
Lenni, látni
Elkezdtünk oviba járni – így anyukásan
többes számban. A kislányom izgatot-
tan várta, én meg lázasan ragasztottam,
vasaltam a jeleket a holmikra vasárnap.
Az óvodában igyekeztem háttérbe hú-
zódni, egy pici székre kuporodtam. Ám
hol ez, hol az a gyerkõc állt meg velem
szemben és meredt rám nagy szemek-
kel, némán. Vizsgálgattak, méregettek
– hallani véltem a fejecskéjükben lévõ
„számítógép” kattogását, ahogy letárol-
ták maguknak a kellõ információt ró-
lam.
„A vesémbe látnak” – gondoltam. Le-
szállnak ide közénk egy távoli szférából,
és megérkezésük elsõ pillanatától csak
figyelnek, gyûjtögetnek. Olyanok, mint
a kis „ûrlények”, akiket tanulmányútra
küldtek ide. Elég a szemükbe nézni, és a
világegyetem végtelen mélye tükrözõ-
dik vissza sejtelmes csillogással.
Édesapám egyszer azt mondta, azért
van az orrunk és az ajkunk között egy kis
árkocska, mert születésünk után egy an-
gyal odateszi az ujját: „Csitt, ne szólj
semmit arról, ami odaát van!”
„Odaátról” jöttünk mi, felnõttek is,
akárcsak a legapróbbak, de a mi sze-
münk már „megkopott” – rárakódott
sok minden.
Azt nem tiltotta meg az angyal, hogy az
új jövevények tanítsák a már földi uta-
kat rovókat. Tanítsák játszani, megélni
a pillanatokat, LENNI, LÁTNI.
Az oviból kilépve a felnõttvilág „ko-
moly” dolgai nevetségesen múlandónak
tûnnek.
Hova lett a gyerek bennünk?

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

„Eljött már a február, Nemsokára maszkabál, Februárnak közepe, Itt a farsang ideje” –
Ezzel és más vidám rigmussal nyitotta meg kapuit a miklósi iskola az elmúlt szombaton
egy újabb télbúcsúztató bálra. Írás a 2. oldalon.

HÓCEÁNHÓCEÁN

Miklósi matrózokMiklósi matrózok

Egyik hétköznap délután az alapi második felkerekedett szánkózni. Alsószentivánra
mentünk, a kápolna melletti nagyobbacska dombhoz. Bõséges pótruha-tartalékkal fel-
szerelkezve indultunk útnak. Szánkóink is jól csúsztak, de legjobban a traktorgumibel-
sõn való csúszás tetszett, most próbálták elõször. Írás a 19. oldalon.
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MIKLÓSI HÍRCSOKOR
Alapítványi bál

iskolánkban

„Eljött már a február, Nemsokára maszka-
bál, Februárnak közepe, Itt a farsang ide-
je” – Ezzel és más vidám rigmussal nyitotta
meg kapuit az iskola az elmúlt szombaton
egy újabb télbúcsúztató bálra.
Bár az idõjárás az utóbbi idõben nagyon
kitartóan ellenállt, és nem válto-
zott jobbra sem az alsós, sem a fel-
sõs farsangi mulatság hatására, a
nyolcadikos tanulók mégis elszán-
tan készültek bemutatójukra, elsõ
báli táncuk közönség elõtt történõ
megmutatására.
Szombat este tavaszt idézõ virág-
és pillangóáradat és szépen terí-
tett asztalok várták a kedves ven-
dégeket az iskola aulájában.
A program a gyerekek mûsorával
kezdõdött. Az 1. b osztályosok
gyereklakodalmast adtak elõ,
megalapozva vele az egész este
hangulatát, majd rögtön a nyolca-

dikosok léptek színpadra, fergeteges jó-
kedvet varázsolva a terembe, tanítóik: Ivá-
nyi Zsuzsanna, Horváth Veronika.
Varga Tímea tanárnõ és Szakácsné Ma-
rekkel Szilvia tanított be country zenére
táncot a gyerekeknek. A kockás inges, far-
meres, cowboy kalapos fiatalok vidámság-
gal töltötték be a teret.
Ezután újra kicsik következtek; az 1. a osz-
tályosok matróznak öltözve adtak elõ ver-

ses összeállítást, tanítóik: Farkas Jánosné,
Iványi Anita.
Látványos tornabemutatót is csodálhat-
tunk Mezõné Váczi Zsuzsanna tanárnõ
irányításával, majd egy moldvai néptánc
(Violin Mûvészeti Iskola, mûvészeti veze-
tõ: Iker Józsefné, asszisztens: Ács Erika)
és Stefán Judit szólóéneklése után, akit
Horváth Ferencné igazgatónõ készített fel
a szereplésre, következett az est fénypont-

ja: a nyolcadikosok hagyományos keringõ-
je. Az idén elõadásukban bécsi keringõt
láthattunk, melyet a gyerekeknek Németh
Mária tanárnõ tanított be Parnicsán Alice
tanárnõ segítségével.
Nemcsak szülõnek, tanárnak is megható
minden pillanata annak a néhány percnek,
amíg a végzõsök suhannak, forognak,
tánclépésekben lejtenek át a tornaterem
padlózatán. Az idén is gyönyörû volt a ze-

ne, gyönyörûek voltak a párok, megindító
volt a látvány. Rengeteg mozgó, illetve álló
képkocka készült a gyerekekrõl, melyek
biztosan elõkelõ helyet fognak elfoglalni
minden családi albumban.
A mûsor után ízletes vacsora következett,
majd hajnalig véget nem érõ mulatság vet-
te kezdetét. Egy újabb tanév újabb sikeres
alapítványi bálja ért véget vasárnap hajnali
négy órakor.

Zelmanné Varga Zsuzsanna

A következõ tanév
tankönyveirõl

Most zajlik a 2012/2013-as tanév tankönyv-
jegyzékének összeállítása. A tanulók az
elõzõ évekhez hasonlóan hazaviszik a lis-
tát, melyen a beszerzéssel kapcsolatos igé-
nyeket jelölhetik be a szülõk: iskolán ke-
resztül szeretnének vásárolni, vagy ingye-
nességre jogosultak. Ez utóbbi esetben az
iskola a vásárláshoz nyújtott támogatással,
illetve az iskolai könyvtárból történõ köl-
csönzéssel biztosítja ingyenesen a tan-
könyveket. A jogosultsághoz szükséges
igazolást 2012. augusztus 31-éig kérjük az
iskolában bemutatni.

Szép Magyar Beszéd
verseny megyei fordulója

A kialakult idõjárási helyzetre, hóra, hi-
degre való tekintettel megváltozott, ké-
sõbbre került az idõpont mindhárom hely-
színen. Tanulóink: Kelemen Dézi és Firgi
Márk megállták a helyüket, dicséretesen
szerepeltek a nagyon erõs mezõnyben feb-
ruár 14-én Dunaújvárosban.
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NAPLÓ
– a sárbogárdi képviselõ-testület február 10-ei

nyílt ülésérõl –
Kétféle közmunka

Dr. Sükösd Tamás: A közmunka két irányt
vesz az idei évben. A Start munkaprogram
(melyet 100 %-ban finanszíroz az állam) a
külterületi utak, árkok karbantartására, az
illegális hulladéklerakók megszüntetésére
irányul. Ebben idén mintegy 200 embert
tudunk foglalkoztatni. 6 órás, és nagyon
szûk körben talán 8 órás foglalkoztatásra,
5-6, vagy adott esetben 8 hónapos munka-
végzésre is nyílik lehetõség. Az elsõdleges
kormányzati cél a segélyesek visszavezeté-
se a munkába. Aki belefér ebbe a program-
ba, mindenkit próbálunk idõben üteme-
zetten fölvenni. A Sárbogárdi kistérség (10
település) 279 ember foglalkoztatására
kap lehetõséget a klasszikus közmunká-
ban. Õk részben intézményekben tudnak
dolgozni, részben pedig a város üzemelte-
tésében. Ebbõl kb. 200 ember Sárbogár-
don fog vélhetõen dolgozni. Ennek támo-
gatási intenzitása 80 %-os. Az elsõ turnus
már megkezdte a munkát.

Terembérleti kérdések

Tájékoztatót kapott a testület az iskolák és
a két nagy sportegyesület sportlétesítmé-
nyeinek használatáról, fenntartási költsé-
geirõl.
Etelvári Zoltán: Sok egyesületnek önkölt-
ség alatti áron adta ki a termeket az önkor-
mányzat az iskolákon keresztül. Ez plusz
dotálás, ugye?
Dr. Sükösd: Az elõzõ képviselõ-testület
határozata alapján, ami december 31-én
járt le, 800 Ft-ért kapták bérbe a helyisége-
ket az érintett egyesületek. Nem mondom,
hogy nem néz rá ferde szemmel a kor-
mányhivatal, hogy ez indirekt támogatás
az egyesületeknek. Hogy ez hogyan lesz to-
vább, azt a képviselõ-testület határozza
meg.
Nagy Tibor: A tanulásnál és a sportnál
jobb tevékenységet a fiatalok számára nem
találunk. A sport üzleti alapon 100 %-ig
nem finanszírozható. Nem a sárbogárdi
amatõrök tették tönkre a magyar futballt,
ezért ne tekintsünk rájuk társadalmon kí-
vüliként. Büszkék lehetünk, hogy ennyi
sportág mûködik a városban. Töreked-
nünk kell, hogy ezek megmaradjanak. Saj-
nálatos, hogy a nõi kézilabda-egyesület egy
országos hírû edzõvel megszûnik. Szomo-
rú, hogy az olimpiára esélyes Lovász Ba-
lázs is abbahagyta a sporttevékenységet.
Nedoba Károly: A 800 Ft-os összegnek én
voltam az elõterjesztõje annak idején. Már
nem elõször szúr szemet nekem, hogy min-
dig eljátsszák az iskolák, hogy amennyi a

bevétel, annyi a kiadás. Elhiszem, hogy a
papír mindent elbír, de amikor vége van
egy meccsnek, nem jönnek oda feltakaríta-
ni; minden meccs után nem szakad el a há-
ló, és nem kell mindig meszelni. Ne nézze-
nek ennyire hülyének bennünket. Bízok
benne, hogy a továbbiakban is anyagi lehe-
tõségeinkhez mérten fogjuk támogatni a
bérleti díjat. Köszönöm Sárközi Lászlóék
áldásos munkáját. Szomorú, hogy meg-
szûnt a nõi kézilabda, és el lett lehetetlenít-
ve a házaspár. Nagyon helyesen a fel nem
használt 100.000 Ft-ot visszautalták.

Szép napunk van

A sportegyesületek beszámolója kapcsán
Etelvári köszönetét, biztatását fejezte ki a
szervezeteknek, hogy szûkös anyagi hely-
zetben is mûködnek.
Nagy: Olyan szép napunk van ma, talán
még a nap is ki fog sütni! Etelvári kollé-
gámmal szinte mindenben egyet értek.
Külön szeretném felhívni azoknak az em-
bereknek a munkájára a figyelmet, akik
idõt, pénzt, energiát nem sajnálva a mi gye-
rekeinket sportolásra tanítják.

Polgárõröké
a pusztaegresi klub

A pusztaegresi klub korábbi üzemeltetõje
kezdeményezte az önkormányzattal fenn-
álló szerzõdése megszüntetését. A közös
megegyezést hagyta jóvá a testület, 3 hó-
nap felmondási idõvel, ami február 29-én
szûnik meg.
Az önkormányzat kiírta az üzemeltetésre
a pályázatot. Egy pályázat érkezett, a
Pusztaegresi Polgárõr Egyesület részérõl.
A pályázat megfelelt minden kritérium-
nak. A tavalyi összeg feléért vállalják a mû-
ködtetést, abban bízva, hogy szemléletvál-
toztatással vissza lehet csalogatni az embe-
reket a klubba.
A testület elfogadta a pusztaegresi polgár-
õrség pályázatát.

Álomcsarnok

Dr. Sükösd: 2013-ra javasoltam a sport-
koncepció részletes kidolgozását, minden
elõzetes javaslat figyelembevételével. Az
iskolák üzemeltetése, úgy tûnik, állami fel-
adat lesz, ezért a sporttámogatás rendsze-
rét is olyan módon kell majd felülvizsgál-
nunk, ahogy meg tudunk állapodni a kor-
mányhivatallal. Azzal maximálisan egyet-
értek, hogy támogatni kell a sportot. A

sportcsarnok-beruházáshoz a társasági
adó visszatérítése viheti közelebb a várost.
Etelvári: Ha Sárbogárdé lenne a sport-
csarnok, nem tudnánk fönntartani. A móri
sportcsarnok fönntartása közel egymilliár-
dos volt, ebbõl kaptak 500 milliót, a többit
kigazdálkodták. Várpalotán a sportcsar-
nokban lévõ üzletek bérleti díjából próbál-
ták fedezni a fenntartást. Nyugodtabb len-
nék, ha egy iskola mûködtetésében volna a
csarnok, és az állam dotálná.
Nedoba: Arról beszélsz, ami még nincs
megvalósítva?
Etelvári: Elõbb-utóbb lesz uniós, vagy or-
szágos pályázat erre, mert a gyerekeink el
vannak hízva.

