
Három bicegõ
Három nénike döcög a járdán a templom
felé. Hátulról látszólag egyformák:
ugyanolyan aprók, ugyanúgy áll a kendõ a
fejükön, egyforma a kabátjuk szabása, a
cipõjük, harisnyájuk, egy tempóban bil-
lennek jobbra, majd balra. Csak az egyik-
nek egy árnyalattal világosabb a kabátja,
a másiknak szél libbenti félre a kendõje
csücskét, a harmadiknak meg bot van a
kezében, mert jobban görbül a lába – õ el
is véti a közös ritmust.
A három nénike: a múlt, a jelen, a jövõ. A
múlt és a jelen szorosan karöltve billeg-
nek együtt tovább, a jövõ meg bizonyta-
lan, kiszámíthatatlan ritmusban biceg
mellettük.
Kortyolom a teát, bizsergetve a pohárra
kulcsolt kezemet, mélázva a gõz felett, s a
következõ kortyintásnál már nincs benne
semmi. Morzsolgatjuk az élet rózsafüzér-
jét, és egyszer csak elfogynak a szemek.
Izgalommal, vagy éppen félve várunk
egy-egy nagy történést, változást és ami-
kor beleér a jövõbõl a jelenbe, egy szem-
pillantás alatt múlttá, emlékké válik.
A jelen a legmúlandóbb. A „van” csak ad-
dig tart, amíg itt leírom, vagy kimondom.
A „volt” és a „lesz” azonban úgy terülnek
el mögöttem és elõttem, mint egy végte-
len táj, s ezek valamelyikébe révedek
folyton.
Na, de ha nem lenne a jelen hídja a kettõ
között, szétdõlne a közös bicegés.

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

Számos jó produkciót, ötletes jelmezt láthattunk, amit a zsûri is díjazott. Külön kieme-
lendõ, hogy az osztályfõnökök közül is többen beöltöztek, így is együttmûködve kis csa-
patukkal. Írás az 5. oldalon.

FarsangFarsang
SzentivánonSzentivánon

A Fejér Megyei Népdaléneklési VersenyA Fejér Megyei Népdaléneklési Verseny
döntõjén a miklósi lányokdöntõjén a miklósi lányok

Írás a 6. oldalon.
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Zsuzsanna méltatása
Kossuth Lajos híres történelmi alakjáról
mindenki tanult már általános iskolában.
De hallottak-e már testvéreirõl, s többek
között Zsuzsannáról? Testvérei közül
Zsuzsanna nézett föl a leginkább Lajosra,
ezért életében mindig bátyjának próbált
segíteni.
A sárbogárdi rendelõintézet e rendkívüli
hölgy, az „ország ápolónõjének” nevét vi-
seli, s a rendelõ átadása (1973) óta ezt szo-
bor is fémjelzi az intézmény elõtt.
Február 24-én, pénteken az Õ tiszteletére
rendeztek ünnepséget Zsuzsanna névnap
és a rendelõ megújulása alkalmából.

Dr. Rácz Lajos intézményvezetõ fõorvos
beszédében ismertette Kossuth Zsuzsan-
na életét. Ehhez kapcsolódóan Novák Ko-
vács Zsolt alpolgármester, a Múzeum
Egyesület elnöke, a gimnázium tanára tör-
ténelmi érdekességeket válogatott csokor-
ba. Egyúttal hivatalosan felavatták a Kos-
suth Zsuzsanna-emléktáblát, melyet Hu-

szár Péter készített. A márványtábla az
elõtérben kapott helyet, akárcsak az a fest-
mény, melyet a Sárbogárdi Múzeum Egye-
sület kapott Rabati Magdától, s amit az
egyesület most a rendelõnek ajándéko-
zott. Az elõtérben kialakításra került egy
állandó kiállítás is Kossuth Zsuzsanna tisz-
teletére.

