
Csipkés dunyha
Miközben a teámat kortyolgatom, az
ablakon át figyelem a napfényben csil-
logó gyémántpihéket. A kertet légies
hódunyha borítja.
Bensõséges érzések cirógatják a szíve-
met. Tudom már, miért annyira fontos
nekünk, hogy karácsonykor hó takarja a
tájat! Mert ilyenkor nincs zaj, ami el-
nyomja a belsõ hangunkat – van idõ be-
felé figyelni és észrevenni a világ szépsé-
geit.
Most egészen nagy pelyhek esnek, lát-
szik az égben horgolt csipkéjük. Amit a
meteorológusok csapadéknak hívnak,
az a természet apró csodája – és ilyenek-
kel van tele a Föld.
Marci tegnap elaludt a szánkón, az ar-
cán landoló pihéktõl piros lett az orra.
Lili odakint piciny léptekkel igyekszik
éppen a vödröcskéjéért, hogy el ne
csússzon, aztán elmélyülten lapátol. A
cicánk élvezettel ugrál az égi áldásban.
Én nemrég jöttem be, a kutyussal tet-
tünk egy sétát. Hosszúkat futott a hó-
mezõben, fülig ért a szája, és bele-bele-
harapott a fehérségbe. Hiába a mínusz,
annyira elmerültem a tájban, hogy nem
fáztam.
Habár holnap, tudom, meg kell indul-
nia a hétköznapoknak, sajnálom, hogy
eltolják, ellapátolják, mi is ellapátoljuk
az érintetlen havat. Olyan „ne még,
hadd maradjak picit bekuckózva az ágy-
ban” érzés ez, mint reggel, mielõtt el-
kezdõdik egy nap. Földanya betakar-
gatja hótakaróval a gyermekeit, hogy
csendesüljenek. Mert a nagy rohanás-
ban se látunk, se hallunk.
Miért ne állhatna meg az élet egy picit?
Hóban úgy sincs értelme rohanni, mert
csak elfáradunk, vagy elesünk. Viszont
jó hóangyalt lehet csinálni.

Hargitai–Kiss Virág
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Ü N N E P E L A R E N D E L Õ
A sárbogárdi Kossuth Zsuzsanna Rende-
lõintézet ünnepre készül 2012. február
24-én. Többek között ennek apropójáról
kérdeztem dr. Rácz Lajos intézetvezetõ fõ-
orvost.
Dr. Rácz Lajos: – Tavaly szeptember 1-jén
adták át a megújult rendelõintézetet. Egy
uniós pályázatból kívül-belül megújult
nemcsak az épület, hanem újabb tartalom-
mal is feltöltöttük, újabb szakrendeléseket
nyitottunk. Jelenleg összesen 20 féle szak-
rendelés van. Az induláskor ez megfelelõ,
de biztos, hogy a késõbbiekben fejleszté-
sek is lesznek még. Az uniós pályázat ré-
szeként kötelezettséget vállalt a kórház a
nappali ellátás elindítására, egynapos se-
bészeti beavatkozások, vagy ambuláns mû-
tétek lebonyolítására.
1963-ban a Tompa Mihály utca elején nyílt
egy mini rendelõintézet, a Zöldház, ahol 8
féle szakrendelés volt, többek között labo-
ratórium, fogászat, csecsemõgyógyászat,
bõrgyógyászat, sebészet. Ahogy a lakosság
száma egyre növekedett, kinõtték ezt az in-
tézetet, és 1970-ben példamutatóan össze-
fogott a környék, és összegyûjtöttek annyi
pénzt, hogy fel tudták építeni ezt a rende-
lõintézetet. 1973-ban Semmelweis napján
adták át, és egyúttal szobrot állítottak Kos-
suth Zsuzsannának, akinek nevét fölvette
a rendelõintézet.

Kossuth Zsuzsa Kossuth Lajos legfiata-
labb húga, harcostársa, mindenese volt.
Kossuth Lajos egyik legjobb barátja, Mesz-
lényi Rudolf vette õt feleségül, Rudolf
testvérét pedig Lajos. Mivel itt voltak a bir-
tokai a Meszlényieknek, Kossuth Zsuzsa
Sárbogárdra költözött (a dr. Örlõs/Öster-
reicher Olivér által eredetileg kórháznak
szánt gimnázium, illetve a kollégium melletti
mai szolgálati lakások épületébe, a József At-
tila utca és Ady E. út sarkán – szerk.), és
hosszú idõt töltött itt. Egy ünnepség kere-
tében avatott szakértõk közremûködésé-
vel elevenítjük fel Sárbogárdhoz való kö-
tõdését. Kossuth Zsuzsában a magyar ápo-
lásügy nagyasszonyát is tiszteljük, hiszen õ
volt az elsõ, aki a szabadságharc alatt meg-

szervezte a sérültek ellátását, a halottak-
nak eltemetését, és ezáltal nemzetközi
hírû lett, az ápolástani szakkönyvek része.
– Doktor úr itt gyerekeskedett Sárbogárdon,
ide kötõdnek a gyökerei.
– A Tompa Mihály utcában születtem. A
mostani idõsek otthona volt a mi lakásunk.
Édesapám itt volt körzeti orvos, a lakásunk
egy része volt a rendelõ. Édesapám, mikor
1963-ban nyugdíjba ment, már csak mint
röntgenfõorvos dolgozott.
– Hány éves koráig élt Sárbogárdon?
– 14 éves koromig, utána Székesfehérvárra
kerültem a József Attila Gimnáziumba,
majd Pécsre jártam az orvosi egyetemre.
Ott is maradtam, és 1994-ben jöttem Szé-
kesfehérvárra, ahol az urológiai osztály ve-
zetõje lettem. Most meg itt vagyok.
– Nagyon érdekes ez a kör: Sárbogárdról in-
dult, nem messze a Zöldháztól, és most Ön a
sárbogárdi rendelõintézet intézetvezetõ fõor-
vosa.
– Örömmel vettem, amikor ezt a felkérést
kaptam a Fejér Megyei Szent György Kór-
ház fõigazgatójától (aki szintén sárbogárdi
származású – szerk.), és jól érzem maga-
mat. Remélem, hogy amit elindítottunk az
új rendelõintézettel kapcsolatban, azt to-
vább tudjuk folytatni.
– A sárbogárdi kötõdése miatt másképp for-
dulnak Önhöz a páciensek és az itt dolgozó
emberek?
– Természetesen igen. Sokszor az a prob-
lémám, hogy õk ismernek, én meg elõször
nem tudom hirtelen hova tenni õket, mert
sok év telt el azóta, hogy itt laktunk. De jól-
esik, amikor elmondják, hogy már édes-
apám is kezelte õket.
– A régi rendelõintézetet mennyire ismerte?
– Az elsõ igazgatóval, Pauka Tibor fõorvos
úrral jó barátságban volt a családunk,
összejártunk. Csernavölgyi fõorvos úrral is
nagyon jó kapcsolatot tartottunk fenn.
Édesapám itt, mint röntgenes tovább foly-
tatta a tevékenységét. Egyetemistaként is

sokat jártam ide. Nagyon tiszteletreméltó
az a korszak.
– Mi a különbség a régi és az új rendelõintézet
szakrendelései között?
– Nemcsak mi változtunk meg, hanem a
környezetünk is. Más betegségek vannak,
mint azelõtt. A betegségek azért változtak
meg, mert a környezet megváltozott. Ezek
nagy része civilizációs betegség. A dagana-
tos betegségek az elmúlt 50 évben a vilá-
gon megduplázódtak. Ez Magyarországon
25 év alatt következett be. Gondoljunk
csak bele, hogy 50 évvel ezelõtt milyen kör-
nyezeti hatások értek bennünket, és most
milyenek, hogy milyen volt nagyanyáink
korában az a táplálék, amit megettünk, és
milyen most. Az igazi kérdés nem az, hogy
valaki miért lesz beteg, hanem az, hogy
ugyanazon hatások közt miért nem lesz
mindenki beteg. Mivel az egészséget meg a
betegséget nem lehet szétválasztani, az
egészség megõrzése mindenkinek a saját
feladata. Van, aki tudja, hogy beteg, van,
aki nem tudja. Ezért szervezünk szûrõna-
pokat, hogy azokat hívjuk el, akik nem tud-
ják, hogy betegek, de esetleg korán felis-
merjük, hogy valami olyan problémájuk
van, amibõl betegség is lehet, és idõben
meg tudjuk õket gyógyítani.
– Milyen szûrõvizsgálatokra lesz lehetõség
február 24-én?
– A nagy betegségek: magas vérnyomás,
vércukor, csontritkulás, rákbetegségek
elõszûrése meg fog történni. A férfiak
egyik leggyakoribb rákbetegsége a prosz-
tatarák. Ezért várunk minden olyan férfit,
aki elmúlt 45-50 éves. Különösen azokat
várjuk, ahol a családban a nõi ágon emlõ-
rák, vagy a férfiaknál prosztatarák fordult
elõ. Lesz vérzsírszint-, koleszterinszint-
mérés, szem- és látásvizsgálat, talpvizsgá-
lat és még folytathatnám a sort.
– Nullától 99 éves korig bárki jöhet?
– Természetesen mindenkit várunk. Most
nem a betegeket várjuk kivételesen, õk jöj-
jenek a rendelésre, hanem azokat, akik
nem tudják, hogy betegek.



Bogárd és Vidéke 2012. február 9. KÖZÜGYEK 3

Mert akik nem tudják, hogy betegek, attól
még komoly bajuk is lehet. Bizonyos be-
tegségek, ha korán felismerjük õket, gyó-
gyíthatók. Az más kérdés, hogy meg is le-
hetne elõzni ezeket. Szûrések révén hitünk
szerint évekkel korábban fel tudjuk ismer-
ni a kóros folyamatokat, és összehasonlít-
hatatlanul jobban tudjuk gyógyítani, amit
korábban felismerünk.
– Be kell jelentkezni ezekre a szûrõvizsgála-
tokra? Van fizetõs vizsgálat?
– Nincs fizetõs vizsgálat. Egyedül a csont-
ritkulás-vizsgálatra kell bejelentkezni a
kartonozóban.
– Hogyan érzik magukat a kollégái az új épü-
letben? Beszéljen az eddigi tapasztalatokról!
– Mindenki örül, hogy megújult az épület,
a dolgozók, úgy gondolom, jól érzik magu-
kat. Nyugalom van, és ez nagyon fontos
dolog. Az orvos kollégák szívesen jönnek
ide, mert itt nem kell 25 félét csinálni egy-
szerre. A nõvérek, ápolók, egyéb személy-
zet vonatkozásában fontos volt, hogy jó he-
lyi szakemberekkel töltsük meg a rendelõt,
és ez sikerült is. Az árnyékolás még megol-
dásra vár, mert ahogy a tervezõk ezt gon-
dolták, az sajnos nem vált be. Régi a számí-
tástechnikai eszközparkunk, elõbb-utóbb
cserére szorul, de erre vannak pályázatok.
– Ha bármelyik páciensnek személyes gond-
ja van, hova fordulhat?
– A szakrendelés legfontosabb elõnye,
hogy a kórházból járnak ide a kollégák az
esetek döntõ többségében. Ha valakinek
olyan jellegû problémája van, amit tovább
kell vinni kórházi szintre, akkor az a kollé-
ga, aki itt megnézi, az meg is tudja Fehér-
váron operálni. Bárkihez lehet fordulni,
akár hozzám is, vagy a vezetõ asszisztens-
hez, Nyikos Tiborné Irénkéhez. A gépezet
olajozottan mûködik, eddig nem volt pa-
nasz. Ha nem lenne megelégedve a lakos-
ság az ellátással, akkor jönnének visszajel-
zések, de hála istennek egyelõre még ko-
molyabb kifogást nem hallottam az inté-
zettel kapcsolatban.
A fizikoterápián dolgozik a rendelõintézet volt
vezetõ asszisztense, Gothárd Istvánné, aki így
idézte föl a régi éveket:
– Az intézményt 1972 decemberében
kezdték benépesíteni szakdolgozók felvé-
telével. A hivatalos átadás 1973-ban volt, a
Semmelweis-napi ünnepség keretében.
Akkor még három fogorvossal üzemelt a
fogászati ellátás, mindegyik külön asszisz-
tensekkel. Külön röntgenorvosunk volt,
tüdõgondozó, bõrgondozó. Úgy emlék-
szem, hogy 11 szakrendelés volt akkori-
ban, és összesen 70 fõs létszám. 73-ban
önálló intézményként kezdett mûködni a
rendelõ, 1979-tõl pedig megtörtént az in-
tegráció. 1999 óta fokozatosan visszaépül-
tek a szakrendelések, ezáltal a rendelõ for-
galma és a létszáma is. A betegforgalom
csökkenéséhez hozzájárult, hogy Sárbo-
gárdon nagyon sok munkahely megszûnt,
ezáltal a táppénzes betegek létszáma is
kevesebb lett, és sokan a központosítás mi-
att Fehérvárra kényszerültek menni.