Kivel házasodjunk?
Dr. Sükösd: A klasszikus sportcsarnok a
móri önkormányzatnak tavaly 70 milliójá-
ba került. Ha egyszer itt a csarnok megva-
lósul, arra rá kell szervezni mindenkit.
Azért mondtam a koncepcióra, hogy 2013-
ra halasszuk, mert most nem tudjuk még,
hogy kivel kell ahhoz összeházasodni, de
legalábbis szoros kapcsolatra lépni, hogy
ez a dolog tovább tudjon mozdulni a holt-
pontról.
Nagy: El kell gondolkoznunk azon, hogy a
sportcsarnoknak hol legyen a helye, és mi-
re van szükségünk. Egy tornacsarnok már
nemcsak sporttevékenységre való a mai vi-
lágban, hanem rendezvénycsarnok is. Eze-
ket össze kell szedni, a zsebünkbe tenni, és
ha alkalom nyílik a megvalósításra, akkor
konkrét elképzeléssel tudunk már elõállni.

Tiszteletdíjak

Mehetünk is
A képviselõk, bizottsági tagok tiszteletdí-
jaival és az üléstõl való távollétével kapcso-
latos napirendi pontban az áll, hogy a tes-
tület 6 hónapig 20 %-kal csökkentheti a
tiszteletdíját annak, aki két egymást köve-
tõ ülésrõl távol marad elõzetes bejelentés
nélkül.
Dr. Sükösd: A jogszabály szerint a képvise-
lõnek szabad idõt kell biztosítani a testüle-
ti ülésre. De ezt a mai munkaerõ-piaci
helyzetben, különösen egy multinál nem
minden esetben tudják megoldani. Ezt le-
het tolerálni, vagy ha valaki orvosi igazo-
lást csatol.

Folytatás a következõ oldalon.
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Juhász János: Ha van egy elhúzódó ülés,
és valaki legalább a felén itt volt, de mégis
el kell mennie, akkor az itt volt, vagy nem
volt itt?
Dr. Sükösd: Az én értelmezésem szerint itt
volt.
Macsim András: Akkor már mehetünk is,
nem?
Juhász: Nagy Tiboron és rajtam kívül a
többi képviselõ mind úgy érezte, hogy a
duplájára kellene emelni a tiszteletdíjat –
ez nem változott a fejekben?
Dr. Sükösd: Megítélésem szerint nem vál-
tozott. A 2010-es képviselõi tiszteletdíjak
szintjét illetve a szankciórendszert tartal-
mazza a mostani rendeletmódosítás.

A fél kétszerese: dupla
Etelvári: János, te okos ember vagy. Nem
mindegy, hogy visszaállítom az eredetire,
vagy a duplájára emelem.
Juhász: A 0,75-nek az 1,5 éppen a duplája,
ha okos vagyok, ha buta.

Idegi alapon
Etelvári: Ha tiltakozásképpen fölállunk
hárman-négyen, és kimegyünk, mert vala-
mivel nem értünk egyet, akkor mi van?
Dr. Sükösd: Az ülés túlnyomó részén részt
kell venni ahhoz, hogy az ember azt tudja
mondani, hogy itt volt.
Nedoba: Ha a felin itt vagy, akkor föláll-
hatsz.
Juhász: A végén rúgd ki magad alól a szé-
ket idegi alapon, és kiballagsz.
Etelvári: Elõfordulhat.
Nagy: A szankciókkal egyetértek, mert az
elmúlt ülésen kaptam a fejemre, hogy
egy-egy ülésrõl hiányoztam. Az emeléssel
nem értek egyet.

Városi kitüntetések

Nagy: Sárbogárdnak erre jelenleg nincs
pénze. Itt komoly összeg spórolható. Ne
adjunk ki díjat.
Dr. Sükösd: Ha megnézed a rendeletter-
vezet szövegezését, ez csak adományozha-
tó. Volt, ami évekig nem került kiosztásra.
Ennek a lehetõsége most is fennáll.
A polgármester hangsúlyozta, hogy az elis-
merés a lényeg, aminek nincs nagy költség-
vonzata.
Nagy üdvözölte, hogy kikérik a lakosság
véleményét a kitüntetettek személyét ille-
tõen. Hozzátette: Egy személy tett javasla-
tot, igaz, nem éppen a kérdésre vonatkozó-
an, de én arra biztatom az embereket, hogy
a demokráciával élni kell. Segítsék a mun-
kánkat, ez elõre fogja vinni a dolgokat.

„Vén marhák”
Etelvári: Azoknak az embereknek, akik
tesznek Sárbogárdért, elviszik a város hírét
az országba, világba, a minimum a köszö-
nöm. Fogadjuk el a határozati javaslatot
változatlanul.
Nagy: Igen, meg kell köszönni, de a ma-
gunkféle vén marháknak már elég a hátba
veregetés.
Nedoba: Én nem vagyok az.

Juhász: Nem tudni, hogy beleértett-e.
9 igen, 1 tartózkodással az eredeti határo-
zati javaslatot fogadták el.

Végleges költségvetés

Véglegesítette ez évi költségvetését a tes-
tület. Mint a polgármester hozzátette: lát-
szik a 47 millió Ft-os normatíva többlete,
valamint a személyi jövedelemadó helyben
maradó részének 24 milliós csökkenése. A
közmunka önkormányzatra háruló önré-
sze a városüzemeltetésben és intézmé-
nyekben foglalkoztatott közmunkások vo-
natkozásában 10 millió Ft körül lesz.
Etelvári: 500.000 Ft-ot tegyünk félre tûzi-
fára, nehogy megfagyjanak olyan embe-
rek, akik tényleg rászorulnak.
Dr. Sükösd: Forrásunk nincs. Az E.ON al-
vállalkozói által levágott fákból a részünk-
re juttatott részt a családsegítõvel egyez-
tetve a legrászorultabbaknak kiosztottuk.
A Phília Egyesület segítségével a családse-
gítõvel összeállított listán szereplõ embe-
reknek is sikerült juttatni tüzelõadományt.
Az egészségügyi bizottság a szerdai ülésé-
re gyorsított eljárással vette föl a kérelme-
ket. Annak akadálya nincs, hogy a bizott-
ság tartson egy rendkívüli ülést, ahol a
saját kerete terhére tud döntéseket hozni.
Varnyu Péter: Van pénz, amit a tavasz fo-
lyamán át lehet majd csoportosítani, és egy
rendeletmódosítással az õszi fûtéssel kap-
csolatos segítséget meg tudjuk adni. A bi-
zottsági ülésen felmerült, hogy a tavasz il-
letve a nyár folyamán dolgozzunk ki a szo-
ciális rendeletben egy ún. fûtéstámogatási
alpontot, és a tüzelõ-támogatás jogosult-
sági, igénylési formáját.

„Jövõre újra próbálkozom”
Nagy: Ne csökkentsük felére a sportegye-
sületeknek járó pénzt. Mennyi lesz össze-
sen a képviselõk és a bizottsági tagok tisz-
teletdíja?
Harmath Józsefné: Ez elhangzott már a
múltkor is: a változtatás 5 millió körüli
pluszt jelent. Az idén a képviselõk tiszte-
letdíja 10.886.000 Ft, erre jön a 27 % szoci-
ális juttatás.
Nagy: Borzasztó nagy összeg! Ezt a mai
helyzetben nem szabad megtennünk.
Juhász: Már megtették. Ketten szavaz-
tunk ellene, a többi igent mondott, az volt
a többség.
Nagy: Jövõre újból próbálkozom. És a vá-
lasztási ígéretemet fönntartom.
Dr. Sükösd: Egy gyönge hónapban 21 mil-
lió Ft segélyrõl döntünk. Ha azt gondolod,
hogy mindezt ingyen lenne szükséges min-
denkinek csinálni, akkor az nem lenne fe-
lelõs magatartás. Fehérváron 5.000 Ft
alatt egy tornaterembe se lehet bemenni.
A társasági adó visszatérítés révén állami
forráshoz lehet jutni. Egy szervezetnek
már sikerült, remélhetõleg a másik kettõ-
nek is rövid idõn belül sikerülni fog. Az
íjászegyesület támogatókkal oldotta meg a
finanszírozást. Mindenki legyen nagyko-
rú! Ne csak azt várjuk, hogy az önkormány-
zat az összes problémát megoldja; észre
kell venni az elfekvõ forrásokat.

Juhász: A polgármester úr húzott egy pár-
huzamot a tiszteletdíj és a segélyek között.
11 ember tiszteletdíja, illetménye meg
majdnem 13.000 emberre vonatkozó se-
gély. A közalkalmazotti bértábla nem vál-
tozott már sok éve, de a közalkalmazottak-
tól az étkezési jegyet megvonták, vagy meg
akarják vonni. 21 milliós a kihatás, de a
köztisztviselõknél meg megmaradt a
cafetéria, holott már az sem kötelezõ. A
forráshiány 269.669.000 Ft, ami a 2 milli-
árd 165 millió Ft-os bevételi elõirányzat
12,5 %-a. 2002 és 2006 között elsõsorban
az MSZP nagy tenni akarásának köszön-
hetõen a forráshiány folyamatosan nõtt,
aztán leült a város, és csak radikális intéz-
kedésekkel sikerült újra valamilyen mó-
don konszolidálni a helyzetet. Az idén még
meg lehet finanszírozni a költségvetést,
még van valamennyi pénzmaradvány, van
rulírozó hitel, van ez meg van az, de ezt így
folyamatosan csinálni szerintem felelõt-
lenség.
Dr. Sükösd: Ez a forráshiány tartalmazza
azt a két tételt is (a csatornamû társulat 68
millió Ft-os hitele és a korábbi fejlesztési
hitel, illetve egyéb pénzügyi eszközök befi-
zetendõ része), amivel nem tudunk mit
kezdeni, és ami közel 148 millió Ft.
Juhász: Mi az oka, hogy a köztisztviselõk-
nek maradt a cafetéria?
Dr. Sükösd: Tudomásom szerint az kötele-
zõ.
Juhász: Az idei évtõl nem kötelezõ. A közt
szolgálják a tanárok meg az óvónõk is.
Kérdezzük meg a gazdasági osztályveze-
tõt, hogy vajon kötelezõ, vagy sem.
Harmathné: Én úgy tudom, hogy kötelezõ.
A személyzetist errõl megkérdeztem, õ
utánanézett és közölte velem, hogy kötele-
zõ.
Juhász: Biztos, hogy nem, tudom, hogy
nem.
8 igen, 2 nem ellenében elfogadták a
2012-es költségvetést.

Stipi-Stopi pörkölt

Elfogadták a Sárbogárdi Hetek tervezett
programkínálatát. Egy Leader pályázaton
indult az önkormányzat a rendezvénysoro-
zat támogatására. A pályázat eredményé-
rõl még nincs döntés, de a polgármester el-
mondása szerint esélyes lehet a város.
Nedoba: Nagyon bízok benne, hogy a pá-
lyázaton nyerünk, mert rettentõen gyenge
és nagyon-nagyon kevés ez a program. A
Pünkösd Kupát Jónás Zoltán hozta létre
annak idején, aki sajnálatos módon el-
hunyt. Jó lenne ezt a kupát elnevezni róla,
és bevonni a családját is.
Nagy: A pörköltfesztivál Sárbogárd részé-
re egy kiugrási pont. Ha jól tudom, Ma-
gyarországon ilyen nincs, de talán a vilá-
gon se. Ezt le kell stoppolni, országos ren-
dezvénnyé kell szervezni, pörköltfõzõ ma-
gyar bajnokságot kellene szervezni. Ha
nem lépünk, el fogják kapkodni elõlünk
ezt is, mint a gyárakat. Ez szervezés kérdé-
se.
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Kistérségi mustra

Megismerhette a testület a Sárbogárdi kis-
térség elmúlt féléves tájékoztatóját is.
Dr. Sükösd kiegészítésképpen elmondta:
A jelzõrendszeres házi segítségnyújtás vo-
natkozásában van közös találkozási pon-
tunk, illetve az orvosi ügyelet mûködteté-
sében. Életkori sajátosság, illetve egy meg
nem engedett magatartás miatt kellett
megválnunk orvostól, mert egészen mél-
tatlan szintre jutott. A szerzõdés felbon-
tásra került. Sikerült az orvost pótolni a
kistérségnek. Most nem mondom, hogy
zökkenõmentes az orvosi ügyelet, de mû-
ködik. Volt egy szociális beruházás, ami-
nek vannak problémái a mai napig; az in-
tézményvezetõ hiánnyal terjesztette elénk
az okiratot, amit azzal a lendülettel vissza
is adtunk neki. Tekintettel arra, hogy Sár-
bogárd nincs benne abban a 7 település-
ben, melyeknek ezt a hiányt finanszírozni
kellene, Nagylókkal és Hantossal együtt
jeleztük, hogy nem kívánunk megszavazni
semmi olyat, ami veszélyezteti a kistérségi
tanács mûködtetését azért. A pedagógiai
szakszolgálat mûködése folyamatos, mely
itt van Sárbogárdon, de a kistérség
költségvetésében szerepel.
Etelvári: Mi volt az oka, hogy meg kellett
válnunk az orvostól?
Dr. Sükösd: Alkohol. Egyébként jó szak-
mai hírnek örvendõ, ajánlás alapján ide ér-
kezett orvos volt.

Lassú vonat

Dr. Sükösd: Február 14-én a MÁV székhá-
zában a vezérigazgató részvételével egyez-
tetés lesz. A felszíni vízrendezéses pályá-
zatnál a vasút alatti áteresznél kell a hozzá-
járulásuk, illetve a vasútállomás rendezé-
sére javaslatot szeretnének elõterjeszteni.
Talán sikerül a magyar állam képviseleté-
ben eljáró MNV ZRT. vezetõit is olyan
helyzetbe hozni, hogy végre valamely dön-
téshozókat sikerüljön egy asztal mellé ül-
tetni és továbblépni.

