárosan
kiáltott ki az ablakon:
– Künn tágas, benn szoros! Építsetek ma-
gatoknak másik kunyhót!
Sírva bandukolt tovább a két kis testvér.
Mentek, mendegéltek, míg egy másik szép
kis tisztásra nem értek. Nekiláttak tüstént
a kunyhóépítésnek. Amint a kunyhó elké-
szült, a vörös csibe ajánlkozott, hogy meg-
nézi: jól zár-e a kilincs. Azzal máris beröp-
pent a kunyhóba, és úgy becsapta maga
után az ajtót, hogy azon egy lélek sem
juthatott be. Aztán kiszólt az ablakon:
– Most aztán eredj, építs te is kunyhót ma-
gadnak!
A szegény kis fehér csibe ott maradt árván,
egyes-egyedül, nem segített rajta senki,
nem volt se anyja, se testvére. Egyszer csak
csudálatos fényesség támadt! Amikor fel-
pillantott, egy tündér állt elõtte. Olyan

szép, oly kedves volt, hogy aki csak rátekin-
tett, tüstént elfelejtette minden búját-bá-
natát. A kis fehér csibe elmosolyodott, és
valami köszönésfélét pityegett a maga csi-
benyelvén. A tündér puha tenyerébe vette
a pelyhes kis jószágot, és így szólt hozzá:
– Ne búsulj, kiscsibém, tudom én, mi bánt
téged. Indulj el bátran, és ha megint tisz-
tásra érsz, építs ott házat magadnak. Meg-
látod, erõs lesz, mint egy vár.
S azzal, amilyen hirtelen jött, olyan gyor-
san el is tûnt. A fehér csibe pedig csak
ámult-bámult egy darabig, aztán továbbti-
pegett az úton. Nem kellett messze men-
nie, hamarosan egy szép, nagy tisztásra
bukkant, s nyomban nekilátott a munká-
nak. Ahogy elkészült a kunyhó, megcso-
dálta kívülrõl, megbámulta belülrõl, aztán
beköltözött, és vacsorát fõzött magának.
Alig telt el néhány nap, a róka megorron-
totta a csibeszomszédságot. Odalopako-
dott a fekete csibe házához, és se szó, se be-
széd, bedöntötte a falat. A kiscsibének épp
csak annyi ideje maradt, hogy elszaladjon.
Addig futott, míg a vörös csibe házához
nem ért. De azt hiába kérlelte, hiába kö-
nyörgött neki, nem nyitotta ki az ajtót.
Eközben odaért a róka is. Míg a fekete csi-
be remegve lapult a ház egyik falához, a ró-
ka beszakasztotta a másikat. Most már
együtt futott a két ostoba jószág. Éppen
csak hogy elérték a fehér csibe házát, már
jött is utánuk száját nyalogatva, nagyokat
cuppogtatva a ravaszdi róka. A fehér csibe

gyorsan kinyitotta az ajtót, a vörös meg a
fekete – hess! – beröppent.
– Nyissátok ki, de tüstént! – morogta vész-
jóslóan a róka.
– Hát csak gyere, ha tudsz! – ingerkedett a
fehér csibe.
A róka nekirugaszkodott az ajtónak, meg-
próbálta betörni. De láss csodát! Az ajtó
meg se mozdult, hiába döngette, feszeget-
te. Nekifutott a róka a ház oldalának. De
bárhogy erõlködött, a fal állta az ostromot.
A kiscsibe meg annál bátrabban kiabált:
– No, te híres, gyere, ha tudsz! Hadd lás-
suk, megbírsz-e velünk!
A róka tehetetlen mérgében fejjel szaladt
neki a falnak, és összezúzta rajta a fejét.
A három pelyhes, a fekete, a vörös meg a
fehér csibe azóta boldog egyetértésben él-
degél. Álló nap sütnek-fõznek, vigadoz-
nak. Legyetek ti is a vendégeik!