Az ünnepségen részt vett Varga Gábor or-
szággyûlési képviselõ, dr. Sükösd Tamást,
Sárbogárd polgármestere, dr. Csernavöl-
gyi István, a Fejér Megyei Szent György
Kórház fõigazgatója, Szabó Bakos Zol-
tánné ápolási igazgató, valamint Bognár
Lászlóné, a Magyar Ápolási Egyesület Fej-
ér Megyei és Közép-Dunántúli elnöke.
A megemlékezést a Sárszentmiklósi Álta-
lános Iskola 5. osztályos lányainak népda-
los elõadása színesítette, valamint a mik-
lósi zeneiskolások hangszeres Kossuth-nó-
tákkal keretezték a mûsort.
Az ünnepség zárásaként a Kossuth Zsu-
zsanna-szobornál az elöljárók koszorút
helyeztek el.
Az esemény különféle szûrésekkel folyta-
tódott, melyen összesen mintegy 400-an
vettek részt. A leglátogatottabb a vérnyo-
más- és vércukormérés volt, ezeket forga-
lomban a csontritkulás- és számítógépes
látásvizsgálat követte.

Hargitai Gergely

Kossuth Zsuzsa
élete

Azon írás kivonata, mely 1997. február 28-ai lapszámunkban jelent
meg dr. Kellner Józsefné és Hargitai Lajos összeállításában.
Kossuth Zsuzsa 1817. február 19-én született Sátoraljaújhelyen, Kos-
suth Lajos legfiatalabb húgaként.
Talán az 1831-es kolerajárvány volt az egyik meghatározó élmény,
amely a betegápolás ügye iránt felkeltette Zsuzsa érdeklõdését.
Kossuth Lajos a sárbogárdi Meszlényi Teréziát vette feleségül, Zsuzsa
pedig Teréz öccséhez, Meszlényi Rudolfhoz ment feleségül. A fiatal pár Sárbogárdra költözött.
A Magyarország ipari fejlõdésének elõmozdítása céljából 1844-ben alakult Országos Védegylet elsõ vi-
déki, székesfehérvári egyletét Zsuzsa szervezte.
1848 januárjában Meszlényi Rudolf agyhártyagyulladásban meghalt. Zsuzsa harmadik gyermeke, Ru-
dolf 1848 februárjában látott napvilágot. A sárszentmiklósi római katolikus templomban keresztelték
meg.
A kénytelen nélkülözés ellenére minden aranyát, ezüstjét elküldte Kossuthnak a forradalom idején, és
vállalta a tábori kórházakban az ápolás megszervezését.
A világosi fegyverletétel után elfogták a családot. Itt halt meg másfél éves gyermeke. Pesten tartották
fogva õket. Fél év múlva Meszlényinét felmentették (mert a tanúvallomások szerint a kórházakban em-
berségesen bántak az ellenség sebesültjeivel is) és szabadon engedték a családot. Zsuzsa egy össze-
esküvés szellemi irányítója lett, ezért 1851 decemberében ismét letartóztatták. A börtönben kiújult a
tüdõbaja. A hatóságok szabadon engedték azzal a feltétellel, hogy hagyja el Európát. Brüsszelig jutot-
tak, ahol csipkeverõmûhelyt nyitott.
Édesanyja halála után gyermekeivel New Yorkba ment. Itt halt meg 1854. június 29-én.

MÁRCIUS 3. (SZOMBAT)
15.00 és 18.00 órai kezdettel

MÁRCIUS 11. (VASÁRNAP)
11.00 és 15.00 órai kezdettel

Elõadások az Ifjúsági parkban!
Jegyek kaphatók: 06 (30) 401 9507.

Aki a hirdetést felmutatja, annak 500 Ft
kedvezményt adunk a jegy árából.
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Tûzesetek
2012. február 22-e és 27-e között összesen 12 alkalommal, többsé-
gében szabadtéri tûzesetekhez riasztották a sárbogárdi tûzoltó-
kat.
Február 22-én, szerdán, délután a szomszédos Tolna megyei Pin-
cehelyre vonultak az egységek, ahol egy vályogfalú családi ház és a
hozzá épített, körülbelül 5x10 méteres melléképület tetõszerke-
zete gyulladt ki.
Február 25-én, szombaton, hajnalban Sárbogárdon a Tinódi ut-
cában vízeltávolítás miatt kérték a tûzoltók segítségét.
A hétvégén szabadtéri tûzesetekhez 7 alkalommal vonultak a tûz-
oltók, ebbõl négy esetben Sárkeresztúrnál a nádas gyulladt ki, há-
rom esetben pedig a száraz aljnövényzet kapott lángra Sárbogár-
don, a Tinódi utcánál és a Szent István utcánál.
Február 27-én, hétfõn Sárkeresztúron az avar, száraz aljnövény-
zet, Sárbogárdon a Virág utcánál pedig körülbelül 200 négyzet-
méteren nádas gyulladt ki.
Személyi sérülés egyik káresetnél sem történt.