Hargitai–Kiss Virág

K I L E N C J Á R Á S L E S Z
F E J É R M E G Y É B E N

Jegyzõi értekezletet tartott a Fejér Megyei
Kormányhivatal a Megyeháza Dísztermé-
ben. Az eseményen, amelyet dr. Dorkota
Lajos kormánymegbízott nyitott meg, me-
gyénk 108 településének jegyzõi, körjegy-
zõi, valamint hivatali, kistérségi szakembe-
rek vettek részt.
A mindennapi jogalkalmazói tevékenység
segítése, az aktuális feladatok számbavéte-
le volt a célja a január 31-ei megyei jegyzõi
értekezletnek.
Az elmúlt idõszakban számos olyan tör-
vényt fogadott el a parlament, amely a
jegyzõk munkáját meghatározza, befolyá-
solja, hangsúlyozta megnyitójában dr.
Dorkota Lajos, a Fejér Megyei Kormány-
hivatal kormánymegbízottja. Ezért tartják
fontosnak, hogy a résztvevõk a lényeges
változásokkal kapcsolatban tájékoztatást
kapjanak, kérdéseiket a kormányhivatal
vezetõ szakemberei megválaszolják. Ele-
mezve a közigazgatás átalakításának folya-
matát kijelentette: rengeteg feladat vár a
közigazgatási szakemberekre, a kormány-
tisztviselõkre, a köztisztviselõkre. Az új
önkormányzati törvény és az átszervezés-
sel kapcsolatos kormányrendeletek, az ál-
lamháztartási törvény, az oktatásügyet és a
szociális szférát érintõ új törvény, továbbá
a járásokról szóló, a parlament elé várha-
tóan márciusban kerülõ törvény alapvetõ-
en meghatározza az idei esztendõ felada-
tait. Emlékeztetett rá: Fejér megyében 9
járás mûködik majd 2013. január 1-jétõl.

A konferencián elnöklõ dr. Balogh Ibolya
fõigazgató rámutatott: fel kell készülni a
változásokra. A megyei kormányhivatalt
az építõ, segítõ szándék vezérli, a közigaz-
gatás átalakításához kapcsolódó vala-
mennyi információt megosztják az érintet-
tekkel ezen a fórumon és a hétköznapi
munka során egyaránt.
Ezt követõen nyolc különféle szakterület
legfontosabb jogszabályi változásairól
hangzott el elõadás. Az államháztartásról
szóló törvényrõl és a végrehajtásáról szóló
kormányrendeletrõl, illetve a Magyar Ál-
lamkincstár Fejér Megyei Igazgatóságá-
nak feladatairól, tevékenységérõl dr.
Gärtner József igazgató és Nagy Tamás
irodavezetõ adott tájékoztatást. A megyei
kormányhivatal négy fõosztályvezetõje:
Andavölgyi Ferenc (oktatási), Hajnalné
dr. Szecsõdi Zsuzsanna (törvényességi, el-
lenõrzési és felügyeleti), Rácskainé dr. Ács
Beáta (hatósági), Molnár Lajos (koordi-
nációs, humánpolitikai és szervezési fõosz-
tály), valamint Takács Jánosné dr., a szoci-
ális és gyámhivatal hivatalvezetõje tartot-
tak elõadást a szakterületüket érintõ válto-
zásokról, fontosabb tudnivalókról.
A Széchenyi Programirodák mûködésé-
rõl, az önkormányzatokat érintõ aktuális
pályázatokról Mórocza-Tavas Eszter regi-
onális igazgató és Kugler Márton humán-
erõforrás- és humáninfrastruktúra-fejlesz-
tési tanácsadó tájékoztatta a Fejér megyei
települések jegyzõit, körjegyzõit.

Fejér Megyei Kormányhivatal

I. Kossuth Zsuzsanna szûrõnap
Sárbogárd, Rendelõintézet, 2012. február 24.

A Fejér Megyei Szent György Kórház Sárbogárdi Rendelõintézete a szakrendelése-
ken történõ betegellátás mellett igen fontos kérdésnek tartja a preventív, egészségne-
velõ tevékenységet is, melynek egyre fontosabb szerepet kell betöltenie napjainkban.
A Semmelweis-terv is kiemelten foglalkozik e témával.

Sárbogárd, Ady Endre út 79-83. szám alatti rendelõnkbe várunk minden érdeklõdõt
2012. február 24-én, pénteken, 11–16 óráig ingyenes lakossági szûrõvizsgálatra!

A rendelõintézet dolgozói vércukor-, koleszterin-, vérnyomás-, testzsír-, testtömeg-
index-méréssel, életmódi tanácsokkal várják a hozzájuk fordulókat. Ezenkívül érse-
bészeti szûrést 15–18 óráig, légzésfunkciós szûrést, csontritkulásmérést (erre a kar-
tonozóban kell jelentkezni), urológiai szûrést végeznek orvosaink. Számítógépes lá-
tásellenõrzésre, számítógépes talpvizsgálatra is nyílik lehetõség.

Szûréseink mellé, a Vöröskereszt bevonásával, ugyanebben az idõben véradást is
szervezünk 14.30 órától dolgozóink és a lakosság számára, melynek során szeretnénk
ráirányítani a figyelmet e téma fontosságára.

Az intézmény nevében kérünk minden érdeklõdõt, hogy a lehetõséget kihasználva
minél többen tiszteljék meg rendezvényünket, és tegyenek egy lépést egészségük
megõrzése érdekében, illetve korai megelõzésre!

Szeretettel várjuk Önöket!

Dr. Rácz Lajos intézetvezetõ fõorvos, Nyikos Tiborné vezetõ asszisztens
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A kálozi polgárõrség tíz éve
A térség egyik legszervezettebb polgárõr-
sége mûködik Kálozon. Tízéves fennállása
alatt nem egy alkalommal tudósítottam
eredményeikrõl és azokról a küzdelmek-
rõl, amelyek között igyekeztek megterem-
teni a falu közbiztonságát. A korábbi évek
politikai játszmái közt sokszor ez nem volt
könnyû feladat. Különösen akkor, amikor
ezt a rendteremtési törekvést a helyi ki-
sebbség elnyomásaként próbáltak beállí-
tani politikai érdekcsoportok és azok su-
galmazására újságok, országos tévécsator-
nák. Sajnálatos módon e körök nyomására
akkoriban úgy változtak a törvények is,
hogy a bûnözõk helyzetét megkönnyítet-
ték, felelõsségre vonásuk pedig nehezebb
lett.

Káloz közbiztonsági helyzetét az is bizony-
talanabbá tette, hogy akkoriban más ön-
kormányzatok úgy akartak megszabadulni
deviáns családoktól, hogy más, kisebb tele-
püléseken vásároltak nekik házat. Így köl-
tözött be Kálozra is néhány bûnözõ élet-
módot folytató család, akik a politika által
is biztatva próbáltak visszaélni kisebbségi
helyzetükkel. Rendszeressé váltak a ter-
ménylopások, idõseket, egyedül élõket tá-
madtak meg az utcán, vagy lakásukra be-
törve rabolták ki õket.
A polgárõrség a helyi törvénytisztelõ pol-
gári lakosság védelmében alakult meg ak-
koriban, s végig a rendõrséggel, önkor-
mányzattal, helyi intézményekkel szoro-
san együttmûködve, törvényes keretek kö-
zött végezte munkáját. Volt idõ, hogy nem
volt rendõr a faluban és bizony, nagyon
érezték ennek hiányát. Ezért minden fóru-
mot mozgósítottak, hogy a helyzet változ-
zon.
Soós István, a polgárõrség elnöke és Wei-
sengruber Imre polgármester egyaránt
örömmel szóltak arról, hogy ma már több
körzeti megbízott van jelen a faluban, és
rendszeresen megjelennek a településen a
sárbogárdi rendõrök is. Volt idõ, hogy me-
zõõrök, faluõrök is voltak önkormányzati
alkalmazásban, ami szintén jelentõsen
hozzájárult a közbiztonság helyzetének ja-
vulásához.
Az eltelt tíz évre tekintett vissza a Kálozi
Polgárõr Egyesület ezen a hétvégén, szom-
baton. Az ünnepélyes eseményre meghív-
ták a Sárbogárdi Rendõrkapitányság kép-
viselõit: dr. Ozsváth Zsolt rendõrkapi-
tányt, Bognár Endre osztályvezetõ helyet-

test, Weisengruber Imre polgármestert,
aki az önkormányzat részérõl a kezdetek-
tõl fõ támogatóként a szívén viselte a pol-
gárõrség sorsát. Az eseménynek a kálozi
közösségi ház adott helyet. Örömmel tet-
tem eleget meghívásuknak magam is, hi-
szen tíz évvel ezelõtt az alakuló ülésrõl is
tudósítottam.

Pénzes Ferenc, az egyesület titkára leveze-
tõ elnökként köszöntötte a vendégeket és
a tagságot. Soós István elnök beszámolójá-
ban hangsúlyozta, hogy tíz év óta töretlen
lendülettel dolgozik a tagság, s jellemzõen
a taglétszámuk soha nem volt negyven fõ
alatt. Sõt, van egy „nõi szakasz” is, akik a
nõi lélekhez jobban illõ feladatok ellátásá-
ban segítenek. Méltatta a rendõrséggel ki-
alakult jó munkakapcsolatot.
Az egyesület elnökhelyettese, Kovács Jó-
zsef hangsúlyozta, hogy az eredményes
mûködés elengedhetetlen feltétele, hogy
sokan támogatják az egyesületet. Legna-
gyobb mértékben az önkormányzat, amely
a költségvetési támogatás mellett sok
egyéb lehetõséggel is hozzájárul a sikeres
mûködéshez. A polgárõrségnek van autó-
ja, s hozzá állandó sofõr és mindenes, Már-
kus Csaba személyében. A változó körül-
mények miatt többször is szükség volt iga-

zolványcserére, de a polgárõrség mûködé-
sét most már államilag törvénybe is foglal-
ták, és szerepét a közbiztonság javításában
fontosként elismerik.
Csonták János pénzügyi beszámolójában
elmondta, hogy a szûkös anyagiak mellett
is jól gazdálkodott az egyesület az anyagi
lehetõségeivel.
Dr. Ozsváth Zsolt rendõrkapitány hozzá-
szólásában a közrend, közbiztonság társa-
dalmi feladat jellegét hangsúlyozta. Ebben
a polgárõr-egyesületek és az õket segítõ
polgárok jelentõs szerepet vállalnak.
Weisengruber Imre polgármester vissza-
tekintve az elmúlt tíz esztendõre az össze-
fogás erejének jelentõségét hangsúlyozta,
amellyel sokszor reménytelennek tûnõ fel-
adatok is megoldhatók. A változó körül-
mények közt igyekezett az önkormányzat
is minden lehetõséget kiaknázni, ami a fa-
lu közbiztonsági helyzetét javítja. Ezért
szervezték meg a mezõõri, faluõri szolgá-
latot, amíg erre lehetõséget adott az állam.
De mindig van megoldás, csak meg kell ta-
lálni. A képviselõ-testület a költségvetés-
ben az intézmények fenntartása mellett
egyik fontos feladatként kezelte mindig a
polgárõrség anyagi támogatását.
A tízéves évfordulóra az alapító 22 polgár-
õr és a kilenc 5 éves tagsággal bíró polgárõr
munkáját oklevéllel ismerték el, és az alka-
lomra „Tízéves a kálozi polgárõrség” fel-
irattal címkézett Szent István pezsgõvel
köszöntötték õket. Ezt a pezsgõt ajándé-
kozták minden polgárõrnek és a meghívott
vendégeknek is.
Végül Soós István elnök meglepetésként a
külön erre az alkalomra készült, bekerete-
zett oklevéllel köszönte meg Weisen-
gruber Imre polgármesternek a polgárõr-
ség nevében azt a munkát, amit az elmúlt
évtizedben a település közbiztonsága ér-
dekében végzett.
Az egyesületi közgyûlés hivatalos részének
berekesztése után közös vacsorával, baráti
beszélgetéssel folytatódott a program.

Hargitai Lajos
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Elfoglalt tûzoltók
2012. február 7-én, kedden Fejér megye területére összesen 35 al-
kalommal riasztották a tûzoltókat, ebbõl a Sárbogárdi Hivatásos
Tûzoltóság egységei 8 alkalommal vonultak.
Kedden hajnalban Sárbogárd külterületén, a 6219-es út 24-es ki-
lométerszelvényében egy Dunaújváros irányába haladó Fiat Bra-
va személyautó a havas úton a jobb oldali árokba csúszott, a jármû
a jobb oldalára dõlve állt meg. A sofõr az autóban egyedül utazott,
a kocsiból ki tudott szállni, a balesetben nem sérült meg. A Fiatot
a tûzoltók csörlõvel húzták ki az árokból.
Reggel a 63-as fõút 61-es kilométerszelvényében csúszott árokba
egy személygépkocsi, majd a 6209-es út Sárosd és Sárkeresztúr
közötti szakaszára riasztották a sárbogárdi egységeket, ahol több
jármû is elakadt a hófúvás miatt. A 6209-es út ezen szakaszát nem
sokkal késõbb a rendõrség lezárta, mert annyira befújta a szél hó-
val, hogy járhatatlanná vált.

Szintén a reggeli órákban Sárbogárd és Kislók között akadt el egy
kisteherautó.
Este Sárkeresztúr és Sárosd között a 6209-es úton egy 25 tonnás
hótoló teherautó, amely Sárosd irányába haladt, a menetirány
szerinti jobb oldali árokba csúszott. A jármûvet a tûzoltók drótkö-
tél segítségével húzták ki az árokból. Személyi sérülés nem
történt.
Szintén kedden este Kálozra riasztották a sárbogárdi tûzoltókat.
A Dózsa György utcában egy körülbelül 6x15 méter alapterületû
családi ház tetõszerkezetének a kémény melletti födémgerendája
égett. A lakók – három felnõtt és három gyerek – a tûzoltók kiér-
kezése elõtt elhagyták az épületet. A lángok a tûzoltók gyors be-
avatkozásának köszönhetõen a padlástérben elhelyezett ruhane-
mûre és az ott tárolt egyéb, nem használt tárgyakra nem terjedtek
át. Az oltási munkálatok során a konyha fölötti nádszövetes,
deszkázott födémet meg kellett bontani. Személyi sérülés nem
történt.

Bisztricz Anett megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

Vastagodik a jég a Balatonon
A Tiszán kisebb megszakításokkal állójég alakult ki, a korábbi zajlójeges szaka-
szok is beálltak. Gergelyiugornya és Tiszaszalka között 9 kilométeres hosszúság-
ban 60 centiméter vastag összetorlódott állójég alakult ki. A Tisza mellékfolyóit
szintén nagyrészt állójég borítja, vastagsága átlagosan 7-15 centiméter. Továbbra
is erõsen jegesedik a Rába, a Marcal és a Lajta, egyedül a Dráván van még zajlás. A
jegesedésben a mínuszok mellett a 2011-es szárazság is közrejátszik, mert alacso-
nyak a vízhozamok, így könnyebben áthûlnek a kisebb folyók.