Belga népmese

Éled a miklósi
klub

Néhány éve tetszhalál állapotába ke-
rült a sárszentmiklósi klub. Ennek
folytán egyre több gondot okozott,
hogy a fiatalok az utcán csellengnek,
és jobb híján olykor bosszantó csele-
kedetekre is vetemedett közülük
egyik-másik. Voltak közterületi ron-
gálások, amiket a csellengõ fiatalok
számlájára írtak. Az önkormányzat-
hoz is egyre több bejelentés érkezett, s
testületi ülésen is többször elhang-
zott: tenni kellene már valamit, hogy a
sárszentmiklósi városrész fiataljai es-
ténként értelmesen eltölthessék sza-
bad idejüket. Az önkormányzat az
épület felújítása mellett megfelelõ
személyt is keresett, aki ért a fiatalok
nyelvén.
Tavaly Tóth András személyében új
vezetõt kapott a klub. Andris a leg-
jobb népmûvelõi eszközökkel látott
neki a nehéz munkának. Próbálkozott
több mindennel, s e próbálkozások
eredményeként egyre többen jöttek

esténként, hogy eltöltsenek itt néhány órát beszélgetéssel, játék-
kal. Egyre több fiatal vállalt feladatot is a programok szervezésé-
ben.
Ezek egyike volt az elmúlt hétvégi esemény is: az amatõr ping-
pongverseny, amelyet a klubkönyvtár létrejöttének 40 éves évfor-
dulója alkalmából rendeztek. Szombaton 9–15 óráig nagy érdek-
lõdés mellett két asztalon folyt a játék, melyre két korcsoportban
lehetett nevezni. Mint Andris elmondta, a pingpongverseny lehe-
tõség arra, hogy minél többen megtalálják ezt a közösséget.
Hétköznap esténként pingpong, sakk, kártya, zene, jó barátok és
mindenki meghallgatására nyitott klubvezetõ várja a fiatalokat.

Hargitai Lajos
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Február 4., SZOMBAT
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Magyar gazda 5.55 Barangolások öt konti-
nensen 6.25 Anno 6.55 Ma reggel 8.00 Híradó 9.00 Delta 9.30 Mozdulj! 10.00
Aranymetszés 10.55 Angi jelenti 11.30 Most a Buday! 12.00 Hírek 12.05
Múlt-kor 12.35 Zöld Tea 13.05 Táplálkozási piramis 13.20 Családom és egyéb
emberfajták 13.45 Melissa és Joey 14.10 A vadonmentõ akció 15.05 A leg-
jobb korban 16.40 A szövetség 17.35 Gasztroangyal 18.30 Szerencseszombat
19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 A Dal 22.00 Székely János: Caligula hely-
tartója 23.45 Magyar Rádió Szimfonik Live 1.35 Sporthírek
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Boci és Pipi 10.30
Asztroshow 11.25 Házon kívül 11.50 Autómánia 12.00 Híradó 12.25 Jéglova-
gok 14.30 Eltûntnek nyilvánítva 15.30 Õslények kalandorai 16.30 Segítség, fel-
nõttem! 18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 Verdák 21.55 Való világ 23.10
Hannibál ébredése 1.30 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 6.30 TV2 Matiné 10.00 Babavilág 10.30 Tûsarok
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 Számkivetett 22.15
Solo – A tökéletes fegyver 0.00 Maradj! 1.40 Ezo.tv 2.40 Kalandjárat 3.05
Teleshop 3.35 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 9.05 Smink nélkül
10.04 Szombat délelõtt 10.05 Meteoklinika 12.00 Krónika 12.22 Történet
hangszerelve 13.05 Rádiókabaré 14.04 Világóra 14.35 G7 – Gazdasági maga-
zin 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 20.55 Zene 21.04 Rádiószínház
21.51 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