Bisztricz Anett megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

Ütközés a zebránál
Kedden délután 5 óra körül egy személyautóba belement egy ka-
mion Sárbogárd központjában a zebránál, a Korona üzletház
elõtt. Szerencsével határos, hogy nem történt személyi sérülés.

Mint a személyautóban ülõ családtól megtudtam, már Cece óta
„követte” õket a kamion, és nem igazán tartotta be a féktávolsá-
got. Amikor megálltak a zebránál, hogy átengedjenek két gyalo-
gost, a kamionsofõr belement a személyautó farába, rálökve azt a
zebrára. A két gyalogos szerencsére még nem lépett le a gyalogát-
kelõre, így õk nem lettek szenvedõ alanyai az ütközésnek.
Míg a kamionnak csak a lámpája tört ki, a személyautó rosszabbul
járt: benyomódott a csomagtartója és kitört a hátsó szélvédõje. A
Sors azonban megóvta a benne utazókat, köztük egy kisgyerme-
ket.
Ez nem az elsõ baleset ennél a zebránál. Volt, aki azt mondta,
hogy jó lenne ide egy lámpa, vagy más figyelemfelhívás. De elõ-
ször is a fejekben kellene rendet tenni!!!

Hargitai–Kiss Virág

KÉK HÍREK

POLGÁRÕRVONAL
Lakossági bejelentések és segítségkérések a

polgárõrségtõl éjjel-nappal a következõ telefonszámon:
06 (30) 6210 651

e-mail: polgarorseg@indamail.hu

Egy verekedés utóélete
Két férfi szólalkozott össze a kocsmából hazafelé menet február
21-én, kedden, este Sárkeresztúron. A szóváltást tettlegesség kö-
vette. A fiatalabb sörösüveggel ütött, az idõsebb az öklét hasz-
nálta. Késõbb az idõsebb fél hozzátartozói vettek revansot, majd
nem sokkal ezt követõen a fiatalabb áldozat ismerõsei fitogtatták
erejüket. A történet szálait még a sárbogárdi nyomozók bogoz-
zák, mindenesetre az már biztos, hogy a villongások mérlege egy
életveszélyes sérült, további két férfi és egy nõ könnyen sérült.
Életveszélyes állapotban lévõ sérülthöz riasztották a mentõket,
rendõröket kedden este Sárkeresztúron egy buszmegállóhoz. A
megállapítás szerint a 33 éves sérült az arccsonttörés mellett csi-
golyatörést is szenvedett. Nem sokkal késõbb egy Alkotmány ut-
cai ingatlanhoz is rendõrt kértek, mert ott négy férfi vasvillával és
egyéb eszközökkel felfegyverkezve támadt az ott lakó családra.
Az apa, a feleség és a fiú elsõdlegesen könnyen sérült, ugyanakkor
a feleség esetében az arccsonttörést sem zárták ki az õt ellátó
mentõsök.
A sárbogárdi nyomozók az adatgyûjtés eredményeként megálla-
pították, hogy a két ügy összefügg. A megállapítás szerint az Al-
kotmány utcai ingatlanon élõ idõsebb, ötvenéves férfi összeszó-
lalkozott a támadók egyik rokonával hazafelé a kocsmából me-
net. Szó szót követett, mire a férfit egy sörösüveggel fejbe vágta a
másik. A további támadás megakadályozására a férfi behúzott
vagy kettõt fiatalabb támadójának, aki ezt követõen elhagyta a
helyszínt. A sörösüvegtõl feldagadt orrú, arcú férfit ismerõsök kí-
sérték haza. Az eseten felháborodva – a rendõrök gyanúja szerint
– a bántalmazott férfi 21 éves fia és barátai a bántalmazás helyszí-
nére indultak, hogy elégtételt vegyenek a sérelmekért. Nem sok-
kal késõbb, amikor a 33 éves férfi életveszélyes sérülésének híre
szaladt a településen, a rokonai kapát, kaszát ragadva indultak,
hogy rendezzék a dolgot a vélelmezett bántalmazón és családján.
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság nyomozói tovább folytatják a
szálak bogozását a két ügyben. Az ügy jelen állása szerint bûnügyi
õrizetben van a családot megtámadó négy férfi, valamint az elsõ
bántalmazásban részt vett ötvenéves férfi. Az életveszélyes sérü-
lésekkel kórházban ápolt férfi esetében a sértetti közrehatást
vizsgálja a rendõrség, ugyanis adatok merültek fel arra vonatko-
zóan, hogy kedden este a kocsmában több vendéggel is kötözkö-
dött. Amennyiben megállapítást nyer, hogy õ kezdeményezte a
verekedést a buszmegállóban, garázdaság és testi sértés miatt el-
járás indul vele szemben. A sörösüveggel fejbe vert férfi fiának és
barátainak szerepét az eljárásban szintén tisztázni szükséges.