A Velencei-tavon tovább vastagodott a jég, vasárnap reggel 10 centimétert mér-
tek. A Balatonon a part mentén összefüggõ jeget mértek. A tó középen szakado-
zott felszínû, változó vastagságú a jég; az átlagos vastagság 8-10 centiméter, de
nem veszélyezteti a parti védõmûveket. A rendõrség és a vízügyi igazgatóság arra
figyelmeztet, hogy a sportolni akarók csak a kijelölt területeket használják, mivel
az egyes partszakaszokon és a nyílt vízfelületen is eltérõ lehet a jég vastagsága.
Korcsolyázáshoz legalább 10 centiméteres jég szükséges, de a vastag hó alatt nem
látszanak a vízátfolyások, amelyek jelentõsen gyengítik a jég szilárdságát – figyel-
meztet a Somogy Megyei Rendõr-fõkapitányság. Forrás: internet

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk

Önt és kedves családját

2012. február 11-én
20 órától tartandó

VALENTIN-NAPI
BÁLUNKRA.

Helyszín:
Sáregres, mûvelõdési ház.

A jó hangulatról Vörös József gondoskodik.
Belépõdíj: 500 Ft.
Kérjük, támogassa egy kellemes est keretében
egyesületünket!
Támogathatnak a bálon való megjelenéssel,
belépõjegy illetve támogatói jegy vásárlásával,
tombolatárgyak adományozásával, tombola-
jegy vásárlásával.
Lehetõség van számlánkra való befizetéssel,
illetve a személyi jövedelemadójuk 1 %-ának
felajánlásával is támogatni tevékenységünket.
Mindenféle segítséget köszönettel fogadunk.
Számlaszámunk:
OTP Bank, Sárbogárd, 11736051-20014232.
Adószámunk: 18497939-1-07.
A bevételt a településen rendezendõ kulturá-
lis és szabadidõs programok költségeinek biz-
tosítására fordítjuk.

Sáregresért Közhasznú Egyesület

Februári véradások
2012. 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 ke-
retén 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, lakcím-
kártyájukat és TAJ-kártyájukat!
Minden véradó ingyenes ruhaosztásban és ajándékban részesül!

Sárbogárdi Vöröskereszt
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EMBERNEK tartották a beteget!
(szubjektív olvasói beszámoló és vélemény a Fejér Megyei Szent György Kórházról)

Karácsony után egyre súlyosbodó ízületi
gyulladással, szinte mozgásképtelenül a
fenti kórház reumatológiai osztályára ke-
rültem.
Már az elsõ pillanatban meglepett, ahogy a
nõvérek fogadtak. Empátia, nagyfokú se-
gítõkészség, kedves, közvetlen hang, tájé-
koztatás, fizikai segítség vetkõzésben, öl-
tözésben, stb. Tíz percen belül jött az or-
vos, egy fiatal doktornõ személyében, aki
BEMUTATKOZOTT (!) és rögtön lenyû-
gözött azzal, hogy volt ideje meghallgatni;
kérdezett, válaszolt és elmondta, hogy mi
fog történni a következõkben. Alaposan
megvizsgált, amelyhez dagadt lábfejem,
bokáim vizsgálatakor teljesen természetes
módon még a zoknijaimat is õ húzta le
(Nem azt mondta, hogy „húzza le a zokni-
ját”, amit adott állapotomban ott lévõ fele-
ségem tudott volna megtenni.)
Itt összefoglalom, ami még „meglepett” a
doktornõvel kapcsolatban, ami nagyon po-
zitívan tér el eddigi tapasztalatainktól.
A doktornõ minden reggel a betegeinél
kezdett (természetesnek találják?) a kórte-
rembe lépve köszönt (!). A vizitje nem ab-
ból állt, hogy „hogy van?” és már a követ-
kezõnél tartott, hanem a beteg jelzései
alapján kérdezett, vizsgált, magyarázott.
Bennem már a második napon kiváltotta
azt az érzést, hogy „jó kezekben vagyok”.

Rám is fért. Persze, másik orvost is hívott,
akire ugyanez volt jellemzõ.
Valahogy az egész osztályon a két hét alatt
végig azt éreztem (betegtársaimmal
együtt), hogy nagyon emberközpontú.
Meg kell említenem a nõvérek egész na-
pon át tartó figyelmességét („jó reggelt,
hogy aludt, van-e panasza, miben segíthe-
tünk”), amibe belefért az ágy megigazítá-
sa, a csepegõ infúzió többszöri ellenõrzése,
az ágy mellett, csak az adott beteghez szóló
(nem a kórterem ajtajából feltett) kérdé-
sek, amelyeknél tudtuk, hogy messze töb-
bek, mint maga a kimondott szó. Ott volt
mögöttük az ember, aki kevés pénzért,
több mûszakban, messzirõl már kora haj-
nalban, vagy kora este indult munkába.
Soha nem 1-es, vagy 3-as voltunk, hanem
Misi bácsi, vagy József.
A fõorvos úr – láss csodát – hallhatóan kö-
szönve jött a kórterembe (tessék néhány
hasonló példát felsorolni!), volt ideje meg-
hallgatni a referálást és uram-atyám, láss
csodát: kérdezett a betegtõl, sõt megkérte:
„Legyen szíves, vegye le (ezt vagy azt a ru-
hadarabját), megvizsgálom.”
(Csak megjegyzem, feküdtem olyan osztá-
lyon – feleségem más osztályon –, ahol a fõ-
orvosi vizit egy négyágyas kórteremben kb. 3
perc volt 5-7 fõs kísérettel, és a fõorvos ránk
se nézett. Hát, semminek nézve nem éreztük
túl jól magunkat.)
Tapasztalataim alapján egyértelmûen
példaként állíthatom az egész kórház és
vezetése elé a reumatológiai osztály orvo-
sait, nõvéreit. Azzal együtt is, hogy tudom,
sokszor napi küzdelmet folytatnak a meg-
felelõ, üzembiztos eszközökért (pl. EKG),
a betegnek szükséges gyógyszerért, hogy
számítástechnikai eszközeik döntõ része
és más feltételek megléte az osztályvezetõ
fõorvos úr kapcsolatai, lobbizása jóvoltá-
ból állnak rendelkezésre.
„Élménybeszámolómmal” nemcsak az el-
olvasásával megtisztelõ és ahhoz esetleg
véleményt is fûzõ egykori és majdani be-
tegtársaimnak szeretnék jelezni, hanem
egyben üzenetet is küldenék dr. Cserna-
völgyi István fõigazgató úrnak.
Elõször is a jó példa erejét, a kiemelkedõ
munka és teljesítmény elismerését és tá-
mogatását javasolnám, a kiváló orvosok
megbecsülését és a kórházban tartását.
(Az elmúlt években több olyan általunk is
ismert, bennünket kezelõ orvos hagyta el
az intézményt, akik szakmájukban szerin-
tünk kiemelkedõek voltak.)
Nagyon fontos lenne a betegellátás tárgyi
és higiénés feltételeinek, a betegek kom-
fortérzetének a javítása.
Tudom, nincs pénz, a kórház egyébként is
el van adósodva, halljuk eleget.
Állítólag az állam azért vette át a megyék-
tõl többek között az egészségügyi intézmé-
nyeket, hogy így tegye olcsóbbá a mûkö-

dést, hogy arra is legyen pénz, amire eddig
nem volt.
Hát nekem lenne néhány javaslatom!
Vajon milyen megtakarítást eredményez a
több hónapos sorban állás egy-egy, vagy
már szinte minden szakrendelésen? A kór-
házban ott van az orvostechnikai kapacitás
(pl. ultrahang), van orvos, de csak mond-
juk napi tíz beteg vizsgálatát végzik el,
mert csak ennyit finanszíroz a TB. Ha eh-
hez hozzáveszek még 10-15 kórházi, vagy
más sürgõs esetet naponta, az mondjuk 3
óra vizsgálati idõ. Az ambuláns beteg, akit
beutal a háziorvosa, vagy szakorvosa, vára-
kozik 3-4 hónapot. Kinek jó ez? Persze,
közlik a beteggel a megoldást: „Menjen át
szembe, az orvosok házába, és pár napon
belül kap idõpontot!” – és vizsgálattól füg-
gõen (de maradjunk az említett ultrahang-
nál) 6-8 ezer Ft-ért ugyanaz az orvos vállal-
kozóként elvégzi azt.
Én is vártam hasonló csodára, amikor ja-
nuár 1-jén felébredtem kórházi ágyamon,
és beugrott, hogy én most „történelmi pil-
lanatban” fekszem itt, mert még decem-
ber 31-én, pénteken a megyei önkormány-
zaté volt a kórház, ma már az állam a tulaj-
donos és a fenntartó.
Kerestem, változott-e valami. Nem csigáz-
nék fel senkit: semmi! De talán majd év vé-
gére! Mondjuk, lesznek új kerekes székek,
amibe nem törik fel a beteg feneke, és a be-
teghordó sem izzad bele a sokszor egy idõ-
ben két kocsival történõ, kilátástalan navi-
gálásba. Vagy a folyosón lévõ egyetlen fér-
fimosdót legalább naponta 3-4-szer kita-
karítják, és két hét után talán lesz jó izzó az
egyetlen zuhanyozóban. Vagy a C épület-
bõl vezetõ, kb. 250 m hosszú „folyosón”
nem kell télen megfagynia a szállított be-
tegnek, nyáron meg a hõségtõl nem üti
meg a guta.
Nem sorolom tovább, inkább javasolom,
ki-ki tegye hozzá a magáét, segítsük közö-
sen a kórház vezetését javaslatainkkal!
Bízom benne, hogy közösek az érdekeink,
és bennünket, betegeket a fõigazgatótól a
nõvérig, a beteghordóig, a gyógyítástól a
problémák meghallgatásáig partnernek,
EMBERNEK tekintenek.
Befejezésül Fõigazgató úrnak megköszö-
nöm a sárbogárdi szakrendelõ felújításá-
hoz és beindulásához nyújtott segítségét!
Egyben tisztelettel kérem, hogy támogassa
az igencsak rossz állapotban levõ enyingi
szakrendelõ mielõbbi felújítását is!
Kórházvezetõi munkájához megyénk
egész lakossága érdekében kívánok sok
erõt, kitartást, sikert!
Kívánom Fõigazgató úrnak, hogy az álta-
lam személyesen is ismert és tisztelt, a
gyermekükre mindig büszke szüleinek em-
beri és szakmai példája kísérje életútján!

A kórház volt betege: Magyar József,
Mezõszilas, Széchenyi u. 51.

Tisztelt
Elõfizetõink!

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

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

A lapszámokat minden csütörtökön
személyesen juttatjuk el postaládáikba.

Szerkesztõség
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V I D Á M F A R S A N G I D É L U T Á N
Február 3-án iskolánkban megtartottuk az al-
sósok farsangi ünnepségét, amire hetek óta iz-
galommal készültek a kicsik. Jobbnál jobb jel-
mezeket láthattunk (pl. Halloween lány, tele-
fon, rendõr, Harry Potter).
Tündi néni köszöntõje után játékos vetélke-
dõkben mérték össze magukat a tanulók.

Mindenki oklevelet és cukorkát kapott a részvételért. Közös versünkkel megpróbál-
tuk elûzni a telet. A sok izgalom miatt megszomjaztak és megéheztek a gyerekek. A
saját termükben elfogyasztották a szülõk által készített süteményeket és a farsang el-
maradhatatlan kellékét, a farsangi fánkot. Kezdõdhetett a mulatság!

Jól telt ez a délután gyereknek és felnõttnek egyaránt.
Varga Jánosné

M I K L Ó S I H Í R C S O K O R
Megyei népdalverseny elõválogatója Tordason

Január utolsó heteiben a délelõtti szüne-
tekben és délután is magyar népdalok
zengtek az iskola aulájában. Hol ketten,
hol nyolcan, kisebbek és nagyobbak gyako-
roltak, énekeltek, próbáltak a tordasi elõ-
válogatóra.

Az idén 6 helyszínre hirdettek területi elõ-
válogatót, ám vagy a félév zárásával, vagy
valamelyik farsangunkkal estek egybe az
idõpontok, így maradt a nekünk kicsit
messzi Tordas, ahol eddig még nem jár-
tunk.

A Sajnovics János Egyesített Általános Is-
kolában és Alapfokú Mûvészetoktatási In-
tézményben nagy vendégszeretettel fo-
gadtak bennünket. Az 1989-ben Mako-
vecz Imre közremûködésével, Tamás Gá-

bor tervei alapján épült iskola különleges
épületébe izgalmas volt már csak belépni
is, nemhogy énekelni a falak között.
„Ilyen még nem volt!” – hallhattuk Juhász
Zsófiától, a zsûri egyik tagjától, aki részle-
tesen ismertette a döntési szempontjaikat.
Nehéz is volt a döntés, de a zsûri összessé-
gében úgy értékelte a napot, hogy vala-
mennyi elhangzott produkció megfelel a
döntõ színvonalának.
(Forrás: http://www.fejermmk.hu/site.cgi?
/a/cikk/id/nepdal_tordas-1)

Továbbjutóink a február 24-ei, abai me-
gyei döntõre: Tündérrózsa, Csaloglányok
csoportok és a Tücsökmadár énekhármas.