Bejelentések

Nedoba: Január végén a Posta közben egy
hölgyet fiatalok megállították, kiszakítot-
ták a kezébõl a táskáját, elvitték a pénzét,
iratait, mindent, beültek az autóba és el-
mentek. Nem a rendõrség statisztikájára
vagyok kíváncsi, hanem hogy a gyakorlat-
ban mit tesz a rendõrség a lakosság, a pol-
gárok vagyon- és személyi biztonsága vé-
delméért. Úgy veszem észre, hogy a fõút
alatt meleg víz áramlik, mert a hó el van ol-
vadva. Viszont a Petõfi, a Gagarin, a Kos-
suth meg a többi útjainkon ez az alácsöve-
zés nem történt meg, ott le van taposva a
hó. Vagy a 63-as fõúton másfajta halmaz-
állapotú hó esett, mert az hamarabb elol-
vadt.
Dr. Sükösd: Sokat egyeztettünk a Közév-
vel, hogy folyamatosan menjenek. Vannak
ezzel a dologgal gondok.

Etelvári: Nem volna baj, ha Miklósra is el-
menne a hóeke, mert a mellékutcákban
alig tudtak közlekedni.
Érsek Enikõ egy adományvonal létrehozá-
sára tett javaslatot rászorulók részére.

Tibi formában:
hó, fûnyírás, politika, foci

Nagy: Az Ady Endre úti lakótelep garázs-
sora között sikerült eltolni a havat, bár hó-
tolóval nem lehet olyan munkát végezni,
mint söprûvel. Azoknak szeretném meg-
köszönni a munkáját, akik már 3 óra körül
elkezdik tisztítani a buszmegállókat. Mí-
nusz 15 fokban azért nem egyszerû ám azt
megtenni. Szépen rendbe tették a teret.
De ne essünk abba a hibába, hogy ha testü-
leti ülés jön, akkor nyáron is föl van gereb-

lyézve minden. Nem csak az a világ van,
amit az ablakomból látok. Vannak olyan
hókupacok, amit ügyes szervezéssel ar-
rébb lehet tenni. Fel kell készülnünk, hogy
ez a hó el fog olvadni. Arra is fel kell ké-
szülni, hogy nagy mennyiségû szemét ma-
rad utána. A fûnyírást is meg kell beszél-
nünk; ne forduljon elõ, hogy az elsõ fûnyí-
rás akkor történik meg, amikor már köldö-
kig ér a fû. Állandó probléma a buszme-
netrendek olvashatatlansága. Van ott hir-
detõszekrényünk, abba bele lehetne he-
lyezni a menetrendet. Ahogy számoltam, a
Start programban nekünk 260 ember jár.
Ki kell harcolni, hogy legalább ezt az átla-
got kapjuk meg. A sárbogárdi érdekekért
nagyon keményen ki kell állni, nem folytat-
ható tovább az a politika, hogy mindenre
csak bólintunk! Igenis fel kell állni, meg
kell szólalni, oda kell menni, rá kell hatni.
Lazításképpen engedjék meg, hogy a foci-
val kapcsolatban szóljak. Már lassan más-
fél évvel ezelõtt javasoltam, hogy a sárbo-
gárdi sporttelepet nevezzük el Mayer La-
josról. Ez ügyben semmi nem történt.
Egy lakos: Mayer Lajos nem sárbogárdi
ám, hanem miklósi. Ott is van ám egy fut-
ballpálya.

Tibi szárnyal
Nagy: Nagyon örülök, hogy van egy ember
Sárbogárdon, aki most már nem elsõ alka-
lommal személyesen eljön és megnézi,
hogy milyen munka folyik itt. Amikor ezt a
javaslatot tettem, azzal kezdtem, hogy a
sárbogárdiak és a sárszentmiklósiak össze
ne vesszenek Mayer Lajoson. Mayer Lajos
szintén kiugrási pont lehetne. Nem kell fa-
nyalogni, nem kell annak a szerencsétlen
embernek a magánéletén rágódni. Ha az
argentinoknak a Maradona tökéletesen

megfelel, akkor mi bátran és vállvetve ki-
állhatunk Mayer Lajos mellett. A székes-
fehérvári Videoton jelenleg a magyar baj-
nok. Nem szabad elveszíteni azt a lehetõ-
séget, hogy elhívjuk õket Sárbogárdra,
akár stadionavató rendezvényre. Orbán
Viktor, Magyarország miniszterelnöke ott
van a székesfehérvári sportklub mellett,
meg kell szervezni, hogy õ is jöjjön ide. Ha
jól értettem Varga Gábor szavait – amit kb.
egy évvel ezelõtt mesélt – az õszi választá-
sok után a parlamenti folyosón megkér-
dezte a miniszterelnök, hogy „Gábor, mi
újság a körzetedben”, és mondta, hogy õ
nyert, Sárbogárdot is sikerült megnyerni és
Sárbogárdon is fideszes önkormányzat
lesz. A miniszterelnök úr így nyugtázta:
Sárbogárd mindig furcsa város volt. Ne-
künk be kell mutatkoznunk a miniszterel-
nöknek, el kell mondani, hogy milyen
problémáink vannak, mert ha magunk
nem fogjuk tudni megoldani a problémát,
másra szorulunk, és az a más jelen esetben
senki más nem lehet, csak mi. Beszéltem
Disztl Péterrel, Mayer volt csapattársával.
Higgyünk a világ egyik volt legjobb kapu-
sának – õ elmondta nekem, hogy testületi
döntés elegendõ ahhoz, hogy Mayer La-
josról elnevezzük ezt a pályát. Nem szük-
séges a család beleegyezése sem.
Juhász: Védeni jobban tud.
Dr. Sükösd: Mayer Lajos az édesanyám
rokona. Tárgyi tévedés, hogy nem kell az
örökösök hozzájárulása. Mayer Szabolcs-
nak hívják az örököst, akit nem könnyen,
de megtaláltunk. Mintegy 3 hónapig keres-
tük a gyereket. A család összeült, nem egy-
séges az álláspontjuk. Hogy melyik pályát
nevezzük el stb., ebben a tekintetben ismét
fölvesszük az örökössel a kapcsolatot.
N. Kovács Zsolt: A talajterhelési díj erõs
emelésével kapcsolatban szeretném kérni
a mûszaki osztály és a vízmûvek segítségét,
hogy aki nem kötött rá, annak ne legyen
túlságosan megterhelõ a rákötés, illetve
akinek önhibáján kívül nincs módja ráköt-
ni, annak ne feltétlenül kelljen 10-szeres
díjat kifizetni. Több lakos is jelezte, hogy
igény lenne Sárbogárdon egy bolhapiacra.
Ennek lehetõségét körül tudnánk járni egy
kicsit?
Dr. Sükösd: Kérem, hogy vegyük észre az
embert azok mögött, akik a havat eltaka-
rítják. Tény, hogy nem lettek tökéletesek a
mellékutcák, de az is tény, hogy vasárnap
hajnalban a Petõfi utcán már 3 óra 15 perc-
kor ment a hótoló. Ha megnézzük a na-
gyobb városainkat, azoknál jobbak va-
gyunk, ezt bátran ki merem jelenteni. A fõ-
városról nem beszélek, mert ha ott esik 20
cm hó, akkor mindenki a klinikai halál ál-
lapotába kerül. Szeretném kérni a lakossá-
got, hogy mindenki az erejéhez mérten a
saját területének a rendben tartásával já-
ruljon hozzá a hó eltakarításához. Köszö-
net mindazoknak, akik bármilyen munka-
géppel, egyébbel segítettek. Jó példa az a
vállalkozó, aki Pusztaegresen segített,
vagy aki Sárbogárdon a Temetõ utcát el-
tolta, majd a ravatalozó elõtt is rendet tett.

Hargitai–Kiss Virág
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Munkáltatói fórum
Munkáltatói fórumon tájékoztatták az ér-
deklõdõket a munkaerõ-piaci helyzetrõl,
támogatási lehetõségekrõl, adózási és
munkaügyi változásokról kedden délelõtt
a díszteremben, a Fejér Megyei Kormány-
hivatal Munkaügyi Központja Sárbogárdi
Kirendeltsége szervezésében.

Simon Miklós kirendeltség-vezetõ munka-
erõ-piaci értékelését követõen a jelenlévõ
munkáltatók a különféle pályázati lehetõ-
ségeket ismerhették meg.
Mint megtudtuk, lesz bérkompenzációra
vonatkozó pályázat azon munkáltatóknak,
akik nem tudták megemelni a bruttó bére-
ket az adójóváírás megszûnésének ellen-
súlyozására.
Munkahelyteremtõ beruházásra, mikro-,
kis- és középvállalkozások számára, hátrá-
nyos helyzetûek foglalkoztatására ugyan-

csak lehet pályázni. E célra több forrás van
az idén: 10 milliárd Ft, mely kb. 600-800
vállalkozás támogatására elegendõ. En-
nek alapfeltétele, hogy két fõt kell legalább
fölvenni, egy gép vásárlása kötelezõ, vala-
mint továbbfoglalkoztatási kötelezettség
társul mellé. Természetesen csak az kap-
hat támogatást, aki a jogszabályba foglalt
„rendezett munkaügyi kapcsolatok” köve-
telménynek megfelel. Erre a típusú támo-
gatásra március 30-áig lehet pályázatot be-
nyújtani, döntés május végéig várható.
Részletek a www. kormany.hu, vagy a
www.munka.hu honlapokon.
Munkahelymegõrzõ támogatásra a mun-
kaügyi kirendeltséghez nyújtható be kére-
lem. Több tényezõtõl függõen 25-75, illet-
ve 50-90 %-os támogatás nyújtható bérre
és járulékra. Itt is szigorú elvárásoknak
kell megfelelni. Ezt azoknak javasolják
igénybe venni, akik átmeneti nehézségek-
kel küzdenek.
Pályakezdõk elhelyezkedését, munkata-
pasztalat-szerzését ösztönzi egy másféle
támogatási forma. Legalább 365 napig leg-
alább 4 órában kell ehhez foglalkoztatni
pályakezdõ munkavállalót. A támogatás a
bérköltség 50-100 %-a lehet, melyet a vég-
zettség is meghatároz.
A délelõttöt betöltõ tájékoztatók közötti
szünetben és után mód nyílt személyes be-
szélgetésre is az elõadókkal.

Hargitai–Kiss Virág

Indul a monitoring adatszolgáltatás!
2012. február 13-án megjelent a 28/2012 (II. 10.) számú MVH-
közlemény, melynek értelmében megkezdõdött a monitoring
adatszolgáltatás. Ezen kötelezettséget 2012. 03. 12-éig kell elekt-
ronikusan, ügyfélkapun keresztül teljesítenie azoknak a gazdál-
kodóknak, akik az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból (EMVA) és az Európai Halászati Alapból (EHA) támo-
gatást vettek igénybe.
Az adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Programra, Nemzeti Vidékfejlesztési Terv áthú-
zódó tételeire, Halászati Operatív Programra (a 2. prioritási ten-
gelyében meghatározott célok megvalósítását segítõ támogatá-
sokra), a vízi környezetvédelemmel kapcsolatos intézkedés kivé-
telével.
A következõ jogcímek esetén NEM ÁLL FENN adatszolgáltatási
kötelezettség:
1. Szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételének támogatása.
2. Termelõi csoportok létrehozásához és mûködéséhez nyújtan-
dó támogatások.
3. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézke-
déscsoportjához kapcsolódó képzések támogatása.
4. Mezõgazdasági utak fejlesztésének támogatása.
5. A Natura 2000 gyepterületeken történõ gazdálkodás támoga-
tása.
6. A 1698/2005/EK tanácsi rendelet 59. cikke szerinti készségek
elsajátítására, ösztönzésére és végrehajtására igénybe vehetõ
támogatás.
7. A mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó
támogatások.

8. A nem termelõ mezõgazdasági beruházásokhoz nyújtandó
támogatások.

9. Az erdõszerkezet átalakításához nyújtandó támogatások.

10. Az erdõ-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támo-
gatások.

11. A védett õshonos és a veszélyeztetett mezõgazdasági állatfaj-
ták genetikai állományának tenyésztésében történõ megõrzésére
nyújtandó támogatások.

12. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének
végrehajtásához nyújtandó támogatások.

13. A genetikai erõforrások megõrzése intézkedés keretében a
növényi genetikai erõforrások és mikroorganizmusok ex situ
megõrzéséhez nyújtandó támogatások.

14. A tejágazat szerkezetátalakítását kísérõ állatjóléti támogatás.

15. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének
végrehajtásához 2011-tõl nyújtandó támogatások.

Amennyiben az ügyfél monitoring adatszolgáltatási kötelezettsé-
gének nem tesz eleget, vagy azt késedelmesen, hibásan, valótlan
adattartalommal, hiányosan, vagy nem az elõírt módon teljesíti,
mulasztási bírsággal sújtható.

Az adatszolgáltatás teljesítésében segítséget nyújtanak a Magyar
Agrárkamara tanácsadói!

Király-Varga Lívia Fejér Megyei Agrárkamara
ügyfélszolgálati tanácsadó, 06-30-643-0075

Hirdetmény
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sár-
bogárd Város Önkormányzatának kép-
viselõ-testülete a 2012. február 10-ei
ülésén elfogadta:
– az 5/2012. (II. 14.) önkormányzati ren-
deletet a helyi képviselõk, bizottsági ta-
gok tiszteletdíjáról, költségtérítésérõl
és a mûködési feltételek biztosításáról
szóló 40/2006. (XI. 2.) önkormányzati
rendelet módosításáról;
– a 6/2012. (II. 14.) önkormányzati ren-
deletet Sárbogárd város díszpolgári cí-
mének és kitüntetéseinek alapításáról
és adományozásáról szóló 28/2002. (VI-
II. 28.) önkormányzati rendelet módo-
sításáról;
– a 7/2012. (II. 14.) önkormányzati ren-
deletet az egyes szociális ellátásokról
szóló 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati
rendelet módosításáról;
– a 8/2012. (II. 14.) önkormányzati ren-
deletet Sárbogárd Város Önkormány-
zatának 2012. évi költségvetésérõl;
– a 9/2012. (II. 14.) önkormányzati ren-
deletet a Sárbogárd Város Önkormány-
zatának 2011. évi költségvetésérõl szóló
4/2011. (II. 15.) önkormányzati rende-
let módosításáról.
A rendeletek megtekinthetõk ügyfélfo-
gadási idõben a polgármesteri hivatal
szervezési csoportjánál.