Február 5., 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 9.10 Így szól az Úr! 9.15
Katolikus krónika 9.45 Úton-útfélen 9.50 Útmutató 10.15 Kérdések a Bibliában
10.30 Református magazin 10.55 Evangélikus ifjúsági mûsor 11.05 Böszörmé-
nyi Gergely-portré 11.30 Tiszán inneni református gyûjtemény 12.00 Hírek
12.05 Zegzugos történetek 12.35 Anno 13.05 Õsz, kikerics, Görgény 13.35 A
hamis Izabella 14.55 EURO 2012 – Labdarúgó Eb magazin 15.25 Út Londonba
15.55 Kelet-Nyugat All-Star Kosárlabda Gála 18.05 Rex Rómában 18.55 A lé-
nyeg 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Magyarország, szeretlek! 21.30
Születtem Magyarországon – Cseh Tamás-emlékest 23.00 Rochester grófja –
Pokoli kéj 0.55 Sporthírek 1.00 Baráti Kristóf koncertje
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Trendmánia 10.35 Teleshop
11.30 Törzsutas 11.55 Havazin 12.00 Híradó 12.25 Jéglovagok 14.20 Eltûnt-
nek nyilvánítva 15.20 Döglött akták 16.25 Átkozott boszorkák 18.30 Híradó
19.00 Cobra 11 20.00 Való világ 22.25 Tiszta ügy 0.40 Portré 1.15 Hihetetlen,
de halálos
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Egzotikus Ázsia 6.45 TV2 Matiné 9.00
Ability – A képességek próbája 9.55 Nagy vagy! 10.50 Stahl konyhája 11.20
Kalandjárat 11.50 Több mint testõr 12.20 Simlis Jack, a karibi szuperkém
12.50 A kiválasztott – Az amerikai látnok 13.50 Monk – Flúgos nyomozó 14.50
Bûbájos boszorkák 15.50 Számkivetett 18.30 Tények 19.00 Napló 20.05 A kis-
menõ 22.00 Frizbi Hajdú Péterrel 23.00 Célkeresztben 0.00 Farkas 2.10 Ezo.tv
2.45 Napló 3.35 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Va-
sárnapi újság 8.30 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 10.04 Evangélikus istentisz-
telet 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 Dis-
puta 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Esti séta 19.50
Mese 20.04 Rádiószínház 20.48 Zene 21.04 Rádiószínház 21.52 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

Február 6., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 9.05 Afrika
gyöngyszeme 10.10 Rex Rómában 11.00 Út Londonba 11.30 Napirend elõtt
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: 5.40 Top Shop 6.05 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 20.15 Barátok közt 21.00 Való világ 22.10 Nagyágyúk 23.15 Ref-
lektor 23.30 Áldott gyermek

TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Aktív Extra 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.25 Stahl kony-
hája 9.35 Babapercek 9.45 Teleshop 11.20 Támadás Rommel ellen 13.10 Mar-
ina 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 21.00 NCIS 23.00
Aktív 0.00 Tények 0.35 Ezo.tv 1.10 Életfogytig zsaru 3.00 Aktív Extra 3.25
Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.13 Meteoklinika 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 unitárius
egyház félórája 14.05 Rádiókabaré 15.00 Krónika 15.11 Prémium
Rocktörténet 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül
19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50
Mese 20.04 Rádiószínház 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Króni-
ka 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Népzene
0.10 Éjszaka

Február 7., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 9.00 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 Isten hozta az Isten háta mögött 22.00 Kedd este 22.35
Tudorok 23.30 A rejtélyes XX. század 0.00 Esély 0.25 Sporthírek 0.35 Család
csak egy van 1.20 MM
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 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 20.15 Barátok közt 21.00 Való világ 22.10 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 9.40 Stahl konyhá-
ja 9.50 Babapercek 10.00 Teleshop 11.35 Illegális kivándorló 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 21.00 A mesterlö-
vész 23.20 Propaganda 0.20 Tények 0.55 Ezo.tv 1.30 Balra a Nap nyugszik
3.10 Totalcar 3.35 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.13 Meteoklinika 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 katoli-
kus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.11 Pré-
mium 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 8., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 9.00 A
Silla királyság ékköve 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 helyszí-
nelõk 21.10 On The Spot 22.05 Szerda este 22.40 Kortárs 23.10 Macskás höl-
gyek 0.15 Zegzugos történetek 0.40 Sporthírek 0.50 Család csak egy van 1.35
MM
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 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 20.15 Barátok közt 21.00 Való világ 23.05 Gyilkos elmék 0.05
Reflektor 0.50 Virtuális hajnal
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.30 Stahl kony-
hája 9.35 Babapercek 9.40 Teleshop 11.15 A vad Kurdisztánon át 13.10 Mar-
ina 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 21.00 A szmokinger 22.55 Doktor House 23.55 Aktív 0.55 Té-
nyek 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 8.13 Meteoklinika 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 Króni-
ka 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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A BOGÁRDI TV MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖ-
KÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREG-
RESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O
05-ös csatornán, a 93 Mhz-es frekvencián, valamint a PR-Tele-
com hálózatán a C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.