Horváth Ferencné

Farsangi mulatság
az alsó tagozaton

Az elmúlt pénteken újra próbálkoztak az
iskola tanulói a rossz idõ elkergetésével,
hiszen az idõjárás a felsõs farsang után
nemhogy jobbra, hanem sokkal rosszabbra
fordult. A hangulat fergeteges volt, tehát a
siker ezúttal sem a gyerekeken fog múlni.
Ebéd után mindenki alig várta, hogy jel-
mezt ölthessen, és felvonulhasson a torna-
teremben. Természetesen a bált most is a
nyolcadikosok keringõje nyitotta meg,
amely szívmelengetõ látvány volt a kinti
dermesztõ hideg ellenére. A végzõsök tán-
cát hiphopbemutató követte: Csillag And-
rea tanárnõ Kiscsillag tánccsoportja lépett
fel, viharos sikert aratva.
A jelmezesek alig várták, hogy a táncosok
után végre az övék legyen a parkett, és be-
mutatkozhassanak. A felvonulók között
voltak királylányok és pincérek, tündérek
és a rend õrei, pomponlányok és a Vad-
nyugat hõsei. Többen olyan jelmezben sze-
repeltek, melyet valamilyen újrahasznosí-
tott anyagból állítottak elõ: papírból, PET
palackokból. ÖKO-iskola lévén õk külön
díjazásban is részesültek.
A tombola és a zsákbamacska izgalmait fi-
nom üdítõvel, a tánc fáradalmait még fino-
mabb süteményekkel orvosolták a kis far-
sangolók. Köszönet mindezért a szülõk-
nek!
Az elmúlt péntek óta már csak abban bíz-
hatunk, sikeres lesz az alsós farsangolás, és
elmúlik végre a rossz idõ.

Zelmanné Varga Zsuzsanna
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FEBRUÁRI HÓBARÁTOK
(avagy az akciós szánkó halála)

A nagy hidegrõl szóló elsõ hírek után elõ-
vettem korcsolyát, szánkót. Kifényesítve vi-
gyázzba állítva vártak az elõszobában, hogy
az idõ megfelelõen zordra forduljon. Feb-
ruárt a régi magyar nyelvben jégbontó ha-
vának hívták. De mióta az idõjárást megbo-
londította a modern „fejlõdés”, a hónapok
eltolódtak egy kicsit, s újabban februárban
lehet hódolni rövid ideig a tél örömeinek.
Annyira vártuk már a barátokkal Tél Tá-
bornokot, hogy alig állt el a hóesés, máris
indultunk a kislóki dombokba szánkózni. A
kocsit az úthoz közel parkoltuk le, nehogy
traktorral kelljen kivontatni, mint tavaly.
Nem voltunk meglepve, hogy több ismerõs-

sel, szomszéddal is összefutottunk odakint. Olyan nagy volt az ér-
deklõdés, hogy valaki meg is jegyezte: legközelebb itt kéne
rendezni a Bogárdi Napokat! :-)
Na, bizony, volt a havas lejtõkön móka és kacagás! Száguldoztak
itt a jónépek nemcsak szánkón, hanem hódeszkán, zsákon, trak-
torbelsõn, Trabant-motorháztetõn, félbevágott mûanyaghordó-
ban, reklámtáblán, de leginkább a saját fenekükön. Persze, nem
reumásoknak találták ki ezt a szórakozási formát. Ám néhány na-

gyobb esés után a bolond fiatalság is belekóstolhatott az ízületi
fájdalmak világába. Aztán a jajgatás átváltott nevetésbe, és
jöhetett a következõ lejtõ.
Mikor már lejjebb járt a nap, kezdte fenni karmait a jeges ziman-
kó. Ekkor sikerült szánkóval belerongyolnom egy jókora hóbuc-
kába. A hó az arcomra fagyott és kapucni alatt is belekötött a ha-
jamba. Fájdalom ellen kínáltak forró teával, sõt pálinkával is, de a
hideg ellen legjobb védekezés a mozgás! 45 fokos pálinka helyett
inkább a 45 fokos ugratót választottam búcsúzásul – a szánkóm
vesztére (béke poraira).

Szerettem volna írni a szánkómnak egy nekrológot, de végül
rendõrségi álhír lett belõle, íme: „Ismeretlen helyi mûlesikló vál-
lalkozó a helyi nagyáruház raktársöprési akciójának keretében téli
sportok ûzése céljára vásárolt, Névtelen márkajelzésû, könnyített ki-
vitelû szánkójával sikertelen lesiklási kísérletet hajtott végre Sár-
bogárd–Kislók külterületén, melyet a helyiek csak „halálpálya” né-
ven emlegetnek. Tanúvallomások alapján az érintett ezután altesti
fájdalmakra hivatkozva elhagyta a baleseti helyszínt és magával vitte
az elkövetéshez használt eszközt. A helyszínelõk a hóban talált nyo-
mok alapján megállapították, hogy az elkövetõ tompora csak mér-
sékelt csillapítással csapódott a talajba. További megállapításra
került, hogy az ütközés során a lesikláshoz nem a rendeltetésének
megfelelõen igénybevett jármû alja és teteje egy síkba került, magya-
rul kilapult.”

Hargitai–Kiss Balázs
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MEGHÍVÓ
Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete

2012. február 10-én (pénteken)
9 órakor ülést tart.

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

Napirend:

1. Tájékoztató a két ülés közötti fonto-
sabb eseményekrõl, intézkedésekrõl.
Beszámoló az átruházott hatáskörök
gyakorlásáról.
2. Jelentés a lejárt határidejû határoza-
tok végrehajtásáról.
Elõadók: a végrehajtásért felelõsök.
3. Tájékoztató a sportlétesítmények
használatáról, fenntartási költségeirõl.
Elõadó: intézményvezetõk, sportegyesü-
letek vezetõi.
4. Sportegyesületek beszámolója mûkö-
désükrõl, személyi és tárgyi feltételeik-
rõl.
Elõadó: polgármester, egyesületek veze-
tõi.
5. A városi sportkoncepció felülvizsgála-
ta, a sport támogatási szempontjainak
meghatározása, a sportcsarnok létesíté-
sének koncepciója.
Elõadó: polgármester.
6. A helyi képviselõk, bizottsági tagok
tiszteletdíjáról, költségtérítésérõl és a
mûködési feltételek biztosításáról szóló
40/2006. (XI. 2.) önkormányzati rendelet
módosítása.
Elõadó: jegyzõ.
7. A Sárbogárd város díszpolgári címé-
nek és kitüntetéseinek alapításáról és
adományozásáról szóló 28/2002. (VIII.
28.) önkormányzati rendelet módosítása.
Elõadó: jegyzõ.
8. Sárbogárd Város Önkormányzata kép-
viselõ-testületének az egyes szociális el-
látásokról szóló 28/2006. (VI. 15.) önkor-
mányzati rendeletének módosítása.
Elõadó: jegyzõ.
9. A városi önkormányzat 2012. évi költ-
ségvetési rendeletének elfogadása.
Beterjesztõ: polgármester. Elõadók:
jegyzõ, gazdasági osztályvezetõ.
10. Az önkormányzat saját bevételeinek
és az adósságot keletkeztetõ ügyleteibõl
eredõ fizetési kötelezettségeinek a költ-
ségvetési évet követõ három évre várható
összegének meghatározása.
Elõadó: polgármester.
11. A városi önkormányzat 2011. évi költ-
ségvetésének módosítása.

Beterjesztõ: polgármester. Elõadók:
jegyzõ, gazdasági osztályvezetõ.

12. Sárbogárd Város Önkormányzata
képviselõ-testületének 2012. évi munka-
tervének módosítása.

Elõadó: polgármester.

13. Döntés a 2012. évi víziközmû bérleti
díjának terhére megvalósuló felújítások-
ról.

Elõadó: polgármester.

14. A víziközmûvek üzemeltetéséért fize-
tett 2011. II. félévi bérleti díj felhasználá-
sáról döntés.

Elõadó: polgármester.

15. Közmûvelõdési megállapodás a
pusztaegresi klub üzemeltetésre.

Elõadó: jegyzõ.

16. A nevelési-oktatási intézmények
2012/2013-as nevelési–oktatási éve be-
iratkozási idõszakának meghatározása.

Elõadó: jegyzõ.

17. Óvodák nyári zárva tartása.

Elõadó: jegyzõ.

18. Új cafetéria-juttatási szabályzat elfo-
gadása Sárbogárd város polgármestere
részére.

Elõadó: jegyzõ.

19. Belterületbe csatolás iránti kérelem
elbírálása.

Elõadó: polgármester.

20. Sárbogárdi Napok (Hetek) rendez-
vénysorozat tervezett programjának el-
fogadása.

Elõadó: OKSB-elnök.

21. Tájékoztató a Sárbogárdi Többcélú
Kistérségi Társulás 2011. II. félévi mun-
kájáról.

Elõadó: polgármester.

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

Elõadó: jegyzõ.

23. Bejelentések, interpellációk.

1. Sárbogárd Város Önkormányzata kép-
viselõ-testületének 2012. januári ülésén
elhangzott bejelentésekre válasz a mû-
szaki osztály részérõl

Dr. Sükösd Tamás polgármester

TÁJÉKOZTATÁS
A 2011. évi iparûzési adóbevallás alap-
ján a 2012. I. félévi adóelõleg hivatalból
nem mérsékelhetõ.
Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi
XCII. törvény 32. § (1) bekezdése sze-
rint a helyi iparûzési adóról az adóévet
követõ év május 31-éig kell bevallást
tenni.
A törvény 42. § (1) bekezdése értelmé-
ben az adóelõleg-fizetési kötelezettsé-
get az adózó önadózás útján teljesíti; a
(2) bekezdése szerint az adózó az adó-
elõleg módosítását kérheti az adóható-
ságtól, ha elõlegét az elõzõ idõszak ada-
tai alapján fizeti, és számításai szerint
adója nem éri el az elõzõ idõszak adatai
alapján fizetendõ adóelõleg összegét; a
(4) bekezdés szerint az adóelõleg mó-
dosítását az esedékesség idõpontjáig
(március 15., szeptember 15.) benyúj-
tott kérelemben lehet kérni. Ha az adó-
zó a 2012. I. félévi iparûzési adóelõlegé-
nek módosítását nem kérte, akkor az
elõlegfizetési kötelezettsége változatla-
nul a korábbi bevallásán alapul, így a
2012. évrõl (2013. május 31-éig) benyúj-
tott bevallásában „számol el” a 2012. I.
félévi és II. félévi (akár 0 Ft-os) elõleg-
gel. Sárbogárd város jegyzõje, mint adó-
hatóság a 2012. I. félévre önadózással
megállapított és bevallott elõleget a
2011. évrõl benyújtott adóbevallás tar-
talma alapján – a 2011. évi adó erejéig –
hivatalból nem törölheti, az esedékes-
ségig meg nem fizetett elõleg után kése-
delmi pótlékot köteles felszámítani.

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

FELHÍVÁS
Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a
szokatlanul hideg téli idõjárásra való te-
kintettel a rászorulókat kijelölt nappali
melegedõként – szükség szerint éjsza-
kai szállásra – az Egyesített Szociális In-
tézmény Hajléktalanok Átmeneti Szál-
lása (7000 Sárbogárd, Túry M. u. 2., tel.:
06 /25/ 464 037) fogadja.
A krízishelyzetbõl adódó esetlegesen
felmerülõ problémáikkal dr. Sükösd
Tamás polgármesterhez (tel.: 06 /30/
5300 858, és Boros János sárbogárdi
pv-vezetõhöz (tel.: 06 /20/ 9279 214)
fordulhatnak.

Sárbogárd Város Önkormányzata

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke

eseményeirõl
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BOGÁRD és VIDÉKE–LSC SÁRBOGÁRD
városi teremlabdarúgó-bajnokság

XV. forduló

SÁRKERESZTÚR KIKE–
EXTRÉM 2:6 (1:4)

Vezette: Tóth Z.
Sárkeresztúr Kike: Visi – Szauervein,
Geiger, Sütõ.
Csere: –
Extrém: Németh – Dévényi, Horváth D.,
Kuti, Horváth T.
Csere: Rozgonyi.
A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV
sportadásában tekinthetik meg.
Sárga lap: Kuti.
Góllövõk: Geiger 2, illetve Kuti 3, Rozgonyi,
Horváth D. 2.

TWISTER GALAXY–
SÁRSZENTMIKLÓS ÖFI

4:3 (2:2)

Vezette: Tóth Z.
Twister Galaxy: Bognár I. – Balogh, Tóth,
Killer I., Bor.
Csere: Bognár T., Szántó, Kaló.
Sárszentmiklós Öfi: Takács – Kun, Nagy,
Deák, Killer G.
Csere: Derecskei, Kiss, Palotás.
A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV
sportadásában tekinthetik meg.
Sárga lap: Balogh.
Góllövõk: Bor 2, Killer I., Kaló, illetve Deák
2, Killer G.

SÁRBOGARAK–
LÉGIÓ 2000 2:3 (0:2)

Vezette: Szakács I.
Sárbogarak: Csuti J. – Dizseri P., Gazdag,
Németh Cs., Stiksz.
Csere: Dizseri B., Dizseri M.

Légió: Szilágyi B. – Németh, Csuti Z., Ke-
lemen, Vereczkei.
Csere: Baki, Huszár Z., Szilágyi F.
1. perc: Kelemen hagyott ki helyzetet. 2.
perc: Gazdag lõtt kapu mellé, pedig már
mindenki verve volt. 6. perc: Kelemen egy
csel után a jobb alsó sarokba lõtt. 8. perc:
Stiksz lövése alig ment kapu fölé. Ezután
Csuti védései szórakoztatták a nézõket. 17.
perc: Vereczkei került gólhelyzetbe, de
megint a kapus lett a gyõztes. 18. perc: Né-
meth zúgó kapufát rúgott. 20. perc: Csuti
Z. elé szerencsésen pattant a labda, egye-
dül tört kapura és a vetõdõ Csuti mellett
megszerezte csapata második gólját. 22.
perc: mit hagytak ki a Sárbogarak?! 23.
perc: Vereczkei a felsõ kapufát találta el a
labdával. Ha higgadtabb? 24. perc: Kele-
men lõtt mellé, majd a kidobott labdát
Stiksz a kapuba továbbította. 26. perc: Ke-
lemen a kapufát találta el. A mezõnybe
pattant labdát Gazdag az üresen hagyott
Stiksz elé továbbította, aki nem hibázott.
Egyenlõ az állás! 27. perc: Csuti lövése a
kapufa felsõ élérõl vágódott ki. 29. perc:
Baki újból megszerezte csapatának a veze-
tést. 3. perc: Dizseri P. fejelt kapu fölé. 33.
perc: Kelemen perdítését, majd Csuti Z.
erõs lövését hárította Csuti kapus. A mér-
kõzésen nem volt nagy iram. Sok volt az
eladott labda. Megszorították a Sárboga-
rak a Légió csapatát. Pontszámban beérte
a Sárszentmiklós csapatát a Légió.
Góllövõk: Stiksz 2, illetve Kelemen, Csuti Z.,
Baki.