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ
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1 % a környezetünkben élõ
fogyatékos gyermekekért

A Csipike Egyesület (volt Autista Gyermekekért Egyesület) kéri a tisztelt adózó ál-
lampolgárokat, hogy adójuk 1 %-át ajánlják fel a Sárbogárdon és környékén élõ súlyo-
san, halmozottan fogyatékos gyermekek javára.

Felajánlásukat elõre is köszönjük!

Az egyesület neve: Csipike Egyesület. Adószáma: 18491328-1-07.

Adó 1 %
A TEMPLOMUNK Alapítvány köszö-
ni eddigi támogatásukat. Kérjük, hogy
adójuk 1 %-ának felajánlásával tovább-
ra is segítsék a sárbogárdi római katoli-
kus templom és plébánia felújítását.
Adószámunk: 18490499-1-07. Adomá-
nyaikat elõre is köszönjük. Isten fizesse
meg!

Az alapítvány kuratóriuma

Adó 1 %
Az idei évben nyílik elõször lehetõség
arra, hogy adójuk 1 %-val támogassák a
VAX Kézilabda Egyesületet. Köszönet
azoknak, akik ezt megteszik.

Adószám: 18502710-1-07.

Tisztelettel: a VAX Kézilabda
Egyesület Sárbogárd.

Adó 1 %
A sárbogárdi református egyház által
alapított Árva Bethlen Kata Alapítvány
kuratóriuma kéri, hogy adójuk 1 %-ával
támogassák tevékenységét.
Az 1 %-os felajánlásukat, felajánlott
adományukat a gyülekezeti házra és az
idõsek otthonának mûködtetésére for-
dítjuk.

Adószámunk: 18483118-1-07.
Megnevezés: Árva Bethlen Kata

Alapítvány Sárbogárd.
További munkájukra Isten áldását kér-
ve felajánlásukat köszönjük!

KÖZLEMÉNY
A VOLT SÁRBOGÁRDI DIÁKOK AZ
ALMA MATERÉRT ALAPÍTVÁNY
kuratóriuma köszönetét fejezi ki azok-
nak, akik jövedelemadójuk 1 %-ával ed-
dig is támogatták az alapítványt.
A kapott összegbõl a szociálisan rászo-
ruló, a tehetséges, kimagasló eredmé-
nyeket elért tanulók jutalmazását, kül-
földi nyelvtanulását, illetve a Petõfi-pá-
lyázat díjazottjait támogattuk.
Kérem, a jövõben is támogassák mun-
kánkat!

Az alapítvány adószáma:
18483228-1-07.

Köszönettel:
Boda János, a kuratórium elnöke

Mit is adott nekem a Petõfi gimi?
Tiringer Melinda vagyok, és pszichológiát tanulok az EL-
TE-n. Talán sokan tudják, hogy ez az ország egyik legjobb
egyeteme – nem csak vagánykodok, ez tényleg így van –, és
nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy ide járhatok.
Ehhez azonban, persze, gimnáziumba kellett járnom és
érettségiznem is kellett. Én ezeket a tanulmányaimat a sár-
bogárdi Petõfi Sándor Gimnáziumban végeztem el.
Nyolc évig koptattam az iskola padjait, és visszagondolva,
nagyon szerettem ide járni. Sok dolgot megtanultam itt,
amit most, az egyetemi tanulmányaim alatt is hasznosítha-
tok. Például itt sajátítottam el egypár idegen nyelvet, ami
most nagyon jól jön nekem, egy csomó mindent ugyanis an-
golul kell elolvasnom vagy éppen leírnom.
Nagyon szerettem a törit, amikor ide jártam, és lehetõsé-
gem is volt emelt szinten érettségizni, így aztán még tovább
növeltem az esélyeimet, hogy jó egyetemre járhassak. De
mindezek mellett nagy hasznát veszem az itt megszerzett
irodalom-, matematika-, biológia- és még sok másféle tudásomnak is. Persze attól, hogy
valaki ide jár, még nem megy egybõl minden a fejébe, tanulni is kell, de szerintem ez
minden más suliban így megy.
De hogy ne csak a tanulásról beszéljek, másért is megéri idejárni. A Petõfinek van példá-
ul cserekapcsolata külföldi iskolákkal, ami amellett, hogy fejleszti a nyelvtudásodat, fe-
lejthetetlen élményekben is részesít. Sokféle sportot ûzhetsz itt: focit, kosárlabdát, röp-
labdát, kézilabdát. A sulinak saját könyvtára is van, sok jó könyvvel. Ezenkívül nemrég
újították fel az épületet, úgyhogy biztosan szép környezetbe fogsz jönni. Minden évben
érdekes rendezvények, vetélkedõk várnak a Petõfi-napokon, megtanulhatsz Petõfi-pá-
lyázatot írni – ez például jó alapot jelent egy egyetemi beadandó dolgozat elkészítéséhez
–, járhatsz versmondóversenyekre.
És ami szintén fontos még: sok kedves és barátságos ember van itt – diákok és tanárok is
–, élethosszig tartó barátságokat köthetsz, megtalálhatod akár a jövendõbelidet is, és ha
elballagtál, akkor is szívesen visszavárnak egy kis beszélgetésre, élménybeszámolóra.

„40 éves a Miklósi Klub”
Farsangi maszkkészítés és fánkverseny!

Sok szeretettel várunk kicsit és nagyot 2012. február 17-én, pénteken, 16.00–19.00 óráig a Mik-
lósi Klubban tartandó családi rendezvényre.
GYEREKEKNEK MASZKKÉSZÍTÉS!
• Szeretnéd megtervezni és elkészíteni a saját farsangi maszkodat?
• Készíts olyan maszkot, amiben aztán majd alig lehet megismerni

a szombati Télûzõ–Tavaszváró felvonuláson!
NEM CSAK HÁZIASSZONYOKNAK… FARSANGI FÁNKVERSENY!
Várjuk azokat a háziasszonyokat is, akik szeretnék megmutatni, hogy milyen finom fánkot tudnak sütni.
Versenyezhet hagyományos fánkkal, de újonnan kikísérletezett, fantáziadús, vagy éppen érdekes for-
májú fánkkölteménnyel is, tehet mellé házi lekvárt, gyümölcsöt, vagy szószkülönlegességet, szóval
nyugodtan elengedheti fantáziáját.
Nevezni a helyszínen lehet egy tányér fánkkal, pénteken 17 00 óráig. Az elsõ helyezett nyereménye egy
Hargitai nagymama szakácskönyve címû kötet. A nyertes fánk készítõje lehetõséget kap arra, hogy re-
ceptjét megjelentesse a Bogárd és Vidéke hetilapban.

Helyszín: Sárszentmiklósi ÁMK Klub, Köztársaság út 172-175.

Idõpont: 2012. február 17., 16.00–19.00 óráig.
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Újjáalakuló polgárõrség Cecén
Az elmúlt években Cecén szinte hétközna-
pivá váltak azok a hírek, amelyek besurra-
násos betörésekrõl, ingatlanfeltörésekrõl
szóltak. Rendkívüli módon romlott a falu-
ban élõk biztonságérzete, szinte senki nem
meri otthonát õrizetlenül hagyni, hiszen
valós a veszély, hogy kifigyelve az ott lakók
távollétét, az ingatlant feltörik és az érték-
tárgyakat eltulajdonítják. Hiába próbálja
fokozatosan a rendõri jelenlétét növelni a
Sárbogárdi Rendõrkapitányság, ma is elõ-
fordulnak ilyen bûncselekmények. A falu-
ban élõ emberek kínjukban már azzal is
viccelnek, hogy kétféle ember él Cecén:
akit már kiraboltak és akit ki fognak rabol-
ni!
Ezen a lehetetlen helyzeten szeretne vál-
toztatni az a néhány cecei állampolgár,
akik együttesen szeretnék újjáéleszteni a
polgárõrmozgalmat, amely sok évvel ez-
elõtt jól mûködött a településen. Kezde-
ményezésükkel a rendõrség munkáját
óhajtják segíteni, hiszen ahhoz, hogy az ha-
tékonyabb legyen, fontos a helyismerettel
rendelkezõ helybeli lakosok közremûkö-
dése.
A kezdeményezõk január 23-án 15 fõ je-
lenlétével hivatalosan is döntöttek arról,
hogy megalapítják a Cecei Polgárõrséget.
Az alapítók döntöttek arról, hogy elindít-
ják a szervezet cégbírósági bejegyzését és
felveszik a kapcsolatot a Sárbogárdi Rend-
õrkapitánysággal. Ennek jegyében január
30-án meghívták dr. Ozsváth Zsolt rendõr-
kapitányt, illetve Dániel Zsolt rendõr had-
nagyot, hogy ismertessék az alakuló pol-
gárõrség és a rendõrség közremûködésé-
nek lehetõségeit.

A kapitány készségesen elfogadta a meghí-
vást, és üdvözölte a kezdeményezést. El-
mondta, hogy a rendõrségnek a legfonto-
sabb stratégiai partnere a polgárõrség, hi-
szen összehangolt munkával sok segítséget
tud nyújtani egy ilyen, önkéntes alapon
mûködõ szervezet a rend õrei számára. Is-
mertette, hogy a cecei szervezet hivatalos
bejegyzéséig is van lehetõség polgárõr-te-
vékenységet folytatni, természetesen a
rendõrséggel szorosan együttmûködve.
A rendezvényen megjelent 37 fõ nyilatko-
zott arról, hogy megjelenésével csatlakoz-
ni kíván a polgárõrséghez és februárban
kísérleti jelleggel járõrszolgálatot vállal.
Ennek keretében az elmúlt hetekben az
önkéntesek az esti és az éjszakai órákban
több párban gépkocsival, vagy gyalog jár-
ták a falu közterületeit, utcáit, és jelezték a
rendõrség számára, ha valamilyen gyanús
tevékenységet észleltek.
Mivel a 37 fõs tagság még nem elegendõ
ahhoz, hogy hatékony lehessen egy ilyen
járõrszolgálat, ezért a polgárõrség vezetõi
várják azoknak a jelentkezését, akik szíve-
sen csatlakoznának ehhez a kezdeménye-
zéshez, és önkéntes alapon szeretnének
tenni valamit a település közbiztonságá-
nak javításáért.
A szervezet a következõ összejövetelét
február 27-én tartja Cece Nagyközség Pol-
gármesteri Hivatalában 18.00 órai kezdet-
tel, ahová minden érdeklõdõt szívesen vár-
nak.
A polgárõrséggel kapcsolatban érdeklõdni
a Cecei Polgármesteri Hivatalban, vagy a
Cecei Általános Iskola titkárságán lehet-
séges.

Király László társadalmi elnök

Az éj leple alatt
Egy motorblokkot próbált elvinni az éj lep-
le alatt egy férfi egy sárbogárdi ingatlan
udvaráról. Az MTZ motorblokkot egy pót-
kocsi tetejérõl kísérelte meg leemelni a
tettes, amikor a szomszéd észrevette. A
megzavart elkövetõ a blokkot hátrahagyva
elmenekült. Az ingatlan tulajdonosa szer-
da délután értesítette a rendõrséget a tu-
domására jutott lopási kísérletrõl. A ren-
delkezésre álló adatokból kiderült, hogy az
ismeretlen tettes nem más, mint az utca
egyik ingatlanján élõ 36 éves férfi, akinek
elõállítására késõ délután került sor.
Lopás kísérletével gyanúsították meg a
sárbogárdi nyomozók. Az ügyben tovább
folyik a vizsgálat.

Agresszorok
Sárbogárdi járõrök két agresszív férfivel
szemben léptek fel.
Egyikõjük volt felesége udvarán tört-zú-
zott, a másik sárkeresztúri otthonukban
begyógyszerezve, ittasan tette ugyanezt,
miközben élettársát veréssel fenyegette. A
zavart viselkedésû két férfit a helyszínre
kért mentõsök ellátásra kórházba szállí-
tották.

R. Szabó Ágnes FMRFK-szóvivõ

KÉK HÍREK

Kigyulladt födém
A Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltóságot az
elmúlt napokban összesen három esetben
riasztották, ebbõl kettõ Fejér megye terü-
letén kívülre történt. A harmadik káreset
február 13-án, hétfõn, délután Sárbogár-
don volt.
A Dózsa György utcában a tûzoltók kiér-
kezésekor egy körülbelül 10x10 méter
alapterületû családi ház födémszerkezeté-
bõl erõs füst áramlott. Az épületben a
kamra és a fürdõszoba fölött gyulladt ki a
nádszövetbõl, deszkázatból és kohósalak-
ból álló födém. Az izzó részeket a tûzoltók
eloltották. Személyi sérülés nem történt.