R. Szabó Ágnes FMRFK-szóvivõ

KÖZÉRDEKÛ KÖZLEMÉNY
Varga Gábor országgyûlési képviselõ

FOGADÓÓRÁT TART SÁRBOGÁRDON
2012. március 2-án (pénteken)

13.30 és 15.00 óra között a képviselõi irodában
(Ady E. út 164).

Adó 1 %
A Madarász József Városi Könyvtár köszönetet mond mind-
azoknak, akik az elmúlt évben jövedelemadójuk 1 %-ával tá-
mogatták intézményünket. A kapott összeget az újonnan ki-
alakított Babasarok berendezésére, játékok vásárlására fordí-
tottuk. Kérjük Önöket, hogy idén is támogassák munkánkat.
Adószámunk megváltozott!
Új adószámunk: 16696527-2-07.

Köszönjük!
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POLGÁRI ISKOLA
RÉGEN ÉS MA

A fotót nézve sokan talán rácsodálkoznak, milyen szép is volt az
egykori polgári iskola épülete, mely a József Attila utca 10. szám
alatt található. Ma is õriz még egy-két régi vonást az „öreg hölgy”,
de aggodalomra ad okot, hogy jövõje bizonytalan.
Mivel idén lesz 80 esztendeje, hogy az eredetileg református olva-
sókörnek szánt (akkor új) épület a helyi oktatás szolgálatába állt,
felidézem a történetét. Bízom abban, hogy e sorok eljutnak majd az
illetékesekhez is, és érdemesnek találják visszaadni az egykori isko-
la régi patináját és funkcióját.