OLD BOYS–SPURI
3:5 (3:1)

Vezette: Tóth Z.
Old Boys: Fülöp Gy., Mikuli, Tóth, Király,
Juhász I.
Csere: Berta, Fülöp T., Horváth, Juhász Á.
Spuri: Kiszl – Kovács, Bodó, Imre, Huszár.
Csere: Banda, Gál, Palásti.
Szép, lassú iramban kezdtek a csapatok.
Ahhoz, hogy felpörögjön az iram, nem volt

másra szükség, mint Juhász I. 4. percben
lõtt góljára. 6. perc: Király jól eltalált lövé-
se a kapuban kötött ki. 7. perc: megint Ki-
rály került helyzetbe, de elhamarkodta a
lövést. 8. perc: Palásti lövését Fülöp Gy. a
kapufa segítségével hárította. 9. perc: Ki-
rály kapott jó indítást Fülöp T.-tõl. Elõbbi
nem hibázott. 10. perc: Gál az üres kapu
mellé emelt. 11. perc: Gál váratlan lövése
utat talált a kapuba. 13. perc: Imre lövése
kerülte el a kaput. 14. perc: Fülöp T. lõtt
kapu mellé. Majd Palásti lövése Fülöp Gy.
lábáról vágódott ki. 15. perc: Imre került
gólhelyzetbe, a kifutó Fülöp Gy. mellett
kapu fölé emelt. 18. perc: Berta lövése ke-
rülte el a kaput. 20. perc: Juhász I. lõtt csú-
nyán kapu mellé. 21. perc: Király lövését
Kiszl szögletre ütötte. 22. perc: Gál nagy
lövése a kapuban, majd kezdés után Bodó
egyenlített. 30. perc: Király váratlan lövé-
sét hárította Kiszl. 31. perc: Fülöp Gy.
szögletre védte Bodó lövését. A másik ol-
dalon Kiszl védett. 35. perc: Király hagyott
ki nagy helyzetet. 37. perc: Imre lövése Fü-
löp Gy. mellérõl vágódott ki, ismételhetett
azonban a kapufáról kifelé pattant a labda.
38. perc: Király lövése kerülte el a kaput. A
kidobott labdából Palásti megszerezte a
vezetést. 40. perc: Banda állította be a vég-
eredményt.
Góllövõk: Juhász I., Király 2 ill. Gál 2 , Bo-
dó, Palásti, Banda.

Tabella
1. Sárszentmiklós Öfi 14 11 - 3 76:31 33
2. Légió 2000 14 10 3 1 40:23 33
3. Extrém 14 9 3 2 67:42 30
4. Sárkeresztúr Kike 15 8 2 5 60:43 26
5. Twister Galaxy 15 7 3 5 52:45 24
6. Old Boys 15 6 - 9 46:52 18
7. Sárbogarak 14 4 3 7 40:53 16
8. Spuri 14 3 - 11 44:77 9
9. Toledó 2005 14 1 2 11 40:76 5

Góllövõlista
1. Geiger Zoltán, Kike, 28 gól.

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 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 idõ-
pontban az LSC Sárbogárd csapata játszik.
A tavaszi bajnokság 2012. március 10-én rajtol.

VÁLTOZÁS

A február 11-ére kiírt túrát a rossz idõ-
járásra való tekintettel február 18-án
tartjuk meg.

Németh Pál
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Sportbál Cecén hóesésben
Szombaton csodálatos hóesésben a cecei
mûvelõdési házban rendezték meg a helyi
általános iskolában és a sportegyesületben
tevékenykedõ ifjú labdarúgók évértékelõ
rendezvényét. A téli idõ ellenére közel
80-an hallgatták meg a gyerekek eredmé-
nyeit, a sok sikert, amit a Vajtáról, Sáreg-
resrõl és Cecérõl a csapatokba érkezõ diá-
kok értek el a 2011-es év során.

Igazán dicséretes az igyekezet, amit ezek a
fiatalok tanúsítottak és tanúsítanak most is
a futballpályán, legyenek óvodás korúak,
vagy éppen már középiskolások.
Az értékelés végén minden sportoló gyer-
mek egy, a cecei sportegyesület emblémá-
jával díszített sapkát kapott ajándékba.
A rendezvény szervezõi köszönetet mond-
tak annak a két edzõnek, akik munkája

nélkül nem sikerült volna elérni azt, hogy
Cecén 5 korcsoportban mûködik a gyer-
meklabdarúgás. Önzetlen munkájukkal,
odaadásukkal nemcsak trenírozzák, egész-
séges életmódra, csapatszemléletre neve-
lik a gyerekeket, hanem példát is adnak
számukra. Klazer Balázs és Bende Zsolt
munkáját a fiatalok egy-egy, a csapatok ké-
pével ellátott pólóval köszönték meg.
Szintén köszönet illeti azokat a szülõket,
akik segítenek a gyermekek felkészülésé-
ben, szállítják, buzdítják õket, ezzel együtt
nevelik közösen a sport szeretetére a fel-
növekvõ nemzedéket.
Az évértékelés után tánccal, beszélgetés-
sel folytatódott a találkozó, amit a tombo-
lahúzás és a sok ajándék tett még színeseb-
bé.
Szeretnénk még egyszer megköszönni
mindazoknak a támogatását, akik eljöttek
a zord idõ ellenére is az évértékelésre, va-
lamint azoknak is, akik tombolaajándék-
kal támogatták, hogy a jövõben is biztosí-
tani tudjuk a fiatalok versenyeztetését, hi-
szen a bál bevételét az ifjú labdarúgók tá-
mogatására fordítjuk.

Király László

„Alapozás” – téli foci Miklóson
Január végén, még igencsak a tél közepén megkezdték az „alapozást”, felkészülést a tavaszi szezonra Sárszentmiklós labdarúgó fel-
nõtt- illetve utánpótláscsapatai.
Fontos változás történt a csapat vezetésében: Palotás Pétertõl Bodó Zoltán vette át a „nagy csapat” irányítását. Meg kell említeni és
meg kell köszönni Palotás Péter munkáját, mivel Masinka László hirtelen távozását követõen volt bátorsága vállalni az igencsak
megfiatalított csapat irányítását.
A felkészüléshez hozzátartoznak az edzõmérkõzések (ha az idõjárás engedi): Sárbogárd – február 5., vasárnap; Nagylók – február 12.,
vasárnap; Mezõfalva – február 18., szombat; hazai, Nagylók – február 26., vasárnap.
Ezek a mérkõzések fontosak, mivel jó iránymutatók az edzõ számára.
Kérdésemre, hogy mi Zoli bácsi elvárása a csapattal szemben, a válasz: „Jelenleg csapatépítés folyik, folytatni kell a fiatalok beépítését
a felnõttkeretbe, egy erõs középcsapat 5-8. hely a jelenlegi cél.”
Az ifi csapatnál változás nem történt, egy nagy létszámú, komoly játékerõt képviselõ csapat, melynek edzõje, Pajor László kérdésemre,
hogy mit vár a csapattól, így felelt: „Fegyelmezett, szép játékot.” Hát, igen, ha ez megvan, a siker biztos, hogy nem marad el.
Az idei évben is sok szeretettel várunk minden kedves sportbarátot!

Sallai Attila, Sárszentmiklósi SE

Farsang a Sparban
A Sparos lányok megint meglepetéssel várták a gyerekeket.
Pénteken délután farsang alkalmából minden olyan apróság-
nak ajándékot adtak, aki 16 és 17 óra között jelmezben jelent
meg az üzletben. Õk maguk is beöltöztek – nagyon jól állt nekik
a vidám maskara! Ezzel pedig nemcsak a gyerkõcöket, hanem
minden betérõ vásárlót megleptek.
Fánkevõversenyt is rendeztek a jelentkezõknek, két forduló-
ban. Egy lány és egy fiú jeleskedtek a finom farsangi nyalánkság
gyors elfogyasztásában. Õk egy-egy nagy csomaggal térhettek
haza, ám minden résztvevõt apróbb ajándékokkal halmoztak
el.

Hargitai–Kiss Virág
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Ki-ki a maga helyén
Gyöngyike nagy igyekezettel a késeket
tisztította. Közben halkan dúdolt egy éne-
ket:

„E világnak sötét éjjelén
Ki-ki világítson a maga helyén.”

– Mit bajlódsz annyit a késekkel? – kérdez-
te Márta.
– Mert az én helyemen így világíthatok –
felelte vidáman Gyöngyike. – Hiszen tu-
dod: „Ki-ki világítson a maga helyén”, és
én minden tõlem telhetõt megteszek.
– Én nem pocsékolnám így az erõmet –
mondta Márta –, úgy sem veszi észre senki.
– De Jézus látja – mondta Gyöngyike, és
újból énekelt: „Ki-ki világítson a maga
helyén.”
– Ha ez a gyermek minden tõle telhetõt
megtesz – mondta magában elgondolkoz-
va Márta – én is vigyázok a munkámra. Ha
az Úr látja a késeket, látja azt is, hogy sü-
töm ki a húst – és kiválóan készítette el.
– Márta, ma a húst különösen jól sütötted
ki – mondta Emma.
– Gyöngyikének köszönhetem – felelte
Márta örömtõl kipirult arccal, és elmondta
a kések történetét. Emma éppen ruhát va-
salt a testvérének. Fáradt és ideges volt.
„Ilonkának ugyan mindegy, hogy milyen
lesz; sietek vele” – gondolta. De mikor
meghallotta a kések történetét, igyekezett
a lehetõ legszebben kivasalni.
– Milyen szépen vasaltad ki a ruhámat! –
mondta Ilonka.
Emma nevetve felelte:
– Gyöngyikének köszönheted.
Ilonka barátnõje állított be. Társaságba
hívta õt.

– Nem mehetek – felelte Ilonka –, biblia-
órára kell mennem, mert ott van a helyem.
– Hogy értsem ezt, hogy ott a helyed?
Erre Ilonka elmondta neki Gyöngyike ké-
seinek történetét. Barátnõje elgondolkoz-
va szólalt meg:
– Nos, ha nem akarsz velem jönni, akkor én
megyek veled.
– Nagy segítségünkre voltak ma az ének-
lésnél – mondta az igehirdetõ hazafelé me-
net. – Nem is gondoltam, hogy eljönnek.
– Gyöngyikénk indított erre – mondta
Ilonka. – Õ mindig a lehetõ legjobbra tö-
rekszik, még akkor is, ha csak evõeszköz-
tisztításról van szó – és még egyszer el-
mondták a történetet.
– Mégis bemegyek ide még egyszer –
mondta az igehirdetõ, miközben megállt
egy kis szegényes ház elõtt. – Tegnap
ugyan azt gondoltam, semmi értelme, de
mégis, meg kell tennem minden lehetõt.
A házban egy beteg feküdt. Sokszor pró-
báltak már vele beszélni, mielõtt meghal,
az egy szükséges dologról, de a beteg halla-
ni sem akart róla. Most a látogató azzal ál-
lított be, hogy egy kis történetet akar el-
mondani neki. És Gyöngyikérõl beszélt
neki, a késeirõl, a maga kis helyérõl, és ar-
ról a vágyakozásról, hogy mindig a tõle tel-
hetõ legjobbat tegye, és Jézus világíthas-
son az õ kicsi helyén; meg arról, hogy mi
minden lett ebbõl egy nap alatt.
A beteg a szemeit törölgette és csendesen
megszólalt:
– Én mindig csak füstölgök az én helye-
men, ahelyett, hogy világítanék. Szeret-
ném végre igazán megtalálni a helyemet.
Gyöngyike Jézusa nekem is segít majd.
Így Gyöngyike sok jót tett azon a napon
anélkül, hogy tudott volna arról. A Szent
Szellem így hoz elõ kis dolgokból is sok ál-
dást. Másnap reggel ismét rendesen végez-
te a munkáját és vidáman énekelte:

„Jézus szól: világíts szép ékesen,
Mint a kicsi lámpa, tisztán fényesen,
E világnak sötét éjjelén
Ki-ki világítson a maga helyén.”

Persze, olyanok is voltak, akik semmibe se
vették Gyöngyike késeinek történetét, de
ez mit sem változtat azon, hogy amit Gyön-
gyike az Úrban cselekedett, abból észre-
vétlen hatások áradtak ki hívõk és hitetle-
nek felé egyaránt, anélkül, hogy Gyöngyi-
ke csak egyet is észrevett volna belõle. So-
kaknak áldásra volt.
Róma 10,9-10: Mert ha a te száddal vallást
teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed,
hogy Isten feltámasztotta Õt a halálból,
megtartatol. Mert szívvel hiszünk az igaz-
ságra, szájjal teszünk pedig vallást az üd-
vösségre.

Forrás: internet

Gondolkodjunk együtt az apostoli hitvallásról!