Február 3., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Cantate (55p), Zarándoklat
Fallóskútra 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Interjú dr. Sükösd Ta-
mással a költségvetésrõl (40p), A magyar kultúra ünnepe Mikló-
son (40p), Mezõgazdasági újdonságok (45p) 23.00 és 0.00 Lap-
szemle

Február 4., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 Lapszemle 14.00
Interjú dr. Sükösd Tamással a költségvetésrõl (40p), A magyar
kultúra ünnepe Miklóson (40p), Mezõgazdasági újdonságok
(45p) 18.00 Lapszemle 19.00 Olvassunk egymásnak! (110p),
Partiumi barangoló 3. 23.00 és 0.00 Lapszemle

Február 5., V: 7.00 Heti Híradó 8.00 Interjú dr. Sükösd Tamással
a költségvetésrõl (40p), A magyar kultúra ünnepe Miklóson
(40p), Mezõgazdasági újdonságok (45p) 13.00 Heti híradó 14.00
Olvassunk egymásnak! (110p), Partiumi barangoló 3. 18.00 Heti
híradó 19.00 Kósa K.: A keresztrõl való beszéd (94p), Szabó Éva
néni könyvbemutatója 23.00 és 0.00 Heti híradó

Február 6. H: 7.00 Heti híradó 8.00 Kósa K.: A keresztrõl való be-
széd (94p), Szabó Éva néni könyvbemutatója 13.00 és 18.00 Heti
híradó 19.00 Bál Töbörzsökön (15p), Miklósi felsõs farsang (50p),
Nyílt karateedzés (20p), Partiumi barangoló 4. 23.00 és 0.00 Heti
híradó

Február 7., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Heti hír-
adó 19.00 HBE-gyûlés (14p), Közmeghallgatás Bogárdon (60p),
Itthon–Otthon 1-2. (60p) 23.00 és 0.00 Heti híradó

Február 8., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Bál Töbörzsökön (15p),
Miklósi felsõs farsang (50p), Nyílt karateedzés (20p), Partiumi
barangoló 4. 13.00 Heti híradó, 18.00 Lapszemle élõben 19.00
Sport 23.00 és 0.00 Lapszemle

Február 9., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Lap-
szemle 19.00 Kósa K.: A keresztrõl való beszéd (94p), Szabó Éva
néni könyvbemutatója 23.00 és 0.00 Lapszemle

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

Február 9., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 9.00 A
Silla királyság ékköve 10.05 Poén péntek 11.00 Párizsi helyszínelõk 12.00 Hír-
adó 12.15 Sporthírek 12.25 Kárpát expressz 12.55 Rondó 13.25 Al-
pok–Duna–Adria 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 DTK 21.55
Csütörtök este 22.30 November 23.50 Sporthírek 0.00 Család csak egy van
0.45 MM
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 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 20.15 Barátok közt 21.00 Való világ 22.10 Dr. Csont 23.15 Tudo-
rok 0.30 Reflektor 0.45 Infománia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.30 Stahl
konyhája 9.40 Babapercek 9.50 Teleshop 11.25 Nyomoz a páros – Vadász-
idény 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 21.00 Egetverõ haderõ 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 8.13 Meteoklinika 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 katoli-
kus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.11 Pré-
mium Rádiókabaré 15.30 Közelrõl 17.05 Irány London! 17.30 Krónika 18.03 Üt-
közõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gye-
reksáv 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 10., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 9.00 A
Silla királyság ékköve 10.05 DTK 11.00 Õsz, kikerics, Görgény 11.30 Múzeum-
túra 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Kárpát expressz 12.55 Roma kultúra
13.25 Esély 13.55 Valóságos kincsesbánya 14.25 Elcserélt lányok 15.10 An-
gyali érintés 16.00 Veszélyes szerelem 16.40 MM 17.45 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 „Esély a lángok
között” jótékonysági koncert 1.25 Család csak egy van 2.10 MM
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 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 20.15 Barátok közt 21.00 Való világ 22.10 CSI: Miami helyszíne-
lõk 23.15 Ments meg! 0.15 Reflektor 0.30 Törzsutas 0.55 Odaát 1.50
Autómánia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.40
Stahl konyhája 9.50 Babapercek 10.00 Teleshop 11.35 Az alkusz nem alkuszik
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
21.00 Megasztár 6. 22.55 Aktív 23.35 Grimm 0.35 Tények 1.10 Ezo.tv 2.10
Alexandra pódium 2.35 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.13 Meteoklinika 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 Hetednapi
Adventista 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
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Hanganyagok gépelését vállalom. Telefon: 06
(70) 369 0476

Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826

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

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

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

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

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

Gyönyörû Yorkshire kiskutyák eladók. 06 (20)
5550 975 (2086715)

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

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

Sárszentmiklós központjában 55 m2-es üzlethe-
lyiség kiadó. Érdeklõdni: 06 (30) 460 9241

Sparral szemben 130 m2-es üzlethelyiség, két-
szobás családi ház az Iskola-közben kiadó. 06
(30) 9364 371 (2086965)

Svéd frissítõ masszázs tanfolyam februárban.
06 (20) 437 4869 (2086796)

Összkomfortos családi ház eladó Sárszent-
miklóson nyári konyhával. Érdeklõdni: 06 (30)
3988 570 (2086957)

Kitûnõ állapotú Sojan babakocsi, babahordozó,
hálós járóka, pihenõszék, etetõszék áron alul el-
adó. Érdeklõdni: 06 (20) 541 4011

100 m2-es összkomfortos családi ház mellék-
épülettel, garázzsal eladó. Irányár: 8,5 millió Ft.
Érdeklõdni: 06 (25) 462 241. 06 (70) 238 3602

Lakás kiadó. 06 (30) 607 2226

Rakodómunkást felveszek. Érdeklõdni szomba-
ton 06 (30) 382 4133

Tûzifa értékesítés, sárbogárdi megrendelõtõl.
Tölgy 1950 Ft hasított, cser kugli 1910 Ft, hasí-
tott 1950 Ft, akác kugli 2150 Ft, hasított 2250
Ft, vegyes kugli 2000 Ft, hasított 2100 Ft. Ház-
hoz szállítással. Érdeklõdni 06 (20) 406 9267
(2086942)

Csirkevásár Tinódi u. 52. Tisztítva, elõjegyez-
tethetõ. 06 (30) 384 2294

Zselé vagy porcelán, tippes vagy épített, ext-
rém vagy klasszikus mûköröm készítése 3300
Ft, pedikûr 1300 Ft-tól. Telefon: 06 (30) 429
3403

Anyadisznó vágásra eladó 06 (20) 367 2785

Sárbogárdon bútorozott albérletet keresek 06
(30) 352 2891 2086979

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

SÁRBOGÁRDON, a 63-as út mellett
70 %-ban kész, családi háznak is alkalmas

KIS HÁZ 1075 m2 telekkel ELADÓ.
Irányár: 2,1 millió Ft. 06 70 408 2046

GYERMEKFELÜGYELETET vállalok
06 20 405 7366

SÍELJÜNK együtt ERDÉLYBEN!
Február 27-tõl március 3-ig

80.000 Ft-ért busszal.
Jelentkezni február 16-ig.

Bõdiné Boros Csilla 06 70 450 3296
Horváth Sándor 06 70 335 6404

FODRÁSZ, KOZMETIKUS MUNKATÁRSAT
KERESEK. 06 70 429 1650

Jó állapotban lévõ Panasonic SDR-H20
VIDEÓKAMERA ELADÓ.

06 20 5111 881

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!

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 nyelv-
vizsga 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.

Tisztelt
Elõfizetõink!

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

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

A lapszámokat minden csütörtökön
személyesen juttatjuk el postaládáikba.

Szerkesztõség

Koncert-
látogatást

szervezünk a
Mûvészetek Palotájába,

Budapestre.

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

Mûsor:

– Graeme Koehne: Elevator Music;

– Mendelssohn: Hegedûverseny;

– Dvorák: IX., Újvilág szimfónia.

Közremûködik: Svetlin Roussev.

Vezényel: Nicholas Milton (Ausztrá-
lia).

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

a 06 (70) 771 2653-as
telefonszámon.

Bogárd-Dal Egyesület

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke

eseményeirõl
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A kultúra napja SárszentágotánA kultúra napja Sárszentágotán
Írás az 4 . oldalon.