Bisztricz Anett
megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

Kérdezték

Se szánkó, se babakocsi

A hó megnehezíti a kisgyerekes anyukák helyzetét. Többen is panaszolták, hogy a gyere-
kekkel a hó miatt nehéz közlekedni. Néhány napig még csak-csak örültek a hónak. Elõ
lehetett venni a szánkót, és azon lehetett csusszanni. Most azonban, hogy megkásásodott
a hó, és az utakat, járdákat egyes szakaszon föltakarították, másutt viszont nem, a szánkó
nem csúszik az aszfalton, a babakocsi meg elakad a hóban.
Jó lenne, ha legalább egy csíkon eltolnák a kásás havat legalább az oktatási–intézmé-
nyekhez vezetõ utakon, járdákon (pl. Bercsényi és Rózsa utca, Mikes köz).

Lejegyezte: Hargitai Lajos

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke

eseményeirõl
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Nemcsak a húszéveseké a világ

Valentin-nap Sáregresen
Korunk népességbeli változásai ugyan nem kedveznek a vidék te-
lepüléseinek, de ez nem feltétlenül ad okot csüggedésre, sõt, né-
hol még nagyobb összefogásra sarkall, ahogy Sáregresen is ezzel a
szép, kivételes példával találkozunk. A községben hagyománya
van a közösségformáló rendezvényeknek, így a házassági évfor-
dulójukat ünneplõk és az elõzõ évben született gyermekek kö-
szöntésének. Ez most a Valentin-nap elõtti szombatra esett.

Maga a szándék is kedves, a szó legpozitívabb értelmében. Nem
holmi hivatalos, vagy kötelezõ alkalomra emlékeznek – amit má-
sutt sokszor csak puszta formalitásként kezelnek –, hanem az em-
bereket ünneplik, név szerint köszöntik a falu lakóit évforduló,
vagy éppen születés kapcsán. Mindezt nem milliós állami támoga-
tottsággal végzik, hanem szívvel-lélekkel, és ez a mindennél fon-
tosabb tényezõ lükteti az esemény vérkeringését, amiben a lelkes
szervezõk és fellépõk munkája van benne.

Az ünnepélyen sokféle program volt terítéken: ovisok tánca, isko-
lások szavalása, a plébánosok bölcseletei, a népdalosok éneke és
a csinos öltözetû lányok és fiúk gyertyafénykeringõje. Diavetítõn
keresztül láthattunk képeket az évfordulós házaspárokról, akik-
nek java része már az aranylakodalmat is maga mögött tudhatja,
és a 2011-es születésû két pici porontyot is megcsodálhattuk a ve-
títésen.
Tiringer Mária polgármester asszony beszédét követõen az ünne-
pelteknek virágot, egyedi hímzésû terítõt, pezsgõt és tortát is osz-
tottak, s az ünnepélyt követõ sütizésbe bárki beszállhatott.
S ha a délutáni program véget is ért, a legvígabb rész még hátra-
volt, és bizony döngött is a kultúrház padlaja a sok táncoló cipõ
alatt, hisz este pici, de fergeteges bállal zárták a napot, ahol Vörös
József szolgáltatta a jókedvre hangoló ritmusokat. A sok értékes
tárgyat (köztük egy igen finom tortát) felvonultató tombolasorso-
lás sem maradhatott el.

Monhalt Ákos

MEGHÍVÓ
A Pusztaegresi Polgárõr Egyesület meghívja

a tisztelt lakosságo
2012. március 3-án 17.00 órakor

tartandó lakossági fórumára
a pusztaegresi mûvelõdési házba.

Téma: a mûvelõdési ház jövõje, kitûzött célok, feladatok, ren-
dezvények, felkérés együttmûködésre.
Vendégeink: dr. Sükösd Tamás polgármester, Pirosné Kocsis
Anna szakreferens, Érsek Enikõ képviselõ.
Tegyünk együtt közösen a mûvelõdési házért, hogy fennma-
radhasson és közösségi teret tudjunk biztosítani a falu lakosai-
nak!
Mindenki megtisztelõ jelenlétére számítunk!

Pusztaegresi Polgárõr Egyesület

KÖSZÖNET
A Pusztaegresi Polgárõr Egyesület ezúton szeretné megkö-
szönni a gyors és áldozatkész munkájukat azoknak, akik a ha-
vazás miatti akadály eltakarításában segítséget nyújtottak:
TOB-KER Kft. és az általuk rendelkezésünkre bocsátott mun-
kagép, Szolga József, ifj. Nagy Sándor, Sztupa Ferenc, Batári
Róbert rendõr fõtörzs õrmester, helyi KMB-s.

Dala Károly elnök

Télûzõ felvonulás Miklóson
A Bogárdi TV üzenõfalán tették közzé a szervezõk, hogy

február 18-án, szombaton, 13 órakor

T É L Û Z Õ , M A S K A R Á S
F E L V O N U L Á S I N D U L

Sárszentmiklóson a klubtól a kispályáig, ahol elégetik a telet
jelképezõ hagyományos szalmabábot, elûzve a hideget, a havat
és a rosszat a településrõl.

Este 20 órakor batyus bál lesz.

Zenél: Györök Zoltán. Belépõ: 500 Ft. Büfé nincs!

KÖZÉRDEKÛ KÖZLEMÉNY
Varga Gábor országgyûlési képviselõ

fogadóórát tart Sárbogárdon
2012. február 16-án (csütörtökön)

16 és 18 óra között a képviselõi irodában
(Ady E. út 164).
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ELMARAD!
Értesítjük a csapatokat, hogy a terem-
labdarúgás XVI. fordulója a tornacsar-
nok beázása miatt február 19-én elma-
rad.

A bajnokság folytatása február 26-án a
XVI. fordulóval folytatódik.

Szervezõk

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 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.

BOGÁRD ÉS VIDÉKE–LSC SÁRBOGÁRD
városi teremlabdarúgó-bajnokság
XVI. forduló

EXTRÉM–TWISTER GALAXY
5:5 (2:3)

Vezette: Tóth Z.
Extrém: Németh – Juhász, Dévényi, Flõgl,
Horváth D.
Csere: Horváth T.
Twister Galaxy: Bognár I. – Balogh, Rosz-
kopf, Salamon, Bor.
Csere: Bognár T., Kaló, Killer I., Szántó,
Tóth I.
A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV
sportadásában tekinthetik meg.
Sárga lap: Flõgl, Horváth D.
Piros lap: Bognár T.
Góllövõk: Flõgl 2, Dévényi 3 ill.Bor 2, Bog-
nár T., Killer I., Salamon.

SPURI–SÁRBOGARAK
2:2 (1:0)

Vezette: Tóth Z.
Spuri: Kiszl – Palásti, Gál, Bereczki, Hu-
szár.
Csere: Banda, Bodó, Imre, Kovács.
Sárbogarak: Csuti – Dizseri P., Gazdag,
Kónya, Dizseri M.
Csere: Dizseri B., Mondovics, Stiksz.
A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV
sportadásában tekinthetik meg.
Góllövõk: Bodó 2, ill. Kónya, Gazdag.

SÁRSZENTMIKLÓS ÖFI–
OLD BOYS 6:3 (2:1)

Vezette: Szakács I.
Sárszentmiklós Öfi: Plézer – Nagy, Palo-
tás, Killer G., Kiss J.
Csere: Derecskei, Deák, Kun.
Old Boys: Fülöp Gy. – Mikuli, Juhász I.,
Fülöp T., Király.
Csere: Berta, Berzeviczy, Horváth, Juhász Á.
1. perc: Juhász I. lõtt kapu mellé. 2. perc:
Kiss emelése Fülöp Gy. mellérõl a me-
zõnybe pattant. 3. perc: Fülöp T. eresztett
meg egy lövést, mely elkerülte a kaput. 4.
perc: Palotás nagyon erõs lövése ment ka-
pu mellé. 5. perc: Nagy szintén nem találta

el a kaput. 6. perc: Fülöp T. futtából le-
adott lövése alig ment a kapu fölé. 7. perc:
Király sem találta el a kaput. 8. perc: Deák
szerezte meg a vezetést. 9. perc: Palotás
majdnem egész pályáról rúgott gólt. 10.
perc: Deák ültette hintába Bertát és
Mikulit. A meglepett Fülöp Gy. mellett ki-
lõtte a jobb alsó sarkot. 11. perc: Berta
elõbbi hibáját rúgott góllal hozta helyre.
14. perc: Kiss átadását Killer G. nem tudta
lekezelni ziccerhelyzetben. 15. perc: Fülöp
Gy. hibázott saját kapuja elõtt, de Killer
ezt sem tudta kihasználni. 16. perc: Kiss lö-
vését Fülöp Gy. szögletre spárgázta. 17.
perc: Palotás lõtt kapu fölé. Szidta is ma-
gát! 18. perc: Kiss elõl megint Fülöp men-
tett szögletre. 22. perc: Deákot szerelte a
kapuját elhagyó Fülöp Gy. 24. perc: Deák
hagyott ki nagy helyzetet. 25. perc: Mikuli
lövése kerülte el a kaput. 26. perc: Király
az ajándékba kapott labdát kapu mellé lõt-
te. 28. perc: szabadrúgáshoz jutott az Old
Boys, gyorsan végezték el, Mikuli megtolta
magának és a jobb alsó sarokba lõtt. 30.
perc: Killer lövése akadt meg a felsõ sarok-
ban. 32. perc: a Plézerrõl kipattanó labdát
Juhász pofozta be a kapuba. 34. perc: Deák
labdája a kapufáról alig vánszorgott be. 36.
perc: Killer lõtt gólt, pedig elég sokáig
kivárt. 37. perc: Kiss is letette névjegyét az
Old Boys kapusának. Nagyon jó iramú,
változatos mérkõzést játszott a két csapat.
Sárga lap: Juhász I.
Góllövõk: Deák 3, Killer G. 2, Kiss, ill. Berta,
Mikuli, Juhász I.

LÉGIÓ 2000–TOLEDÓ 2005
6:0 (1:0)

Vezette: Szakács I.
Légió 2000: Szilágyi Béla – Huszár, Csuti,
Kelemen, Vereczkei.
Csere: Baki, Szilágyi F., Tóth A.
Toledó 2005: Fûrész – Gazsó, Barabás R.,
Barabás B., Szilágyi Balázs.
Csere: –
1. perc: Vereczkei lõtt kapu mellé. 3. perc:
Kelemen leismételte Vereczkei mutatvá-
nyát. 6. perc: Csuti lövését Fûrész biztosan
védte. 7. perc: Csuti elhamarkodottan lõtt

kapu fölé. Pedig ebben a helyzetben több
volt! 9. perc: Kelemen lyukat rúgott tiszta
helyzetben. 11. perc: Barabás B. lõtt kapu
fölé. 15. perc: Barabás B. most kapu mellé
bombázott. 16. perc: Tóth közeli lövésébe
Fûrész belevetõdött. 17. perc: Gazsó erõs
lövését Szilágyi kiütötte a mezõnybe. 18.
perc: Kelemen lépett meg, lövése elkerülte
a kaput. 19. perc: Kelemen végre megsze-
rezte a vezetést. 22. perc: Vereczkei lövé-
sét védte Fûrész. 23. perc: Szilágyi Balázs
hagyott ki egy helyzetet. 24. perc: Gazsó lö-
vését Szilágyi csak kibokszolni merte. Elfá-
radt a Toledó!!! 26. perc: Három az egy el-
len helyzet alakult ki a Toledó kapuja elõtt
és Kelemen nem hibázott. Kezdés után
Tóth növelte a Légió elõnyét. 30. perc: Ke-
lemen harminc centirõl a kapufát találta el
a labdával. 33. perc: a kiugratott Tóth
újabb gólja már nem meglepetés. 34. perc:
Ismét Tóth került helyzetbe, de nem tu-
dott élni a lehetõséggel. 35. perc: Huszár
tovább növelte az elõnyt. 38. perc: Barabás
R. lövése Szilágyiról pattant szögletre.
Nem volt jó mérkõzés! Csak a gyõzelem-
nek örülhet a Légió, mert a játék…

Góllövõk: Kelemen 2, Tóth 2, Vereczkei,
Huszár.

Tabella

1. Sárszentmiklós Öfi 15 12 - 3 82:34 36

2. Légió 2000 15 11 3 1 46:23 36

3. Extrém 15 9 4 2 57:42 31

4. Sárkeresztúr Kike 15 8 2 5 60:43 26

5. Twister Galaxy 16 7 4 5 57:50 25

6. Old Boys 16 6 - 10 49:58 18

7. Sárbogarak 15 4 4 7 41:54 16

8. Spuri 15 3 1 11 46:79 10

9. Toledó 2005 15 1 2 12 40:82 5

Góllövõlista

1. Geiger Zoltán, Kike, 28 gól; 2. Kuti Kál-
mán, Extrém és Deák Géza, Sárszent-
miklós Öfi, 27–27 gól.

Gróf Ferenc
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Felkészülés
a bajnoki rajtra

Elkezdte a felkészülési mérkõzéseket az LSC Sárbogárd me-
gyei II. osztályban játszó csapata. Sajnos az idõjárás is közbe-
szólt, mert az elsõ hazai felkészülési mérkõzés Perkáta ellen a
járhatatlan út miatt elmaradt. Második mérkõzésünket Sár-
szentmiklós ellen, jól elõkészített pályán játszottuk, és 4:1 ará-
nyú vereséget szenvedtünk. Vasárnapi ellenfelünk az Aba–
Sárvíz csapata volt, melyet csapatunk 4:3 (2:2) arányban legyõ-
zött.

A csapat a következõ összeállításban lépett pályára: Plézer –
Lakatos Gy., Bognár, Sebestyén, Szabó J. (TOTÓ) – Bõhm,
Hegedüs N., Budai, Hegedüs G. – Pálinkás, Stiksz.

Csere: Lakatos K., Böröndi.