Ökumenikus bibliaórák
Helyszín: az Alap–Alsószentiváni Református Egyházközség

gyülekezeti terme (Alap, Béke u. 10.).
VÁLTOZÁS AZ IDÕPONTOKBAN!

február 2., 17.00 Mindenható Atya, Teremtõ
február 9., 17.00 Jézus Krisztus, egyszülött Fiú, a mi Urunk
február 16., 17.00 Fogantatott, született
február 23., 17.00 Szenvedett, megfeszíttették, meghalt, eltemettették
március 1., 17.00 Alászállt a poklokra, feltámadott
március 8., 17.00 Felment a mennyekbe, Szentlélek
március 22., 17.00 Egyház, szentek közössége
március 29., 17.00 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
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A reformkori Sárbogárdról
Helytörténeti elõadás

A Sárbogárdi Múzeum Egyesületben
rendszeresen elhangzanak érdekes elõ-
adások a település múltjából. Február 7-
én, kedden, este az egyesület egyik tagja,
Jákob Zoltán tartott elõadást Úrházy La-
josról, aki 1840 és 1880 között volt a sárbo-
gárdi református gyülekezet 3. lelkésze.
Életútjáról és mûködésérõl megjelent ko-
rábban egy írás Jákob Zoltán tollából a
Bogárd és Vidéke hetilap 2011. augusztus
18-ai számban. Akkor volt a köztisztelet-
ben álló lelkész születésének 200. évfordu-
lója.

Úrházy Lajos sárbogárdi mûködése a re-
formkor utolsó szakaszától a szabadság-
harcon, a Bach-korszakon keresztül a ki-
egyezésen túl a polgárosodó Monarchia
idejét fogja át. A téma alkalmat adott arra,
hogy az elõadó színes képet adjon az akko-
ri Sárbogárd közéletének eseményeibõl is.
Ez a mezõföldi kisváros akkoriban még
nem volt lelkében egyesült. Ezt jelzi az a
tény is, hogy Úrházyt még a bogárd–tinódi
eklézsia hívja meg lelkészéül, és negyven
évvel késõbb mint sárbogárdi lelkipásztor
hal meg. Mondhatnánk, hogy õ volt ennek
az egységesülésnek a lelkipásztora. Ezért
is a béketeremtõ, „szelíd lelkipásztor” ké-
pében vonult be az egyháztörténetbe.
1839-ben, Sárbogárdra érkezése elõtt
1.444 tagot számlál ez a széttagolt gyüleke-
zet, és kb. 700 fõ él a hatalmas szórvány-
ban. A század végén ez a Vértesalja legné-
pesebb gyülekezeteként ismert, mely
együttes létszáma meghaladja a 3.000 fõt.
Úrházy mint Krisztus felszentelt szolgája
hirdette a békesség üzenetét az itt élõk-
nek. Nem volt könnyû dolga, s fõleg az itte-
ni idõszakának kezdetét beárnyékolta a
bogárdiak és a tinódiak civódása, mely
1844-45-ben hágott a tetõpontjára. Állan-
dó békítõ tárgyalásokra volt szükség, mi-
közben nehéz anyagi gondok is terhelik a
gyülekezetet. Mégis a 70-es évekre kilábal-
nak a válságból, fõként az erõskezû Halász

Károly fõgondnok vezetésével. Iskolát,
paplakot javítanak, és elkészül az orgona.
Lapunkban korábban errõl az orgonáról,
ennek különlegességérõl is olvashattak.
Az egyházak közötti együttmûködés jegyé-
ben 1859-tõl Sárszentmiklóson az evangé-
likusokkal közösen iskolát tartanak fenn
közel 20 évig, s megemelik a tanítói fizeté-
seket. 1872-tõl itt tanít Haraszthy Károly,
az elsõ itt maradt rektor. Javul az oktatás
színvonala. A lelkész mellett találjuk 1855-
ben Sipos Pált, a késõbbi pesti egyházme-
gye esperesét, késõbbi püspökhelyettest, a
kunszentmiklósi Gergely Károly ügyvédet,
Damjanich egykori kapitányát, Kossuth
titkárát, aki rövid ideig a gyülekezet fõ-
gondnoki tisztet is betöltötte, Sallay Pált,
aki elsõként indított el közkönyvtárat Ma-
gyarországon. Az õ munkásságáról is ol-
vashattak korábban lapunkban. A bogárdi
közbirtokosok 150 forintot adakoztak e
célra. De itt mûködött Huszár Ágoston,
Fejér vármegye alispánja, Ferencz József
barátja, és Marosdécsei Décsey Lajos, Al-
sókörtvélyes egykori birtokosa, aki szintén

fényes karriert futott be, és jelentõsen tá-
mogatta az egyházat.
A rendkívül érdekes, színes elõadást Jákob
Zoltán sok dokumentummal, sok színes
adalékanyaggal gazdagította.
Úrházy Lajos egységesítõ, béketeremtõ
törekvéseinek gyümölcsei igazából csak
utolsó éveiben és utódai alatt értek be. Az
elõadást záró képhez Jákob Zoltán az
alábbi bibliai idézetet választotta:
„Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette
a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdo-
nította nekik vétkeiket, és reánk bízta a bé-
kéltetés igéjét. Tehát Krisztusért járva kö-
vetségben, mintha Isten kérne általunk:
Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Is-
tennel!” (II. Korinthus 5, 19-20)
Nagyon sajnáltuk, hogy a zord idõjárásnak
is betudhatóan kevesen voltunk. Az elõ-
adásról a Bogárdi TV filmfelvételt készí-
tett, ami a következõ hetekben a televízió-
ban vetítésre kerül.
Aki teheti, nézze meg a filmet!

Hargitai Lajos

1 %-os adománygyûjtés a Sárbogárdi
Íjász Club egyesület részére

Tisztelt Támogatónk! Tisztelt Megszólított!

Egyesületünk jogosult az adó 1 % elfogadására. Adószámunk: 18491074-1-07.
Köszönjük, hogy az elmúlt évben a személyi jövedelemadó 1 %-át egyesületünknek ajánlotta fel, és ez-
zel hozzájárult egyesületünk mûködéséhez, versenyzõink versenyeztetéséhez.
Az íjászat nem tartozik a látványsportok közé, nem erõ és lendület kérdése. Az íjászat nagyon szép
sport, sok örömet és élményt nyújt szerelmeseinek. Ugyanakkor nagyon nehéz, mert sok hibalehetõ-
ség rejlik benne, ami a tökéletes végrehajtást befolyásolja.
Támogatására nagy szükségünk van, ugyanis kiváló sportemberek neveléséhez és versenyzéséhez
biztos anyagi támaszra van szükségünk. Legyen egyesületünk tagja: várjuk fiúk, lányok és gyermekes
szülõk jelentkezését. Ha Ön is részese szeretne lenni sikereinknek, KÉRJÜK, HOGY ADÓJA 1 %-ával az
IDÉN IS LEGYEN SEGÍTSÉGÜNKRE, TÁMOGASSA EGYESÜLETÜNKET!
Kérjük továbbá, hogy erre a célra nyerje meg családtagjait, barátait, ismerõseit. Támogatását elõre is
köszönjük! A sárbogárdi íjászsportolók eredményeirõl és munkánkról tájékozódjon a www.sic.
hupont.hu oldalon. Tel.: 06 (30) 387 6842.

Tisztelettel: Gilicze László
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Kakaós-pudingos szív

Hozzávalók (4 fõre) a tésztához: 1 egész tojás, 11 ek napraforgó olaj, 11
ek cukor, 15 ek liszt, 1 tk szódabikarbóna, 2 ek kakaó, 2,5 dl tej; a tepsi
kenéséhez: Rama, liszt; a pudinghoz: 1 tasak tejszín ízû pudingpor, 3 ek
cukor, 4 dl tej, 5 dkg Rama margarin.

A sütõt elõmelegítjük. A tepsit kikenjük, lisztezzük. A tojást a cukorral, az olajjal
alaposan elkeverjük. Egy másik tálban a liszthez adjuk a szódabikarbónát, a ka-
kaót. A két részt összeforgatjuk. Folyamatos kevergetés mellett fokozatosan
hozzáöntjük a tejet. Az elõkészített tepsibe öntjük a masszát, és 180 fokon
megsütjük. Tûpróbával ellenõrizzük. Közben megfõzzük a pudingot a cukorral
és a tejjel, ha kihûlt, hozzáadjuk a margarint. A tepsiben kihûlt tésztából egy
szív alakú formával kiszaggatjuk a sütiket. Kb. 18 db lesz belõle, bár függ a for-
ma méretétõl is. Megkenjük a tetejüket a pudinggal.

Húsos-füstölt sajtos kelt szívek

Hozzávalók: 50 dkg kenyérliszt, 3 tojás, 1 kk só, meleg tej, 4 dkg vaj, fél
csomag szárított élesztõ. A töltelékhez: 30 dkg csirkemellfilé, 2 ek
olívaolaj, só, õrölt bors, 1 gerezd fokhagyma, 1 csokor majoránna, 1 kk
fûszerpaprika, 20 dkg füstölt sajt.

Egy tálban összegyúrjuk a lisztet a tojással, az élesztõvel, a vajjal és a meleg
tejjel, majd kétszeresére kelesztjük. Eközben a felaprózott csirkemellet olajon
megpirítjuk, sózzuk, borsozzuk, a majoránnával és a fûszerpaprikával ízesítjük.
A tésztát kinyújtjuk, 8 cm-es szíveket vágunk ki belõle, majd a felére kanalaz-
zuk a tölteléket, és rátesszük a felszeletelt sajtot. A maradékkal befedjük, szé-
leit összenyomkodjuk, majd megint kelni hagyjuk. Ezután megkenjük a tojás-
sal, 180 fokon készre sütjük, és azonnal kínáljuk.

Szeszélyes borleves

Hozzávalók: 1 üveg fehérbor, 10 dkg cukor, 1 fahéj, 4 tojássárgája, pár
szem szegfûszeg.

Egy pohárba bort töltünk, majd a többit egy lábosba öntjük két deci vízzel
együtt. Beletesszük a cukrot, a fahéjat és a szegfûszeget, és az egészet fõzni
kezdjük. Eközben a tojások sárgáit egy tálba tesszük, és a pohárnyi borral ha-
bosra keverjük. Ha a leves felforrt, levesszük a tûzrõl, és belekeverjük a boros
tojássárgáját. Végül a fahéjat és a szegfûszeget lehetõség szerint kivesszük, és
már tálalhatjuk is a levest. Ízlés szerint kevés tojáshabot tehetünk a tetejére.

Szerelmeslevél

Hozzávalók: 50 dkg liszt, 30 dkg háj, 15 dkg lekvár, 2 tojás, 1 evõkanál tej-
föl, 1 evõkanál ecet, 1 kávéskanál cukor.

A hájat nagyjából fél órára áztasd hideg vízbe, majd a külsõ hártyáját húzd le ró-
la. Gyúrj össze 40 dkg lisztet egy tojással, a tejföllel, az ecettel és a cukorral,
valamint pici vízzel, és pihentesd negyed órát. A hájat daráld le, a maradék
liszttel dolgozd össze, majd tedd hûtõbe. A tésztát nyújtsd ki egészen vékony-
ra, a hájat kend rá a tetejére. Tekerd fel az egészet, majd a nyújtófa segítségé-
vel lapítsd össze. Hajtogasd négyszeresen össze, és tedd hûtõbe 20 percre. A
mûveletet még kétszer ismételd meg. A sokszorosan hajtogatott tésztát
nyújtsd kisujjnyi vastagságúra, majd vágj ki belõle nagyobb négyzeteket.
Mindegyik közepébe adagolj lekvárt, hajtsd õket háromszögformára, és kend
meg õket a megmaradt tojással. Elõmelegített sütõben nagyjából fél óra alatt
süsd készre a szerelmesleveleket. Ízlésed szerint porcukorral szórd meg tálalás
elõtt.

NAGYMAMA RECEPTJEI CSURKA
Hetvennyolc éves volt. Meghalt. Még nem kellett volna elmennie,
nem volt megrogyott öregember. Miért halt meg mégis? Nehéz
volt kibírni, ami vele történt.
Volt idõ, amikor õ volt a budapesti értelmiségi elit kedvence. A
80-as években szinte mindig mûsoron volt valamelyik darabja a
fõvárosban. A legjobb színházak, legjobb színészek versengtek a
szerepeiért, mert biztos sikert jelentettek. A nézõtér tombolt, ne-
vetett, a színészek lubickoltak, a kritika fejet hajtott. Nem voltak
ezek a színmûvek olcsó bohózatok. A társadalom egy-egy gennyes
sebét fakasztották föl, de olyan derûvel, nevettetõ módon, hogy
még azok is kacagtak, akiket az író kigúnyolt. És Csurka mindig
ott volt a lóversenypályán, enni, inni nagyon tudott, a bemondásai
szájról szájra jártak.
És milyen furfangjai vannak az életnek: egyszer hirtelen õ lett
Magyarország sátánja, a leggyûlöltebb ember. Minden újság szi-
dalmazta, minden szónok õbele törölte a lábát, a nevét sem volt
szabad leírni negatív jelzõk körítése nélkül. Nem volt színház,
amelyik a mûsorára merte volna tûzni valamelyik sikert ígérõ da-
rabját, az ismerõsei átmentek az utca túlsó oldalára, ha közele-
dett, nehogy meglássa valaki, hogy fogadják a köszönését, netán
szóba állnak vele. Ez már tényleg csúcs: az új magyar irodalmat
tárgyaló gimnáziumi tankönyv korunk talán legjobb magyar drá-
maírójának a nevét sem tartalmazza, holott nálánál két klasszissal
gyengébb íróknak ott a fényképe, méltatása, rövid életrajza.
Mi történt itt, miféle praktika fordította meg ennyire a világot kö-
rülötte?
Hát kérem, 1990-ben megtörtént a rendszerváltásnak nevezett
politikai rejtély. Ekkor kezdõdött az õ zuhanása. Ha talpnyalója
lett volna Kádár Jánosnak, híve az õ rendszerének, semmi baja
nem történt volna. Írói pályájában semmiféle törés nem követke-
zett volna be, megmaradt volna a lóversenypálya kedvencének.
Ez fontos adalék a rendszerváltás természetéhez. Csurka István
azonban meghatározó alapítója lett a Magyar Demokrata Fó-
rumnak, politizálni kezdett, keményen jártatta a száját, s ahogy
mondani szokták, „zsidózott”, vadmagyarkodott. Ekkor még a
pártból is kizárták, amelyet részben õ alapított, bélyeges ember
lett, a csúcsról lezuhant a mélységek mélységébe. Számos megma-
radt híve számára megmaradt „Pista bácsinak”, adott ki újságot,
amelyet azonban az újságosbódék legtöbb vevõje meg sem mert
érinteni, mintha a papírja pestisbaktériumot terjesztett volna.
Nehéz ezt kibírni, bele lehet ebbe halni.
Most, hogy elhunyt, szegény, mintha eltûnt volna a feje fölül az
átok. A gyászhír a rádió híradásának elsõ számú híre lett, az újsá-
gok szépeket írnak róla (persze nem „ejnye-ejnyék” nélkül). Kár,
hogy elment. Ha életben maradt volna, fergeteges komédiát írha-
tott volna a saját esetérõl. Mert van az egészben valami tragikomi-
kus. És szégyenletes is. Persze akiknek elsõsorban szégyenkezni-
ük kellene, azoknak nem szokása a szégyenkezés.
Meg kell halni ahhoz, hogy értékeljenek valakit?