1932-tõl magániskola
Miután megszûnt a községi reálgimnázium, sürgetõvé vált egy pol-
gári iskola létrehozása, hogy ne kelljen messzire utazni a helyi és
környékbeli diákoknak középfokú tanulmányokat végezni. A bejá-
rás ugyanis jelentõs fizikai és anyagi terheket rótt a tanulókra és
családjaikra. Erre az igényre alapozva dr. Kováts Károlyné tanár
1932 szeptemberében megnyitotta a polgári fiú- és leányiskolát.
Ennek igazgatója Ziegler Gyula lett. Az iskolában két osztály kezd-
te meg a tanévet: az I. osztályban 9 fiú és 14 lány, a II. osztályban 32
fiú és 17 lány tanult, zömében földmûves és iparos családok gyer-
mekei. Közismereti tantárgyakat, könyvelést, gazdasági, mezõgaz-
dasági ismereteket, német nyelvet, hit-, erkölcs- és egészségtant,
rajzot, kézimunkát, éneket, testnevelést, háztartási ismereteket,
szép-, gyors- és gépírást tanulhattak a diákok.
A községi képviselõ-testület odaadta a magániskolának a meg-
szûnt gimnázium felszereléseit, de mással nem támogatta az intéz-
mény létrehozását, arra hivatkozva, hogy a diákok többsége a kör-
nyezõ falvakból jár be (kb. 50-50 %-ban sárbogárdi, illetve Fejér és
Tolna megyei diákok jártak ide; ez az arány az 1943-44-es tanévben
a sárbogárdiak javára mozdult el).
A Bogárd és Vidéke 1991. november 29-ei számában (II. évf. 48.
szám) az iskola néhány egykori diákja így emlékezett az ott töltött
évekrõl:
Jancsó Ferenc: – A polgári iskola nem volt felekezethez kötve. Katoli-
kus, református, izraelita, evangélikus diákok egyaránt jártak ide ta-
nulni. A gyakorlókert a Mészöly-iskolapálya helyén volt. Az ott lévõ
kanadai nyárfákat (amiket azóta már kivágtak – szerk.) még mi
ültettük.
Mészáros Ferenc: – Ez az iskola adott egy irányvonalat azoknak, akik
ott tanultak. Egy olyan irányvonalat, hogy meg tudjunk indulni. Nagy
mûveltségû tanáraink voltak. Arra törekedtek, hogy a szegényebb em-
berek számára is lehetõséget adjanak a mûveltség megszerzésére. Az
életre neveltek bennünket.
Dömötör Pál: – Adtak a viseletre. Megkövetelték a fegyelmet. Zárt
rendben kellett elhagyni az iskolát. Aki arra jött, annak illedelmesen
köszönni kellett.
Mészáros: – Sokan adakoztak az iskolának. Nem csak a gazdagok. A
szegények kis forintjaiból jött létre az iskola.

1937-tõl állami iskola
Egy testület tartotta fenn a magániskolát, mely 1936-ban feloszlott,
az igazgató elment Sárbogárdról, a szülõk pedig sokallták a tandí-
jat, így hullámvölgybe került az iskola. A Vallás- és Közoktatásügyi
Minisztérium határozata szerint 1937-tõl a magániskolát négyosz-
tályos állami polgári iskolává alakították fokozatosan. A miniszté-
rium nyomására a község adta az épületet és annak évi bérét, a do-
logi kiadásokat, valamint felszerelést és gyakorlókertet. A Sárbo-
gárdi Magyar Királyi Állami Koedukációs Polgári Fiú- és Leányis-
kola új igazgatója Túry Miklós lett.
Az iskolában színvonalas oktatás folyt. Önképzõkör, históriai stú-
diumok, sportkörök, felekezeti szervezõdések színesítették az is-
kolai életet. A tanulók száma évrõl évre nõtt; 1943-44-ben elérte a
425 fõt, melynek valamivel több, mint fele magántanuló volt, akiket
helyhiány miatt nem vettek föl rendes tanulónak. A tanulók létszá-
mának növekedése sürgetõvé tette az iskolabõvítést. El is készült
egy 8 tantermes épület terve, azonban közbeszólt a világháború.

A Bogárd és Vidéke 2003. évi 5. lapszámában Szõnyeginé Haber-
mayer Emma a vele készült interjúban így idézte föl a polgáriban
töltött éveket.
– Az egész környékrõl ide jártak be a diákok vonattal, vagy gyalog.
Négy érdemjegyet kaphattunk. Az egyes volt a legjobb. Öt pengõ volt a
havi tandíj, tanulmányi eredménytõl függõen lehetett kapni kedvez-
ményt. 1944 áprilisában fejeztem be az iskolát. Azért áprilisban, mert
jött a front. Meg kellett ígérnünk, hogy a hátralévõ tananyagot még be-
fejezzük. Mondanom sem kell, hogy nem vettük elõ a könyvet, örül-
tünk a kényszerû szünetnek – de akkor már hallottuk a lövéseket. A
Mikulás hozta az oroszokat, december 6-án jöttek.