Góllövõk: Budai, Pálinkás, Lakatos K. 2.

Hiányzók (sérülés, betegség és munkahelyi elfoglaltság miatt):
Emperger, Vámosi, Berta, Szabó L., Tóth I.

Az átigazolások jelenleg folynak. Távozó: Kristóf G., Cece.

Akivel tárgyalnak: Szabó K. János, Nagy Tamás, mindkettõ
Sárszentmiklós.

Akit már leigazoltak: Böröndi Géza, Nagylók.

A további felkészülési mérkõzések idõpontjai megjelentek a
Bogárd és Vidéke hetilapban.

Jakab Ferenc mb. edzõ
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Istennel járni, lakozni
Az áldás nemcsak egy liturgikus mozzanat
a keresztyén egyházak rendjében, hanem
Isten erejével ható szó, kegyelmének meg-
nyilvánulása egy élethelyzetben, de hathat
egy egész életen át, sõt átívelhet nemzedé-
keken „ezeríziglen”. Ilyen áldás részese le-
hetett a sárbogárdi gyülekezet a csendes
napok és az elõdök hûséges szolgálata és
imádsága által. Az akkori vetés nyomán
megjelenõ gyümölcsök között tartjuk szá-
mon az innét elszármazó presbitereket, di-
akónusokat, hívõ testvéreket. Közülük úgy
tetszett Istennek, hogy némelyeket külö-
nös szolgálatra választott ki. Így tarthatjuk
számon Bogárdi Szabó István püspököt, a
teológiai doktorrá avatott hatvani lelki-
pásztort, Tatai Istvánt, dr. Sepsi Enikõt, a
Károli Gáspár RE dékánját, de ide számít-
hatjuk a Nyugati Evangélikus Egyházkerü-
let püspökét, Szemerei Jánost is, aki fõ-
ként szülei révén kapcsolódott a bogárdi
csendes napokhoz. A héten újabb sárbo-
gárdit üdvözölhetünk kiemelt egyházi
szolgálatban.
Pesten, a Nagyvárad téren van az a tágas
református templom, melynek díszes abla-
kain a hajdani hatvannégy vármegye címe-
reit ragyogja be a napsütés. Az „Emléke-
zés Templomának” falain az 1. világhábo-
rúban elesett, hõsi halált halt honvédek
névtáblái sorakoznak. Az épület 1930-as
felszentelésekor Horthy Miklós kormány-
zó az „Isten dicsõségére, az elesett hõsök
emlékére” jelmondattal tette le az alapkö-
vet. Itt, ahol a hit és a történelmi emlékek
közösen alkotják Isten házának pilléreit,
február tizennegyedikén ment végbe egy
jeles esemény, amire mi is megbecsüléssel
tekinthetünk. A Magyar Protestáns Püs-
pökség püspökévé szentelték Jákob János
ezredest, a sárbogárdi származású protes-
táns tábori lelkészt, a ceremóniához illõ
ünnepélyességgel, megannyi érdeklõdõ
részvételével.
Az istentiszteletet nem csupán ez az avatás
tette különlegessé, hanem a történelmi
zászlókkal bemasírozó katonák menete és
a gyülekezet énekével együtt zengõ hon-
védzenekar fúvósai is. Az alkalmon részt
vettek a Magyarországi Református Egy-

ház püspökei, Gáncs Péter, a Magyaror-
szági Evangélikus Egyház elnök-püspöke,
Hende Csaba honvédelmi miniszter,
Simicskó Lajos és Balogh Zoltán államtit-
károk, továbbá esperesek, lelkészek, kato-
natisztek, sok rokon, ismerõs, lelki testvér,
köztük a sárbogárdiak több mint 30 fõnyi
küldöttsége.
Dr. Bölcskei Gusztáv, a Magyarországi
Református Egyház Zsinatának lelkészi
elnöke beiktatási beszédében a napi ige
felolvasásával és magyarázatában a bibliai
József történetére utalt, aki egyszerû rab-
szolgából lett a ranglétrán felemelkedve
Isten eszközeként a fáraó második embe-
re. Így történt ez Jákob János életében is,
aki már akkor szeretett volna ilyen munká-
ban részt venni, amikor Magyarországon
híre–hamva nem volt a tábori lelkészség-
nek. Aztán amikor a 90-es évek elején
megindult ez a missziós ágazat, az elsõk

között volt, akik jelentkeztek. Az újdon-
sült püspök eskütétele után megáldották
õt a jelenlévõ püspöktársak.
Jákob János Jézus hívó szavára adott hála-
áldozati válaszként értelmezte megtett
életútját és az elõtte álló feladatot. Mint
kiemelte: Jézus különös kapcsolatban volt
kora katonáival, és a mai katonáknak és
családjaiknak is nagy szükségük van a
Gondviselõ Atyára, aki egy imádságnyira
van minden embertõl. Jézus Krisztus
örömhírét vitte és viszi a laktanyákba, be-
szélgetésekbe, keresztelõkre, házasságkö-
tésekre és temetésekre is. Az élet szerete-
te, mások életének becsülete mindennél
fontosabb – mondta –, ebbõl erõt merítve
kell túllépni a halálfélelmen, mely csak egy
kósza árnyék az örökkévalóság fénye mel-
lett.

Tudósítóinktól

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy

NAGY LÁSZLÓ

21 éves korában elhunyt.

Temetése február 18-án, szombaton,
11 órakor

a sárhatvani temetõben lesz.

Gyászoló család

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 27., március 12., 26. 18.00 órától.

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

www.jezus7.hu

Jákob János középen
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Gondolkodjunk együtt
az apostoli hitvallásról!

Ökumenikus bibliaórák
Helyszín: az Alap–Alsószentiváni

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

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 érdeklõ-
dõt, teológiai gondolkodásra és beszélgetésre nyitott embert,
bármilyen felekezethez tartozót, kételkedõket és keresztyén
hívõket egyaránt.
Beszélgetéseinket Bogárdi Szabó István: HITTEM, azért szól-
tam címû könyvének vezérfonala alapján szeretnénk lefolytat-
ni. A könyvet a helyszínen kedvezményes áron meg lehet vásá-
rolni, vagy az egyes tételekrõl kívánságra fénymásolatot
adunk.

A gyülekezet presbitériuma

Fergeteges farsang a Mészölyben
Február 10-én a felsõ tagozatos farsangra került sor iskolánkban.
Már hetekkel elõbb lázas tervezgetés, készülõdés kezdõdött az
osztályokban. Mindenki a legnagyobb titokban akarta tartani,
hogy milyen ötletet fog megvalósítani.
A „nagy napon” megtelt az aula szülõkkel, testvérekkel, barátok-
kal.
A hangulatot a Kis Csillag Tánciskola tagjai teremtették meg,
köztük sok mészölyössel.

Nálunk hagyomány, hogy az osztályok nem csak jelmezt vesznek
fel, hanem egy jelenetet mutatnak be. Idén sem történt ez más-
képp. Láthattunk balettcsoportot Csajkovszkij zenéjére táncolva,
modern tánckoreográfiát, forró nyári hangulatot idézõ csoportot,
betekinthettünk a MINDIG TV adásaiba, történelmi kép is meg-
elevenedett istenekkel és görög tánccal, majd gésák táncoltak és
harcosok mutatták be ügyességüket, végül a legnagyobbak óvo-
dásként jelentek meg, míg a másik nyolcadik fergeteges hangula-

tot teremtett egy legendás Zizi-Labor produkcióval, aminek a vé-
gén tanáraikat és társaikat is bevonták egy karneváli kavalkádba.
A jó hangulatot tovább fokozta egy vetélkedõ, amit a diákönkor-
mányzat szervezett a csapatoknak, amit egy tanár és két tanuló al-
kotott. Remek szórakozást nyújtottak a feladatok: most mutasd
meg, lekváros-tejszínhabos fánketetés – ahol a tanár etette meg
bekötött szemmel a gyerekeket –, táncverseny.
Mindenki jól teljesített, így oklevéllel fejezte be a versenyt.
A megéhezõket a DÖK-ösök kínálták forgácsfánkkal, szend-
viccsel és teával. Nagy sikere volt az aktuális farsangi fánknak.
A tombolatárgyak kisorsolása után – ahol a fõdíj egy torta volt –
diszkóban rophatták gyerekeink a télbúcsúztatóban, ugyanis azt
is megtudtuk, hogy a farsang eredeti célja az volt régen, hogy elûz-
zék a telet.
Reméljük, nekünk sikerült!

Nagy Ferencné

Februári véradások
2012. február 20-án (hétfõn) Vajtán a Golgota Teológiai Fõiskolára 13–17
óráig (A vajtai Golgota Teológiai Fõiskola részt vesz az Országos Fel-
sõoktatási Véradóversenyen, így kérjük, ha lehet, minél többen segítsenek
az iskola tanulóinak, és vegyenek részt a véradáson!);
február 23-án (csütörtökön) Kislángon a mûvelõdési házba 13–17 óráig;
február 24-én (pénteken) a sárbogárdi SZTK épületébe (a rendelõintézet
ingyenes szûrõnapja keretén belül megrendezett véradásunkon) 14.30–
17.00 óráig;
február 28-án (kedden) a Sárszentmiklósi Klubba 14–17 óráig várjuk a vér-
adókat!
Vért adni 18 év felett lehet. Véradásra, kérjük, hozzák magukkal személyi
igazolványukat, lakcímkártyájukat és TAJ-kártyájukat!
Minden véradó ingyenes ruhaosztásban és ajándékban részesül!

Sárbogárdi Vöröskereszt

Jóga és meditáció kezdõknek
Február 22-én (szerdán) 18 órai kezdettel

INGYENES FOGLALKOZÁST TARTUNK

a sárbogárdi mûvelõdési ház kamaratermében.

Egy óra ízületátmozgató-, gerinc-, izomerõsítõ-, légzés- és lazí-
tógyakorlat, egy óra koncentrációs és meditációs gyakorlat. A
helybiztosítás miatt regisztráció szükséges. Telefon: 06 (30)
653 52 12, szerda kivételével 10–20 óráig hívható.
Bõvebb információ a www.muvhaz.bogard.hu oldalon.
Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt!
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A jó házi konyha – Így kell fõzni!
Mostani receptjeinket kolléganõnk nagymamájának nagyon régi,
kb. az 1900-as évek elején bánffyhunyadi Hunyadi Erzsébet által
összeállított szakácskönyvébõl írtuk le. Ezeket a recepteket most
is érdemes kipróbálni.

Csöröge
Tegyünk a gyúrótáblára egy kis összmaroknyi finomlisztet, ehhez
adjunk hozzá egy tojást, 4 tojássárgáját, egy evõkanál tejfelt, 2 ká-
véskanál rumot, vagy finom pálinkát, egy csipet sót és 2-3 evõka-
nálnyi porcukrot. Mindezt gyúrjuk össze, és ha még szükséges,
annyi lisztet adjunk hozzá, hogy olyan legyen, mint a jó puha gyúrt
tészta, és nagyon jól dolgozzuk ki hólyagosra. Aztán kerekítsük
meg és tegyük leborítva pihenni és kis idõre. Ekkor nyújtsuk ki
késfoknyi vékonyra, aztán a derelyemetszõvel vágjuk fel elõbb 3
ujjnyi széles csíkokra, aztán ezeket hosszúkás, rézsútos kockákra,
és minden kocka közepére még hosszában rézsút 2 hosszú bevá-
gást csinálunk. Ez idõre tegyünk oda egy 2-3 literes lábasban zsírt,
mely 2 ujjnyi magasan, ha van, elég. Ha már forró a zsír, akkor a
bevagdosott kockákat felemelve az egyik hegyes végét átdugjuk és
jól átfordítjuk az egyik nyíláson, a másik végét pedig megfordítva,
a másik nyíláson, mert így szép, csinos formája lesz. 3-4 darabot
egyszerre teszünk a forró zsírba, és szép halvány pirosra süssük
meg egyik, aztán másik oldalát. A tésztástálra szép magasan fel-
rakva, porcukorral meghintve akár melegen, akár hidegen felad-
hatjuk. Aki szereti, cukor helyett barnára pirított mézzel öntheti
le. Ez megkeményszik rajta, és így nagyon jó és szép is.

Tejfeles tojásomlett
Egy személyre 2 tojássárgáját 2 evõkanál tejföllel, 2 csipet sóval
elkeverünk, hozzáadjuk a 2 tojás habját és 1 szûk lecsapott evõka-
nál lisztet, és zsírban a palacsintasütõn, vagy a tojássütõn megsüt-
jük. Lehet a sütõbe is tenni, aztán ezt is lehet feltétnek, vagy
bármivel töltve, forrón, frissen feladni.

Madártej
Egy bõ liter tejet egy nagyobb lábasban tegyünk oda a tûzhelyre,
édesítsük meg tetszés szerint, egy jó darabka vaníliát is tegyünk
bele és hagyjuk fõni. Ezalatt 4 tojásfehérjét verjünk fel kemény
habnak és 3 evõkanál finom porcukorral is verjük össze, hogy jó
sûrû, kemény hab legyen. Ekkor, ha a tej jól fõ, egy fõzelékeska-
nállal, melyet elõbb mindig a forró tejbe mártottunk, vegyünk a
habból egy-egy nagy libatojásnyit és tegyünk a tejbe, de egyszerre
csak 2 kanállal. Pár pillanat múlva fordítsuk meg ügyesen a habot
a tejben, és ismét csak pár pillanat múlva vegyük ki, hogy túl ne fõ-
jön, mert akkor összeesik és rossz lesz. Így fõzzünk ki tovább,
ameddig a hab tart, és rakjuk egy porcelán, vagy üvegtálba szépen
felhalmozva. Ha mind kifõtt, akkor a 4 tojássárgáját 3-4 evõkanál
cukorporral elkavarva fõzzük meg a tejjel (melyben a habot kifõz-
tük) a megszokott módon sadónak, és átszûrve öntsük a tálba a ki-
szedett habdarabok alá. Tálalásig tegyük hidegre. Lehet a
habgaluskákba hámozott, hosszúkás, vágott mandulát dugdosni,
és lehet cukros meggyel díszíteni.