(L. A.)

Idõjárás
Változékony, zord, téli idõjárás várható a továbbiakban is. Pénteken még
több-kevesebb napsütés mindenütt ígérkezik, ám a hétvégén újabb medi-
terrán ciklon érkezésével lehet számolni. A ciklon nehéz elõrejelezhetõsége
miatt még bizonytalan a kialakulása, csapadékrendszerének helyzete, így a
szombat-vasárnapi idõjárást egyelõre csak nagy vonalakban lehet körvo-
nalazni. A hõmérséklet a kevésbé felhõs péntek és szombat reggel ismét
-20 fok köré süllyedhet, a hétvégi esetleges sok felhõ mérsékelheti az éj-
szakai kisugárzást. A csúcshõmérséklet a jövõ héten emelkedhet néhány
fokot.

www.metnet.hu

Csütörtökön este sejtelmesen világító Hold nagy udvarát egy
nagy kör keretezte, ami rendkívülivé tette a látványt. Ez is je-
lezte a következõ napok drasztikus idõjárásváltozását.

Hargitai–Kiss Virág

A Hold üzenete
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Sánta réce
Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét országon
túl, még az Óperenciás-tengeren is túl, élt egy-
szer egy öregember és egy öregasszony. Azok-
nak nem volt gyermekük, s erõsen szegények
voltak. Mindennap elmentek az erdõbe gombát
szedni, s azzal éldegéltek. Nyáron gyûjtöttek
annyit, hogy télire is maradjon. Megaszalták, el-
tették. El is adogattak belõle, s abból éldegéltek.
Hát egyszer egy reggel, ahogy kimennek, szede-
getik a gombát ebbõl a bokorból is, abból a bo-
korból is, megpillantanak egy récét.
– Jaj, te! – kiáltott föl az öregasszony. – Nézd
csak, apjuk, itt egy réce! Vigyük haza!
– Vigyük! – helyeselt az ember.
Megfogta az asszony a récét, s beletette egy ko-
sárba, amibe a gombát szedték, s hazavitte. Saj-
nálta levágni. Nézegette a récét, hát az egyik lá-
ba s a szárnya el volt törve. Biztosan meglõtték.
Csinált egy fészket neki, s oda beletette, hadd
gyógyuljon meg. Este elbeszélgettek az öregem-
berrel a régi dolgokról, aztán lefeküdtek. Mikor
megvirradt, megint elmentek az erdõbe gombát
szedni. A récécskét otthon hagyták.
Azt persze nem tudhatták, hogy a réce egy elva-
rázsolt leány volt. Alig várta, hogy az öregek el-
menjenek hazulról, leszállott a kosárból, egyet
kecskebukázott, s olyan szép leány lett belõle,
hogy csupa csoda. Igen, de az egyik karja sebes
volt, s az egyik lábára sántított. Az öregek, mikor
elmentek hazulról, bizony nem mosogattak, az
ágyakat se vetették meg, nem sepregettek. Hát
a leány kimászott az ablakon, vizet vitt be, oda-
tette fõzni a vacsorát. Megvetette az ágyat, ki-
sepregetett, elmosogatott, s utána egyet buk-
fencezett, s megint lett belõle réce, visszaült a
kosárba.
Este, mikor hazajön az öregember s az öreg-
asszony, kinyitják az ajtót, hát a szemük-szájuk
tátva maradt a csodálkozástól. Ki járhatott itt? Ki
csinált ilyen szép rendet? Ki fõzhette meg a va-
csorát? Se ismerõsük nincsen, se rokonuk. Az
ajtó is be volt zárva, hogy tudott ide bejönni vala-
ki? Eleget gondolkoztak õk.

Megvacsoráztak, lefeküdtek, de egész éjjel azon
törték a fejüket, ugyan ki járhatott ott. De sem-
mit se tudtak kitalálni.
Másnap még nagyobb rendetlenséget hagytak.
Kicsit hamarabb hazajöttek a gombaszedésbõl,
hátha rajtakapják, aki ott jár náluk.
De a réce, mikor elmentek az öregek, megint le-
szállott a fészekrõl, egy kecskebukát vetett, s
lett belõle egy szép leány. Kimászott az ablakon,
vitt be egy vödör vizet, s odatett egy kicsi babot
levesnek. Rendbe szedte a konyhát s a szobát.
Megvetette az ágyat, kitakarított, aztán egyet
kecskebukázott, s lett belõle réce. Visszaült a fé-
szekre, mintha semmi se történt volna.
Hazajöttek az öregek megint egy kicsit hama-
rabb, s hát látják, hogy megint szépen ki van ta-
karítva, s a tûzhely szélén ott a vacsora. Ki járha-
tott itt? El nem tudták képzelni. Megegyeztek,
hogy másnap nem mennek el gombát szedni,
hanem bezárják az ajtót, a szín alá elbújnak, s
meglesik, hogy ki járhat a házban. Úgy is csinál-
tak. Felkeltek, elõvették a kosarat, amibe a gom-
bát szokták szedni, kimentek, bezárták az ajtót, s
a szín alá elbújtak. Hát egyszer látják, hogy az
ablak kinyílik, s egy nagyon-nagyon szép leány
csak kimászott az ablakon, s elment vízért a vö-
dörrel. Hamar az öregek odafutottak, s az ajtót
kinyitották, nézik a fészket, hát nincs ott a réce.
Megfogták gyorsan a kosarat, amiben a fészek
volt, s bedobták a tûzbe. A leány, mikor megfor-
dult, s hozza a vizet, hát látja, hogy az ajtó tár-
va-nyitva, s az öregek otthon vannak. Fut a fé-
szekhez, de annak már hûlt helye. Bevetették a
tûzbe. Elkezdett a leány sírni keservesen.
– Jaj – szepegte –, miért tették ezt velem? Én
egy elátkozott leány vagyok. Tizenegy bátyámat
is vadrécékké varázsolta egy gonosz boszor-
kány. Én, ha meggyógyult volna a szárnyam s a
lábam, akkor elrepültem volna velük. Most én
örök életemben itt kell, hogy üljek.
Vigasztalták az öregek:
– Ezért, édes leánykám, te ne búsulj. Nekünk
úgy sincs gyermekünk, úgy fogunk téged nevel-

ni, mintha a sajátunk volnál. Mindenfélét ve-
szünk neked. Egy könnyet se hullass ezért, a
testvéreid is eljönnek majd ide, s meglátogat-
nak.

De a leány csak sírt keservesen. Egy idõ múlva
megvigasztalódott egy kicsit, mindennap telt az
idõ, de örökké nézte, figyelte, mikor hall réce-
vákkogást.

Hát egyszer éppen elõvette a guzsalyát, kiült az
eresz alá, hogy fonogasson. Ahogy fonogatott,
fonogatott, hát látja, hogy vadrécék repülnek a
levegõben, s nagyon vákkogtak. Integettek a
szárnyukkal feléje. A leány visszaszólt nekik:

– Nem tudok elrepülni veletek, mert nincsen toll-
ruhám, se szárnyam, elégett a kosárral. Hanem
hajítsatok le nekem tollat.

Hamar a tizenegy réce mindegyik lehajított egy
tollacskát, s a leány a hajába s a ruhájába szerte-
szét szurkálta, s abban a szent helyben kinõtt a
szárnya s a tolla, s úgy elrepült a többi récével, a
testvéreivel, mintha ott sem lett volna.

A nagy vákkogásra, szárnycsattogtatásra fut-
nak ki az öregek. De már csak a guzsalyt találták
ott, letéve az eresz alá.

– Jaj, jaj– búsultak, sírtak –, elment a mi kedves
leányunk!

A leány meg boldogan szállt a testvéreivel, le-
het, még ma is repülnek, ha ugyan meg nem áll-
tak.

S a két öreg, szegények, még ma is élnek, ha
meg nem haltak.

Bukovinai székely népmese

RAJZ- ÉS IRODALMI PÁLYÁZAT A VÍZ VILÁGNAPJÁRA
A Fejér megyei általános iskolák tanulói számára a víz világnapja
(március 22.) alkalmából rajz- és irodalmi pályázatot hirdetünk.
A víz világnapjának idei jelmondata szerte a világon: „water & food security.”
Ennek nyomán a magyar jelmondat így hangzik: „A világ szomjas, mert mi
éhesek vagyunk.” Igazából arról van szó, hogy az emberiség pazarlása miatt
az édesvízkészletek egyre szûkösebbek, és a minõség megóvására is
mind jobban kell figyelnünk, hogy csapjainkból tiszta víz folyhasson.
Ezért olyan mûveket várunk, amelyek közvetlenül vagy közvetve a vízzel, a
vízkincs értékével, megóvásával, felhasználásával, életünkben betöltött sze-
repével, egészségügyi vonatkozásaival, vagy akár szépségével hozhatók
összefüggésbe.
A rajzpályázaton (alsós és felsõs, ezen belül sima és mûvészeti kategóriák-
ban) technikai megkötést nem teszünk, de legfeljebb A3-as méretû rajzokat,
vagy max. 20x20 cm-es alapterületû kisplasztikákat várunk.
Az irodalmi pályázatra (alsós és felsõs kategória) olyan versek, mesék, rö-
vid kis írások küldhetõk, melyek terjedelme legfeljebb egy, másfél oldal.
Minden tanuló kategóriánként egy pályamunkával szerepelhet, melyet
2012. március 9-éig a FEJÉRVÍZ ZRt.-hez (8000 Székesfehérvár, Királysor
3-15.) kell eljuttatni. Az alkotásokon, kérjük, mindenki tüntesse fel nevét,
korát (osztályát), iskoláját, felkészítõ pedagógusának nevét.

A díjazottak – szakmai zsûrizés alapján – a 6 kategóriában külön-külön érté-
kes könyvjutalmat kapnak.

A pályázat csapvízfogyasztással kapcsolatos legjobb rajzait a Magyar
Víziközmû Szövetség országos versenyére is továbbküldjük.

A helyezésekrõl és a díjátadó ünnepségen való részvételrõl, annak idõpontjá-
ról a nyerteseket külön értesítjük.

A beküldött pályázati munkákat a díjátadást követõen megtartjuk (székháza-
inkban közszemlére bocsátjuk), illetve kiadványainkban, honlapjainkon fel-
használjuk.

A kiírók várják a pályamunkákat!

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, Magyar Hidrológiai
Társaság Közép-dunántúli Szervezete, Közép-dunántúli Környezetvédelmi
és Vízügyi Igazgatóság, Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természet-
védelmi és Vízügyi Felügyelõség, Depónia Kft., Gaja Környezetvédelmi Egye-
sület, FEJÉRVÍZ ZRt.