A világháború után általános iskola
Az állami polgári iskola a világháborút követõen, az 1946-47-es
tanévtõl átalakult 8 osztályos általános iskolává. Az 1947-48-as tan-
év végén búcsúzott el az utolsó polgári iskolai osztály.
Az állami iskola beindítása egyet jelentett a felekezeti iskolák le-
építésével, s ezáltal egyre több diákot „vonzott be” az általános is-
kola; nõtt a tantestület létszáma is. Sárbogárdon és a hozzá tartozó
településrészeken az oktatás 7 helyszínen folyt, 1106 diákkal, 17
tanteremben, 27 tanítóval. Sárbogárdon az oktatás a volt polgári-
ban, annak szomszédságában (volt járásbíróság, ma a Mészöly Gé-
za Általános Iskola alsós tagozatainak épülete, a csarnoknál), a
Kozma iskolában (Ady Endre út, a postával szemben) és a Tompa
Mihály utcában („piros iskola”, ma Kossuth Zsuzsanna Iskola)
folyt. Lugosi Árpád lett az igazgató. Mivel a tantermekhez képest
sok volt az osztály, ezért a gyerekek „kétmûszakos” rendben tanul-
tak.

Napközi, óvoda, zeneiskola, gimnázium
A volt polgári iskola késõbb napközi otthon, ebédlõ, majd a 80-as
évek közepétõl óvoda és zeneiskola lett. Az óvodai rész aztán a
gimnázium tantermeinek adott helyet az 1990-es évektõl.

Ma
Ma üresen áll az egész épület, mely a Fejér Megyei Önkormányzat
tulajdonában van. A legutóbbi tervek szerint a Kossuth Zsuzsanna
Iskolát költöztették volna ide tavaly szeptembertõl, de kicsúsztak
az idõbõl, és az épület teljes körû felújításra szorul.
Kár az enyészetre hagyni ezt a jellegzetesen szép építményt, mely
80 évig szolgálta különbözõ funkciókban pedagógus- és diákgene-
rációk sokaságát, a helyi oktatást. Ha csak a saját családunkat ve-
szem példaképpen: anyai nagymamám ide járt polgáriba, bátyám-
mal együtt emlékezetes pillanatokat töltöttünk itt kisdiákként,
édesanyám óvónõként dolgozott itt pár évet, majd én követtem õt
zeneiskolás és gimnazista diákként, késõbb tanárként, az öcsém
pedig szakközepes diákként. De bizonyára sok más család is ezer
szállal kötõdik ide.
Ha omlik is a vakolat, sugárzik a falakból 80 év pedagógusainak és
diákjainak szellemi lenyomata.
Forrás: Sárbogárd város története, a Bogárd és Vidéke lapszámai.
Aki több részletre is kíváncsi az iskolával kapcsolatban, annak ér-
demes fellapozni a Bogárd és Vidéke lapszámait 1992. február 7-
étõl. Kalácska László, a Petõfi Sándor Gimnázium nyugalmazott
tanára öt részben nagyon érdekes tanulmányt közölt A sárbogárdi
polgári iskola története címmel.

Hargitai–Kiss Virág
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Komplex természettudományos verseny a Petõfi gimiben
A Petõfi Sándor Gimnáziumban idén is megrendezésre került a Komplex természettudományos verseny. A környezõ általános isko-
lákból tíz 7-8. évfolyamos csapat mérte össze tudását február 24-én. A vetélkedõ ebben az évben a környezetvédelem témája köré
épült.
A csapatok rendkívül szoros versenyét a sárosdi Farkas Gyula Ál-
talános Iskola nyerte Bartos Gréta, Erdélyi Kristóf, Laczi Patrik
részvételével. Második helyezett a mezõszilasi Németh László Ál-
talános Iskola képviseletében Varga Dorina, Varga Klaudia és Sá-
ri Stefánia lett. A harmadik helyen pedig a Sárszentmiklósi Általá-
nos Iskola csapata végzett: Orova Dániel, Kellner Miklós, Sipõcz
Attila.
Gratulálunk a nyerteseknek, és reméljük, minden versenyzõ jól
érezte magát!
Köszönjük a gimnázium büféjének, az Irka Papírboltnak és a Fru-
zsi Bizsu Ajándékbirodalomnak a támogatást!

A természettudományos munkaközösség

Önkéntesnek lenni jó!
Egy februári reggelen a Petõfi Sándor Gimnáziumban úgy tervez-
tük, hogy délután elmegyünk az oviba és egy játékos, mesés dél-
utáni elõadást tartunk a kis óvodásoknak. Az égiek azonban ezt
nem így akarták. Ugyanis ezen a napon nagyobb mennyiségû hó
zúdult le Magyarországra. Ezért úgy döntöttünk, hogy a bábjáték
helyett szánkózással szórakoztatjuk a gyerekeket.