NAGYMAMA RECEPTJEI A SZIDALMAZÁS
TERMÉSZETRAJZA

Az élet úgy van berendezve, hogy idõnként valaki szid valakit. Ki?
Kit?
A legtermészetesebb korholás az, amikor a szülõ bírálatot intéz a
gyerekhez. Ezt „Ezerszer megmondtam már neked” jellegû szi-
dásnak nevezhetjük. A szegény anya unja már, hogy fia ismételten
sáros cipõvel megy végig a szõnyegen, szerteszét hagyja a holmi-
ját, a levetett zoknit az ebédlõasztalra helyezi stb. Ilyenkor kifa-
kad. Mi itt a jogi helyzet, kérdezhetjük. Joga van az anyukának
olyan struktúrát mûködtetni, amely szerint õ fölényhelyzetben
van a gyermeke fölött, már eleve hivatott arra, hogy megszabhatja
a fia cselekedeteit? Ki õ? A válasz természetesen az, hogy õ a fele-
lõs a ház rendjéért, takarít, porszívóz, mos, vasal, fõz, tehát pa-
rancsnoki feladatkört tölt be, nem beszélve arról, hogy mint
szülõnek, feladata is a nevelés.
Egy másik jellegzetes szidási helyzet a tanár–diák szituáció. A
gyerek rendetlenkedik, zavarja az oktatási munkát, csúnyán ír, az
iskolai feladat megoldásában sokadszor követi el ugyanazt a már
számos esetben a fejére olvasott hibát. A szidás itt is helyénvaló. A
pedagógus azért kapja a fizetését, hogy gondoskodjék a tanítási
óra rendjérõl, tanítsa meg a növendékeit az elõírt ismeretekre,
készségekre. Ezt néha csak úgy képes megtenni, ha szavaival
mintegy nyomást gyakorol a rendetlenkedõ, a dolgait hanyagul,
figyelmetlenül elvégzõ fiatalokra. A fennálló társadalmi berende-
zés megadja neki ezt a hatalmat. Tapasztalatból tudjuk, hogy ezek
a kritikus megnyilatkozások a diákkal szemben különbözõ erejû-
ek: van, amikor a tanár szelíd hangon, atyai modorban korhol, de
bizony elõfordul, hogy elveszti a nyugalmát és ordít. Az õ idegei
nincsenek vasból. Nem ritkán már a következõ percben megbán-
ja, hogy elvesztette az önkontrollt. Megérzi, hogy a nagyon is
emelt hangon közölt bírálata sérti a gyerek emberi méltóságát.
Manapság sokat beszélnek az emberi méltóságról. Mi az? Olyan
elv, amely szerint az anyagyilkosnak is megvan az emberi méltósá-
ga. Ezért takarják el a tévéhíradóban az arcát. Lehet, hogy sok
ember úgy látja, hogy az illetõ az anyagyilkosság elkövetésével el-
vesztette a jogát erre a személyiség tiszteletén alapuló méltóság-
ra, de a törvény igenis védi a tettes emberi méltóságát. Nos, a tisz-
telet eszerint azt a diákot is megilleti, aki mondjuk két zével írja a
„ház” szót, ezért érez lelkifurdalást a tanár az ordítása miatt.
Sok olyan szidás létezik, amelyiknek nincs meg sem a jogi, sem az
erkölcsi alapja. Például ha az egyik utas durva szavakkal nekitá-
mad a másik utasnak. Mi jogon? Õ talán okosabb? Neki már eleve
megadatott a lehetõség, hogy bírálatot gyakoroljon? Mi adott ne-
ki alapot a kioktató fölény gyakorlására?
Még felháborítóbb az olyan eset, amikor a szidalmazónak ráadá-
sul nincs is igaza. De mégis oktat, elmondja a tutit, fölényes arcot
vág, vagy egyenesen ugat. A politikában sok ilyen van. Legutóbb a
brüsszeli Európa parlamenti „meghallgatáson” tombolt. A nézõ
nem tudta, hogy sírjon-e, vagy nevessen. Te jó Isten, ilyen itt a
színvonal? Ezekre mondhatta volna Petõfi (amit tévesen a Bat-
thyány-kormányra mondott), hogy az ilyenekre a kutyáját sem
bízná, nem hogy Európát. Remélem, nem ezek a buta emberek
hozzák a fontos döntéseket.

(L. A.)

Idõjárás

Változékony idõjárásra számíthatunk. Pénteken egy melegfront hatására többfelé alakul ki havazás, a nyugati területeken havas
esõ, esõ is hullhat. Szombaton átmenetileg kevesebb helyen lesz csapadék. Vasárnap délután érkezik meg a következõ front, ekkor
a csapadék halmazállapota hó, havas esõ, esõ vegyesen lehet. Várhatóan keddtõl szárazabbra fordul idõjárásunk. A hõmérséklete-
ket tekintve az elõttünk álló idõszakban megszûnnek a kemény éjszakai fagyok, a nappali órákban lassanként mindenhol 0 fok fölé
melegszik a levegõ. Általában az északkeleti megyékben lesz hûvösebb, a Dunántúlon pedig az enyhébb idõ, utóbbi területeken
akár 5 fok feletti értékek is lehetnek. www.metnet.hu
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Iskolabál Alsószentivánon
2012. február 11-én, szombaton, 20 órakor már 15. alkalommal
kezdõdött meg az iskolabál a hagyományos nyitótánccal, amit a
szokásoknak megfelelõen a hetedik és nyolcadik osztályosok ad-
tak elõ. Méghozzá kétszer is, hogy a szép számmal megjelent csa-
ládtagok, ismerõsök, barátok mindegyike láthassa a táncot a tor-
nateremben, ami a teljes közönség számára szûknek bizonyult.
Aztán jött a szintén megszokott tanár–diák tánc a Gyertyafényke-
ringõre, és természetesen a nyolcadikos tanulók felkérhették egy
táncra a szüleiket is.

A tavaly újra bevezetett szokásnak köszönhetõen ismét sor került
a nyolcadikos tanulók meglepetéstáncára, ami a nyitótánchoz ha-
sonlóan – nem túlzás ezt állítani – kirobbanó sikert aratott, még
Boros Tamás tanár úr tekintetén is felfedezhettük a meghatott-
ság nyomait.

A rendezvény során a ballagó osztály köszönetnyilvánítására is
sor került: a táncok betanításáért Madarasi Anett tanárnõ vehe-
tett át egy kis ajándékot.
Az Alsószentiván Gyermekeiért Közalapítvány kuratóriumának
köszönhetõen a báli ruhákat idén sem kellett a lányoknak húzós
összegekért kölcsönözniük; a közalapítvány által varratott hat bá-
li ruha díjmentesen biztosította a táncosoknak az alkalomhoz illõ
öltözéket.
A rendezvény hajnali fél 4-ig tartott, a kitartóbbak egészen addig
bírták. Volt sütemény, szendvics, székely lepény, tombola, büfé.
A báli hangulatot a Melódia zenekar biztosította. Ezúton is kö-
szönjük a szülõk segítségét, szervezõ munkáját!
További képek a www.asztivaniskola.lapunk.hu oldalon, a Ked-
ves emlékek – Iskolabál 2012 galériában láthatók.

Kiss Attila

Iskolabál kiállítással
A mezõszilasi Németh László Általános Iskola a szülõi közösség-
gel és a Németh László Baráti Társasággal közösen iskolabált
rendezett hétvégén. A rendezvénynek a megújult iskolaépület
adott otthont.

Az estet az iskolások mûsorával nyitották. Az alsósok hiphop tán-
ca mellett nagy sikert aratott a sodró erejû rock’n’roll fantázia és a
felsõs néptáncos lányok bemutatója.
Az est programjához kapcsolódóan nyitotta meg Mojzer György
plébános a Simon Zoltán amatõr fotós természetfotóiból készült
kiállítást. A gyönyörû természetfotók az élet különleges, véletlen
pillanatait ragadják meg. Mottóként Wass Albertet idézve kö-
szöntötte a látogatókat az alkotó:

„Vendég vagy a világban, és ez a világ szép vendégfogadó.
Van napsugara, vize, pillangója, madara. Van virágja, rengeteg sok.
Tanulj meg örvendeni nekik.
Igyekezz többet törõdni azzal, ami még a világ szépségeibõl csodála-
tosképpen megmaradt, az emberiség minden pusztításai mellett is.”

(Wass Albert: Te és a világ)
A kiállítás megnyitója után Zámbó Tibor iskolaigazgató köszön-
tötte a vendégeket. A köszöntõ után a vadételekbõl készült vacso-
ra elköltése után a jó zenére hajnalig táncolt a vendégsereg. A be-
lépõdíjból és a tombolából befolyt több mint 300.000 Ft az iskola
fejlesztését szolgálja majd. Az igazgató érdeklõdésemre elmond-
ta, hogy ebbõl többek között a kertészetet fejlesztik és gyümöl-
csöst telepítenek az iskolához tartozó földterületen.

Hargitai Lajos
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Február 18., SZOMBAT
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Magyar gazda 5.55 Barangolások öt konti-
nensen 6.25 Anno 6.55 Ma reggel 8.00 Híradó 9.00 Delta 9.30 Mozdulj! 10.00
Aranymetszés 10.55 Angi jelenti 11.30 Most a Buday! 12.00 Hírek 12.05
Múlt-kor 12.35 Zöld Tea 13.05 Családom és egyéb emberfajták 13.30 Melissa
és Joey 13.55 Madagaszkár 14.50 Apa és fia 16.40 A szövetség 17.35
Gasztroangyal 18.30 Szerencseszombat 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15
Erkel-estély 21.50 Prima Primavéra 23.15 Sporthírek 23.25 Zséda: Rouge 1.05
Az ábécés gyilkos
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.05 Boci és Pipi 10.35
Asztroshow 11.30 Házon kívül 11.55 Autómánia 12.00 Híradó 12.40 Veszp-
rém–FTC nõi kézilabda-mérkõzés 14.25 Eltûntnek nyilvánítva 15.25 Õslények
kalandorai 16.20 Galaxis útikalauz stopposoknak 18.30 Híradó 19.00 Fókusz
Plusz 19.30 Dennis, a komisz 21.20 Való világ 22.30 A rettenthetetlen 1.55
Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Az idõ örvényében 6.25 TV2 Matiné 10.30 Babavilág 11.00 Bajno-
kok Ligája magazin 11.30 Tûsarok 12.00 9 hónap 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 Lúzer SC 21.05
A szem 22.55 Farkas 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
10.00 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 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 19., 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 A közösség szolgálata 10.05 A Biblia a magyar képzõ-
mûvészetben 10.15 Református magazin 10.45 Evangélikus ifjúsági mûsor
10.50 Útmutató 11.15 Református cigánymisszió 11.45 Zsinagógák 12.00 Hí-
rek 12.05 Zegzugos történetek 12.35 Anno 13.05 Bakaruhában 14.40 Út Lon-
donba 15.10 TS – Sport 7 15.40 Vettel és a többiek 16.15 Kálloy Molnár Pé-
ter-koncert 17.10 Retró kabaré 18.05 Rex Rómában 18.55 A lényeg 19.30 Hír-
adó 20.00 Sporthírek 20.15 Magyarország, szeretlek! 21.30 A harcmezõ hírnö-
kei 23.20 Száll a kakukk fészkére 1.30 Sporthírek 1.35 Gyõri filharmonikusok
koncertje
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Trendmánia 10.35 Teleshop
11.25 Törzsutas 11.55 Havazin 12.00 Híradó 12.25 Jéglovagok 14.20 Eltûnt-
nek nyilvánítva 15.15 Döglött akták 16.20 Az elnök emberére talál 18.30 Hír-
adó 19.00 Cobra 11 20.00 Való világ 22.55 A múlt titkai 0.45 Portré 1.20
Gyilkos kobold
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Egzotikus Ázsia 6.45 TV2 Matiné 11.30
Stahl konyhája 12.00 Kalandjárat 12.30 Borkultusz 13.00 Több mint testõr
13.30 Simlis Jack, a karibi szuperkém 14.00 A kiválasztott – Az amerikai látnok
15.00 Monk – Flúgos nyomozó 16.00 Bûbájos boszorkák 17.00 Lúzer SC 18.30
Tények 19.00 Napló 20.05 Nemzetbiztonság Bt. 21.45 Frizbi Hajdú Péterrel
22.45 Célkeresztben 23.45 Saját szavak 1.45 Ezo.tv 2.20 Napló 3.10
Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Va-
sárnapi újság 8.30 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 10.04 Görög katolikus szent
liturgia 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 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 20., 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 16.50 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 Sarokba szorítva
15.10 Döglött akták 16.15 Marichuy – A szerelem diadala 17.20 Teresa 18.30

Híradó 19.15 Fókusz 20.15 Barátok közt 21.00 Való világ 22.10 Nagyágyúk
23.15 Reflektor 23.30 Halálos temetés 1.10 A Grace Klinika
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Aktív Extra 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.40 Stahl kony-
hája 9.50 Babapercek 10.00 Teleshop 11.05 Ezo.tv 12.40 Három pacák és az
idegenek 14.20 Marina 15.20 Rex felügyelõ 16.20 La Pola 17.20 Update kony-
ha 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 Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A görög katolikus egyház fél-
órája 14.05 Rádiókabaré 15.00 Krónika 15.11 Prémium Rocktörténet 15.30
Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág
19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádió-
színház 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Népzene 0.10 Éjszaka