A részletes pályázati kiírások a www.fejerviz.hu és a www.kdtvizig.hu
honlapon találhatók.
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Február 11., SZOMBAT
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Magyar gazda 5.55 A rejtélyes XX. század
6.25 Anno 6.55 Ma reggel 8.00 Híradó 9.00 Delta 9.30 Mozdulj! 10.00 Arany-
metszés 10.55 Angi jelenti 11.30 Most a Buday! 12.00 Hírek 12.05 Múlt-kor
12.35 Zöld Tea 13.05 Útravaló 13.20 Családom és egyéb emberfajták 13.45
Melissa és Joey 14.10 Madagaszkár 15.05 Koldus és királyfi 16.40 A szövet-
ség 17.35 Gasztroangyal 18.30 Szerencseszombat 19.30 Híradó 20.00 Sport-
hírek 20.15 A Dal 22.00 A zöld sárkány gyermekei 23.35 Sporthírek 23.45 Eric
Clapton – Crossroads
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Boci és Pipi 10.30
Asztroshow 11.25 Házon kívül 11.55 Autómánia 12.00 Híradó 12.30 Jéglova-
gok 14.30 Eltûntnek nyilvánítva 15.30 Õslények kalandorai 16.35 Csaó, Lizzie!
18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 A kölyök 21.35 Való világ 22.45 Álom-
csapda 1.20 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 6.25 TV2 Matiné 10.00 Babavilág 10.30 Tûsarok
11.00 9 hónap 11.30 Bajnokok Ligája magazin 12.00 Egy tini naplója 12.30
Gyilkos számok 13.30 TopSpeed 14.00 Autóguru 14.30 Xena 15.30 Bûbájos
boszorkák 16.30 Hawaii Five-0 17.30 Sas Kabaré 18.30 Tények 19.00 Aktív
Extra 19.35 Zathura – Az ûrfogócska 21.30 Cloverfield 23.15 War, Inc – Jó üz-
let a háború 1.10 Ezo.tv 2.10 Kalandjárat 2.35 Teleshop 3.05 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 21.04 Rádiószínház 21.55 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 12., VASÁRNAP
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Magyar gazda 5.55 Zöld Tea 6.25 Delta
6.55 Ma reggel 8.00 Híradó 9.00 Engedjétek hozzám 9.05 Így szól az Úr! 9.10
Katolikus krónika 9.40 Tanúságtevõk 10.05 A sokszínû vallás 10.15 Evangéli-
kus magazin 10.45 Evangélikus ifjúsági mûsor 10.50 Útmutató 11.15 Ábrám
Tibor portré 11.45 Báthory István és az unitáriusok 12.00 Hírek 12.05 Szellem a
palackból 12.35 Anno 13.05 Fapados szerelem 14.35 Út Londonba 15.05 TS –
Sport 7 15.40 Maradj talpon! 17.10 Retró kabaré 18.05 Rex Rómában 18.55 A
lényeg 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Magyarország, szeretlek! 21.30 A
kód neve: Merkur 23.20 12 majom 1.25 Sporthírek 1.30 Gyõri filharmonikusok
koncertje
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.10 Trendmánia 10.50 Teleshop
11.45 Törzsutas 12.00 Híradó 12.15 Havazin 12.50 Jéglovagok 15.00 Eltûnt-
nek nyilvánítva 16.00 Vagány nõk klubja 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11 20.00
Való világ 22.55 Grimm 1.15 Portré
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Egzotikus Ázsia 6.45 TV2 Matiné 9.30
Nagy vagy! 10.30 Mosoly Road Show 2011 11.30 Stahl konyhája 12.00 Ka-
landjárat 12.30 Több mint testõr 13.00 Simlis Jack, a karibi szuperkém 13.35 A
kiválasztott – Az amerikai látnok 14.35 Monk – Flúgos nyomozó 15.35 Bûbájos
boszorkák 16.35 Zathura – Az ûrfogócska 18.30 Tények 19.00 Napló 20.05 27
idegen igen 22.05 Frizbi Hajdú Péterrel 23.05 Célkeresztben 0.05 A gonosz
csábítása 1.50 Ezo.tv 2.25 Napló 3.15 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 Református 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 21.04 Rádiószínház 21.51 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 13., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 9.05 A
Silla királyság ékköve 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 maga-
zin 13.25 Domovina 13.55 Múlt-kor 14.25 A szövetség 15.20 Angyali érintés
16.10 Veszélyes szerelem 16.55 MM 17.45 Család csak egy van 18.30 Maradj
talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Kékfény 21.10 Hacktion 22.05
Hétfõ este 22.40 Aranymetszés 23.35 Múlt-kor 0.05 Zöld Tea 0.35 Sporthírek
0.45 Család csak egy van 1.30 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 10.25 Top Shop
12.00 Híradó 12.05 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 23.10 Ref-
lektor 23.25 Angyalok háborúja 4. – A felkelés

TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Aktív Extra 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.30 Stahl kony-
hája 9.40 Babapercek 9.50 Teleshop 10.55 Ezo.tv 12.30 Kegyes hazugság
14.20 Marina 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 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 Az evangélikus egyház félórája
14.05 Rádiókabaré 15.00 Krónika 15.11 Prémium Rocktörténet 15.30 Közelrõl
17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tet-
ten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház
20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25
Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Népzene 0.10 Éjszaka

Február 14., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 9.05 A
Silla királyság ékköve 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 16.10 Veszé-
lyes szerelem 16.50 MM 17.45 Család csak egy van 18.30 Maradj talpon!
19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Schmidt története 22.20 Kedd este 22.55
Tudorok 23.50 Barangolások öt kontinensen 0.20 Esély 0.45 Sporthírek 0.55
Család csak egy van 1.40 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 10.25 Top Shop
12.00 Híradó 12.05 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 9.30 Stahl konyhá-
ja 9.40 Babapercek 9.50 Teleshop 10.55 Ezo.tv 12.30 A meztelen bomba
14.20 Marina 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 Kettõt talál-
hatsz 23.30 Aktív 0.30 Tények 1.05 Ezo.tv 1.40 Next 3.05 Totalcar 3.30
Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház fél-
órája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.11 Prémium Kabaré-
matiné 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 15., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 9.00 A
Silla királyság ékköve 10.05 Magyarország, szeretlek! 11.15 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 17.40 Család csak egy
van 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Párizsi helyszí-
nelõk 21.05 On The Spot 22.05 Szerda este 22.35 Kortárs 23.05 Kukkoló kultú-
ra 0.10 Szellem a palackból 0.35 Sporthírek 0.45 Család csak egy van 1.30 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 10.25 Top Shop
12.00 Híradó 12.05 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 23.15 Reflektor 23.30 Az
eltûntek
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.30 Stahl kony-
hája 9.40 Babapercek 9.50 Teleshop 10.55 Ezo.tv 12.30 Winnetou 1. 14.20
Marina 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 Anya, lánya, unokája 23.20 Doktor House 0.20 Tények
0.55 Ezo.tv 1.30 Anya, lánya, unokája 3.25 Babavilág 3.50 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 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 Sportvi-
lág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04
Rádiószínház 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34
Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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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 10., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Kósa K.: A keresztrõl való be-
széd (94p), Szabó Éva néni könyvbemutatója 13.00 és 18.00 Lap-
szemle 19.00 Testületi ülés 23.00 és 0.00 Lapszemle
Február 11., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 Lapszemle
14.00 Testületi ülés 18.00 Lapszemle 19.00 Bál Töbörzsökön
(15p), Miklósi felsõs farsang (50p), Nyílt karateedzés (20p),
Partiumi barangoló 4. 23.00 és 0.00 Lapszemle
Február 12., V: 7.00 Heti Híradó 8.00 Testületi ülés 13.00 Heti
híradó 14.00 Bál Töbörzsökön (15p), Miklósi felsõs farsang (50p),
Nyílt karateedzés (20p), Partiumi barangoló 4. 18.00 Heti híradó
19.00 Hitéleti archívumunkból: Szabó Gábor evangélizációja,
Karácsonyi mise 23.00 és 0.00 Heti híradó
Február 13. H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitéleti archívumunkból:

Szabó Gábor evangélizációja, Karácsonyi mise 13.00 és 18.00 He-
ti híradó 19.00 Ünnepel a rendelõ – interjú dr. Rácz Lajos fõor-
vossal (40p), 10 éves a kálozi polgárõrség (35p), Múzeumbarátok
– Jákob Zoltán elõadása (95p), Itthon–Otthon 3. (30p) 23.00 és
0.00 Heti híradó
Február 14., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Heti
híradó 19.00 Testületi ülés 23.00 és 0.00 Heti híradó
Február 15., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Ünnepel a rendelõ – inter-
jú dr. Rácz Lajos fõorvossal (40p), 10 éves a kálozi polgárõrség
(35p), Múzeumbarátok – Jákob Zoltán elõadása (95p), Itt-
hon–Otthon 3. (30p) 13.00 Heti híradó, 18.00 Lapszemle élõben
19.00 Sport 23.00 és 0.00 Lapszemle
Február 16., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Lap-
szemle 19.00 Hitéleti archívumunkból: Szabó Gábor evangé-
lizációja, Karácsonyi mise 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 16., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 9.05 A
Silla királyság ékköve 10.10 Van képünk hozzá 11.05 Párizsi helyszínelõk 12.00
Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Kárpát expressz 12.55 Slovenski utrinki 13.25
Kvartett 13.55 Angi jelenti 14.25 Négy szellem 15.20 Angyali érintés 16.10 Ve-
szélyes szerelem 16.50 MM 17.40 Család csak egy van 18.30 Maradj talpon!
19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Elcserélt lányok 21.00 Fábry 22.20 Csü-
törtök este 22.55 Eladó az egész világ 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 10.25 Top Shop
12.00 Híradó 12.05 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 0.25 Reflektor 0.40 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 10.55 Ezo.tv 12.30 Az égbõl
pottyant család 14.20 Marina 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 40 éves szûz 23.15 Aktív 0.15 Tények 0.45 Ezo.tv 1.15 40 éves szûz 3.05
A médium 3.50 Segíts magadon! 4.15 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház fél-
órája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.11 Prémium Rádióka-
baré 15.30 Közelrõl 17.05 Irány London! 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Ha-
tárok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40
Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei
22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Arcvonások 23.34 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Február 17., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 9.05 A
Silla királyság ékköve 10.10 Fábry 11.30 Zegzugos történetek 12.00 Híradó
12.15 Sporthírek 12.25 Kárpát expressz 12.55 Roma kultúra 13.25 Esély 13.55
Valóságos kincsesbánya 14.25 Elcserélt lányok 15.10 Angyali érintés 16.00
Veszélyes szerelem 16.40 MM 17.45 Család csak egy van 18.30 Maradj tal-
pon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Poén péntek 21.10 Mindenbõl egy
van 22.05 Péntek este 22.40 Négy szellem 23.35 Családom és egyéb ember-
fajták 0.00 Melissa és Joey 0.25 Sporthírek 0.35 Michael Bolton koncertje
1.30 Család csak egy van 2.15 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 10.25 Top Shop
12.00 Híradó 12.05 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 Ments meg! 0.05 Ref-
lektor 0.20 Törzsutas 0.45 Odaát 1.35 Autómánia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.30
Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 Teleshop 10.45 Ezo.tv 12.20 Fesd újra,
Van Gogh! 14.20 Marina 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. 22.35 Grimm: Lássuk a medvét! 23.35 Aktív 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 8.45 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 zsidó vallási felekezet félórá-
ja 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 Rádió-
színház 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
Gyönyörû Yorkshire kiskutyák eladók. 06 (20)
5550 975 (2086715)

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 Sárszentmik-
lóson nyári konyhával. Érdeklõdni: 06 (30) 3988
570 (2086957)

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. Házhoz
szállítással. Érdeklõdni 06 (20) 406 9267 (2086942)

Sárbogárdon 100 m2-es összkomfortos családi
ház eladó. Irányár: 8,5 mFt. Érdeklõdni: 06 (25)
462 241, 06 (70) 2383 602
Malacok eladók 06 (25) 464 712 (4508033)

Sárbogárdon vagy Sárszentmiklóson, bútoro-
zott albérletet keresek. 06 (30) 352 2891 (4508034)

20, illetve 40 m2-es üzlethelyiség kiadó. Érdek-
lõdni: 06 (70) 943 3359
Sárbogárd központjában téglaépítésû gázfûté-
ses közmûvesített családi ház eladó. 06 (1) 332
4435

FOGSORJAVÍTÁS
06 25 468 556, 06 70 382 8512

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

ELADÓ! 06 20 405 7366

GÁZKÉSZÜLÉKEK
javítása, karbantartása

06 30 440 5790

GYERMEKFELÜGYELETET vállalok
06 20 405 7366

Jó állapotban lévõ Panasonic SDR-H20
VIDEÓKAMERA ELADÓ.

06 20 5111 881

Sütnivaló CSIRKE KAPHATÓ,
tisztítva elõjegyeztethetõ. Tinódi u. 52.

06 30 384 2294

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.

FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormány-
zatok Víz- és Csatornamû Zártkörûen

Mûködõ Részvénytársaság

Nézze meg,
nem fagyott-e el a vízmérõje!

A nagy hideg beálltával a vízmérõk és a használaton kívüli
vízvezetékek elfagyhatnak. Elsõsorban hosszabb, és erõ-
sen fagyos idõszakot követõen tapasztaljuk, hogy mire fo-
gyasztóink észreveszik a fagy okozta károkat, addigra ren-
geteg víz elfolyik!
Az elfagyott mérõ cseréjét és a mérõn keresztül elfolyt víz dí-
ját a jogszabályok szerint a fogyasztónak kell megfizetnie.
Ennek elkerülésére kérjük, hogy:
– a vízmérõhely, használaton kívüli belsõ hálózat fagy elleni
védelmét oldják meg, ha ez eddig elmaradt, és szükséges,
– ellenõrizzék aknában lévõ, vagy más okból az idõjárási kö-
rülményeknek kitett vízmérõjüket,
– nézzék meg az üdülõ vagy „zártkerti” ingatlanjuk és a víz-
zel ellátott építési (üres) telkük vízhálózatának állapotát.
– Ha a mérõ elfagyott, és eddig nem tették meg, zárják el a
mérõ elõtti csapot!
Ha az ellenõrzés során a vízmérõnél elfolyást, sérülést ész-
lelnek, keressék ügyfélszolgálatunkat Szabadbattyán tér-
ségében a 06 (40) 200-344-es, Sárbogárd környékén a 06
(25) 508-190-es telefonszámon.
Az ellenõrzéssel elkerülheti, vagy csökkentheti esetleges
kárát!
További információk, elektronikus ügyintézés:
www.fejerviz.hu

FEJÉRVÍZ ZRT.

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.

ISKOLABÁL
Az alsószentiváni általános iskola szeretettel

meghívja Önt a

2011. február 11-én 20.00 órai
kezdettel megrendezésre kerülõ iskolabálra.

Büfé, tombola!

NYITÓTÁNC!
Helyszín: az iskola tornaterme (Alsószentiván).

A báli hangulatot a Melódia duó biztosítja.

BELÉPÕJEGY: 500 Ft.

Tisztelt
Támogatóink!

A Mészöly Géza Általános Iskoláért
Alapítvány azzal a kéréssel fordul az
adózó polgárokhoz, hogy a 2011. évi
adójuk 1 %-ával járuljanak hozzá az
alapítvány céljainak megvalósulásához.
A Mészöly Géza Általános Iskoláért
Alapítvány adószáma: 18485220-1-07.

Köszönettel: a kuratórium elnöke

Adó 1 %
Köszönettel vesszük

az adó 1 %-ának felajánlását
az Alapi Óvodásokért
Közalapítvány javára.

Adószám: 18493038-1-07.

Alapi óvoda
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