Mi, mint önkéntesek, nagyon
örültünk a nagy hónak és a le-
hetõségnek, és délután 14
órakor elindultunk szánkó-
inkkal együtt az ovi felé.
A kedves óvónõk és dadák – a
hidegre való tekintettel – na-
gyon finom, meleg teával vár-
tak minket. Az óvodások pe-
dig már felöltözve igyekeztek
az udvarra nagy lelkesen.
Mikor kimentünk, a gyerekek
szánkóra pattantak és várták,
hogy végre valaki jól meg-

szánkóztassa õket. Másfél órán keresztül szórakoztattuk a kis ovi-
sokat. Majd amikor mindenki jócskán vizes lett, a gyerekek be-
mentek uzsonnázni, mi pedig elköszöntük.
Szerintem az óvodások is olyan jól érezték magukat, akárcsak mi!
(Csapatunk tagjai: Petõ Ramóna, Mursa Szimonetta, Verebélyi
Masa, Horvát Amelita, Rigó Orsolya, Tóth Réka, Rigó Panna,
Lukács Petra, Hír Regina, Denkó Eszter, Ruskovics Alexandra és
Árvai–Vucskics Ivett tanárnõ.)

Az önkéntesek nevében: Hollósi Kata

Farsang
Alsószentivánon

Hagyományos farsangi mûsorunkra az idei tanévben 2012. febru-
ár 24-én került sor. A mulatság felvezetéseként elõbb az osztályok
mûsoraira került sor, majd az egyéni jelmezesek felvonulása kö-
vetkezett. Számos jó produkciót, ötletes jelmezt láthattunk, amit
a zsûri is díjazott. Külön kiemelendõ, hogy az osztályfõnökök kö-
zül is többen beöltöztek, így is együttmûködve kis csapatukkal.

Egyéniben megje-
lent Törprita és
Tompika, a cowboy
lányok, vagy Tami
bohóc, hogy csak a
legjobbakat említ-
sük. Az osztályok je-
leneteiben láthattuk
a Besenyõ családot,
a hupikék törpiké-
ket, cowboyokat,

vagy éppen X-faktor paródiát, ahol 15 év itt tanítás után ma új-
donságként az is kiderült, hogy valamennyire még Kiss Attila ta-
nár úr is tud énekelni. A jó hangulatot tovább fokozta a szendvi-
csek hegye és a tombola is. A rendezvényt a megszokott farsangi
diszkó zárta le.

Kiss Attila
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Miklósi hírcsokor
Komplex tanulmányi verseny

2012. február 22-én a Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolában ke-
rült megrendezésre egy komplex tanulmányi verseny, melynek
során elõször egyedül, majd csapatban kellett megoldanunk fel-
adatokat; irodalom, mûvészetek, történelem, természetismeret,
földrajz témakörökben bizonyíthattuk tudásunkat.

Minden feladat elvégzésekor igyekeztünk a legjobbat nyújtani, és
ez, szerencsére, sikerült is. A történelemfeladatoktól féltünk a
legjobban, de azok is könnyedén mentek. Az egyéni versenyekben
is remekeltünk.
Az eredményhirdetés elõtt megvendégeltek minket teával és po-
gácsával. A hetedik évfolyamosok versenyében egyéniben az elsõ
helyen iskolánk tanulója, Tõke Luca Julianna (7. a) végzett, a má-
sodik helyen pedig jómagam, Csernyánszki Nikolett (7. a). A csa-
patversenyen az elsõ helyet is hazahoztuk, aminek velünk együtt
örült az összes tanárunk.
Köszönet kísérõtanárunknak, Zámbó Zsuzsa néninek, aki végig-
izgulta velünk a délutánt.