Február 21., 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 Büszkeség 22.05 Kedd este 22.35 Tudo-
rok 23.30 A rejtélyes XX. század 0.00 Esély 0.25 Sporthírek 0.35 Család csak
egy van 1.20 MM
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.40 Reflektor 7.50 Reggeli
– Csak csajok 8.25 A szerelem rabjai 9.20 Második esély 10.25 Top Shop
12.00 Híradó 12.05 Asztroshow 13.10 A szív útjai 14.10 Sarokba szorítva
15.10 Döglött akták 16.15 Marichuy – A szerelem diadala 17.20 Teresa 18.30
Híradó 19.15 Fókusz 20.15 Barátok közt 21.00 Való világ 23.15 Házon kívül
23.40 XX. század – A legendák velünk élnek 0.10 Reflektor 0.30 A Grace Klinika
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 TotalCar 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.40 Stahl konyhá-
ja 9.50 Babapercek 10.00 Teleshop 11.05 Ezo.tv 12.40 Hátulgombolós hekus
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 Bõrnyakúak
23.15 Aktív 0.15 Tények 0.50 Ezo.tv 1.25 Maradj! 2.55 Totalcar 3.20 Magyar
versek
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 22., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 9.05 A
Silla királyság ékköve 10.00 Magyarország, szeretlek! 11.10 Útravaló 11.30
Átjáró 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Kárpát expressz 12.55 Hrvatska
krónika 13.25 Ecranul nostru 13.55 Most a Buday! 14.25 Gasztroangyal 15.20
Angyali érintés 16.10 Veszélyes szerelem 16.50 MM 17.40 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 Bevallott múlt 23.00 Kortárs 23.30 Zegzugos
történetek 0.00 Sporthírek 0.10 Család csak egy van 0.55 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 Sarokba szorítva
15.10 Döglött akták 16.15 Marichuy – A szerelem diadala 17.20 Teresa 18.30
Híradó 19.15 Fókusz 20.15 Barátok közt 21.00 Való világ 22.10 Gyilkos elmék
23.15 Reflektor 23.30 A fogoly 1.20 Sue Thomas – FBI
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 Titkok szigete 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 Különvélemény 23.50 Aktív 0.50 Tények 1.25 Ezo.tv
2.00 Életfogytig zsaru 2.50 Babavilág 3.15 Magyar versek
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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Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb

médiafigyelõje, az

»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.

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

http://www.observer.hu

A BOGÁRDI TV
MÛSORA

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

Február 17., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitéleti archívumunkból:
Szabó Gábor elõadása, Karácsonyi mise 13.00 és 18.00 Lapszemle
19.00 HBE-gyûlés (14p), Közmeghallgatás Bogárdon (60p), Itt-
hon–Otthon 1-2. (60p) 23.00 és 0.00 Lapszemle

Február 18., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 Lapszemle
14.00 HBE-gyûlés (14p), Közmeghallgatás Bogárdon (60p), Itt-
hon–Otthon 1-2. (60p) 18.00 Lapszemle 19.00 Ünnepel a rendelõ
– interjú dr. Rácz Lajos fõorvossal (40p), 10 éves a kálozi polgár-
õrség (35p), Pálfai falunap 1998 (115p), Itthon–Otthon 3. (30p)
23.00 és 0.00 Lapszemle

Február 19., V: 7.00 Heti Híradó 8.00 HBE-gyûlés (14p), Köz-
meghallgatás Bogárdon (60p), Itthon–Otthon 1-2. (60p) 13.00
Heti híradó 14.00 Ünnepel a rendelõ – interjú dr. Rácz Lajos fõ-
orvossal (40p), 10 éves a kálozi polgárõrség (35p), Pálfai falunap
1998 (115p), Itthon–Otthon 3. (30p) 18.00 Heti híradó 19.00 Hit-
élet 23.00 és 0.00 Heti híradó

Február 20. H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Heti
híradó 19.00 Valentin-nap Sáregresen I. (90p), Itthon–Otthon
4-5. (60p) 23.00 és 0.00 Heti híradó

Február 21., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Heti
híradó 19.00 Miklósi népdalosok Tordason (12p), Miklósi iskola-
bál (70p), Munkaügyi tájékoztató 23.00 és 0.00 Heti híradó

Február 22., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Valentin-nap Sáregresen
I. (90p), Itthon–Otthon 4-5. (60p) 13.00 Heti híradó, 18.00 Lap-
szemle élõben 19.00 Sport 23.00 és 0.00 Lapszemle

Február 23., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Lap-
szemle 19.00 Hitélet 23.00 és 0.00 Lapszemle

***

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

Február 23., 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 Rondó 13.50 Angi jelenti
14.20 Négy szellem 15.20 Angyali érintés 16.05 Veszélyes szerelem 16.50
MM 17.45 Család csak egy van 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00
Sporthírek 20.15 Elcserélt lányok 21.00 DTK 21.55 Csütörtök este 22.30 Szülõ-
föld 0.10 Sporthírek 0.15 Család csak egy van 1.00 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 Sarokba szorítva
15.10 Döglött akták 16.15 Marichuy – A szerelem diadala 17.20 Teresa 18.30
Híradó 19.15 Fókusz 20.15 Barátok közt 21.00 Való világ 23.05 Tudorok 0.15
Reflektor 0.30 Infománia 1.00 Jéglovagok
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.40 Stahl
konyhája 9.50 Babapercek 10.00 Teleshop 11.05 Ezo.tv 12.40 Segítsetek, ûr-
lakók! 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 Egy
negyvenes nõ és a flört 22.50 Aktív 23.50 Tények 0.25 Ezo.tv 1.00 Egy negyve-
nes nõ és a flört 2.25 Életfogytig zsaru 3.15 A médium 4.05 Segíts magadon!
4.30 Magyar versek
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 24., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 9.00 A
Silla királyság ékköve 10.05 DTK 11.00 Namíbia 11.30 Múzeumtúra 12.00 Hír-
adó 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 16.45 MM 17.40 Család csak egy van 18.30 Maradj
talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Poén péntek 21.10 Mindenbõl
egy van 22.05 Péntek este 22.40 Négy szellem 23.35 Családom és egyéb em-
berfajták 0.00 Melissa és Joey 0.25 Sporthírek 0.35 „Esély a lángok között” jó-
tékonysági koncert – Színpadon a Prognózis 1.25 Család csak egy van 2.10
MM
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.40 Reflektor 7.50 Reggeli
– Csak csajok 8.25 A szerelem rabjai 9.20 Második esély 10.25 Top Shop
12.00 Híradó 12.05 Asztroshow 13.10 A szív útjai 14.10 Sarokba szorítva
15.10 Döglött akták 16.15 Marichuy – A szerelem diadala 17.20 Teresa 18.30
Híradó 19.15 Fókusz 20.15 Barátok közt 21.00 Való világ 23.50 Reflektor 0.05
Törzsutas 0.30 Odaát 1.25 Autómánia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.25
Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.45 Teleshop 10.50 Ezo.tv 12.25 Szerelem-
csapda 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: Lépre csalva 23.35 Aktív 0.35 Tények 1.10 Ezo.tv
2.10 Életfogytig zsaru 3.00 Alexandra pódium 3.25 Magyar versek
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 baptista egyház félórája
14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.11 Prémium Hely 15.30 Kö-
zelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25
Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószín-
ház 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.05 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10
Éjszaka



18 HIRDETÉSEK 2012. február 16. Bogárd és Vidéke

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 (30) 9909 199

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

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

Tûzifa-értékesítés, sárbogárdi megrendelõtõl.
Tölgy 1950 Ft hasított, cser kugli 1910 Ft, hasított
1950 Ft, akác kugli 2150 Ft, hasított 2250 Ft, ve-
gyes kugli 2000 Ft, hasított 2100 Ft. Házhoz szállí-
tással. Érdeklõdni 06 (20) 406 9267

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

Sárbogárd központjában téglaépítésû gázfûté-
ses közmûvesített családi ház eladó. 06 (1) 332
4435

Pálinkafõzetõk figyelem! Az abai szeszfõzde rö-
vid határidõvel, kitûnõ minõségben, pálinkafõ-
zést vállal. 06 (30) 9275627
Lakás kiadó 06 (30) 990 9199, 06 (70) 340 2201
A Krencz Nagyker új munkatársat keres üzletkö-
tõi munkakörben. Fényképes önéletrajzokat sze-
mélyesen a nagykerbe várjuk. Hasonló területen
szerzett tapasztalat elõny. (4508208)

Malacok eladók 06 (25) 464 712
Mezõfalván 10 éve mûködõ élelmiszerbolt teljes
bútorzattal, árukészlettel eladó. Érdeklõdni 7 és
16 óra között a 06 (30) 579 4255 telefonszámon.
Magyar-történelem, gimnazistáknak 06 (70) 513
2221 4508087

Eltartási szerzõdést kötnék 06 (70) 221 5585
Sárbogárdon szántóföldet bérelnék, vagy ven-
nék. 06 (30) 391 6820 4508084

Árpád lakótelepen szép lakás, sürgõsen eladó.
Ár: 4.900.000Ft, Telefon: 06 (70) 313 6917
Élelmiszerboltba Mezõfalvára, heti egy-két alka-
lomra, beugróst keresünk. 06 (30) 867 5099

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

Ady-lakótelepen
54 m2-es egyedi fûtéses LAKÁS ELADÓ.

06 70 453 0509

Sárbogárdi üzletközpontban
HÁZ ELADÓ:

100 m2-es lakásrésszel,
lent 40 m2-es üzlethelyiség,

plusz 24 m2-es bejáratott fagyizó.
06 70 943 3359

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!

A Wolf Kft. szervezésében

SZEMÉLY- ÉS
VAGYONVÉDELMI

TANFOLYAM INDUL,
márciusi kezdéssel.

A tanfolyam díjával és a vizsgadíjjal
kapcsolatban részletfizetési
kedvezményt biztosítunk.

Érdeklõdni napközben:
06 (22) 522 225,

munkaidõn kívül: 06 (70) 340 3959

E N E R G E T I K A I
T A N Ú S Í T Á S !

Rövid határidõvel, kedvezõ áron!
Családi házak tervezése.
Telefon: 06 (30) 219 1089

ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS
KIRAKODÓVÁSÁR

Sárbogárd—Sárszentmiklóson
(az Alapi út mellett)

2012. február 18-án, szombaton.

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, életmódtanácsokkal várják a hozzájuk fordulókat. Ezenkívül ÉRSE-
BÉSZETI SZÛRÉST 15–18 óráig (ERRE A KARTONOZÓBAN KELL JELENT-
KEZNI A 06 (25) 460-163-AS TELEFONSZÁMON VAGY SZEMÉLYESEN), légzés-
funkciós szûrést, csontritkulásmérést, urológiai szûrést végeznek orvosaink. Számí-
tógépes látásellenõrzésre, 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

ELADÓ a képen látható
VADONATÚJ TÉVÉÁLLVÁNY.

Méretei: mélység 55 cm, magasság
(lábbal) 55 cm, szélesség 138 cm.

Ár: 27.000 Ft

Érd.: 06 (30) 34 83 320.
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Ha a szomszéd dombja magasabb
TÉLI DÉLUTÁNOK AZ ALAPI ISKOLÁBAN

A szánkózás a téli hónapok egyik kedvenc idõtöltése, gyerekek
nagyszerû szórakozása. Idén úgy tûnt, kimarad a téli programok
közül, de a múlt hét óta lehullott tetemes mennyiségû hó jó alkal-
mat kínált egy kis mulatságra.

Egyik hétköznap délután az alapi második felkerekedett szánkóz-
ni. Alsószentivánra mentünk, a kápolna melletti nagyobbacska
dombhoz. Bõséges pótruha-tartalékkal felszerelkezve indultunk
útnak. Szánkóink is jól csúsztak, de legjobban a traktorgumibel-
sõn való csúszás tetszett, most próbálták elõször. Ezzel a mód-
szerrel egyszerre négyen-öten is nekiindulhattak a lejtõn. Ha át-
fagytunk kissé, meleg teával töltekezhettünk fel jó pár újabb csú-
szásra.
Szuper program volt, kívánjuk, hogy sokáig maradjon meg még a
hó, hogy megismételhessük! Köszönjük segítõinknek, hogy fuva-
rozásunkkal, ellátásunkkal szereztek nekünk egy emlékezetes dé-
lutánt!
Fokozta jókedvünket, hogy osztályunkból Baráth Dominik, Gál
Fanni és Szabó Noémi egy-egy belépõvel gazdagodott, megosztva
elnyert 3. helyezésüknek köszönhetõen, a Budakeszi Vadaspark
„Vadaspark a jövõben” címmel meghirdetett pályázatán.
Másnap újabb meglepetés érte az iskola illetve napközi otthonos
nevelésben részt vevõ osztályainkat. Lovas szánon tehettek meg
egy-egy kört a faluban, Somogyi Feri jóvoltából. Köszönjük, hogy
idõt szánt ránk! Bár 12-13-an is ültünk a szánon, a lovak könnye-
dén húztak minket a néhol még érintetlen hóban. Sok-sok mosoly
árulkodott arról, milyen élmény volt ez.
Találkozzunk iskolánkban a február 18-án megrendezésre kerülõ
farsangi mulatságon, délután két órától sok szeretettel várunk
mindenkit!

Nagy Orsolya
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