Csernyánszki Nikolett 7. a

Siker az országos fotópályázaton

Már kiskoromtól megenged-
ték a szüleim, hogy az õ gé-
pükkel fényképezzek. Hat-
éves lehettem, amikor az elsõ
modern, jó minõségû gépe-
met megkaptam, ezért ami-
kor Ildikó néni jelezte, hogy
az Apáczai Kiadó a Tehetség
„pont” én vagyok! Hétszín-
világ fotópályázatát meghir-
dette, boldogan küldtem be
két fényképet „természet” té-
mában.
A díjkiosztóra meghívást kap-
tam 2012. február 22-ére,
szerdán, délutánra. A tanár
nénimmel, Ildikó nénivel
mentem el. Amikor megér-
keztünk, láttuk, hogy a díjazott fotókat, képeket kirakták a falra.

A pályázatra beérkezett képeket fotómûvészek bírálták el. Több
mint 300 fotót küldtek be az én korosztályomból, a 3-4. évfolyam-
ból. Ebbõl 25-öt díjaztak. Minden díjazottat egyenként hívták fel
a színpadra. A 10. helyezettõl a nyertes képeket kivetítették, így az
enyémet is, mert a 7. helyet értem el, aminek nagyon örültem!

Németh Nagy Tímea 3. osztály

Ünnepélyes megnyitón

Február 24-én, pénteken a Fejér Megyei Szent György Kórház
Sárbogárdi Rendelõintézete Kossuth Zsuzsannára emlékezve in-
gyenes szûrõvizsgálatot tartott, melyet ünnepi mûsor elõzött meg.
A mûsor alkalmával szerepeltek iskolánk énekesei és zenészei Já-
kob Zoltán tanár úr vezetésével. Elõadásukat a március 15-ei is-
kolai ünnepségen minden diák meghallgathatja majd. Danicsek
Fruzsina, Strasszer Virág, Paczona Boglárka, Varga Petra, Zel-
mann Fanni, Horváth Zsombor, Strasszer Bálint zenei együttest
alkotva Kossuth-nótákat adtak elõ gitáron, furulyán és ütõs hang-
szereken, az énekkar néhány tagja pedig erdélyi népdalcsokrot
énekelt, felkészítõjük: Horváth Ferencné.

Nyolcadikosok versenyben

Pénteken, február 24-én a mi iskolánk is versenyre kelt a sárbo-
gárdi gimnáziumban egy komplex természettudományos vetélke-
dõn.

Nagyon vártuk már ezt a napot, hogy megmérettessük magunkat
a más iskolából érkezõ gyerekekkel. Csapatunk tagjai: Sipõcz At-
tila, Kellner Miklós és jómagam, Orova Dániel.

A várakozás ideje alatt megismertük ellenfeleinket, beszélget-
tünk velük.

A versenyt egy nyitóbeszéddel indították, melynek során elmond-
ták, hogy mely tanárok állították össze a feladatsorokat, és milyen
jellegû feladatok várnak ránk. Kiderült a vetélkedés során, hogy
földrajz-, biológia-, informatika-, matematika-, fizika- és kémia-
feladatok kérdéseire kell majd válaszolnunk. Voltak igaz-hamis
kérdések, villámkérdések, activity és megmutathattuk origamitu-
dásunkat is.

Kivetítõn folyamatosan követhettük a csapatok állását.

A szünetben a zsûri félrevonult és felkészültek az eredményhirde-
tésre. A mi háromfõs csapatunk egy ponttal maradt le a második
helyrõl, de a harmadik hely is méltán bizonyította tudásunkat.
Felkészítõ tanárunk, Térmegné Nyári Kati néni is minden bi-
zonnyal elégedett volt velünk!

Orova Dániel 8. b

A Fejér Megyei Népdaléneklési Verseny
döntõje

Abán, a Sárvíz Mûvészeti Alapiskola tánctermében zajlott pénte-
ken 9 órától este 5-ig a szólisták, együttesek és hangszerkísérettel
éneklõ csoportok bemutatkozása a Fejér Megyei Népdaléneklési
Verseny döntõjén. A szakmai zsûri (tagjai: Vakler Anna, Maczkó
Mária, Németh István és Varró János) az elõválogatókra beneve-
zett 370 produkcióból továbbjutó 84-et értékelte ezen a napon. Is-
kolánkból 2 csoport és egy énekhármas jutott tovább, akik a tor-
dasi elõválogató után is szorgalmasan gyakoroltak, szinte napon-
ta szólt a népdal az iskolánk aulájában.

Az eredmény: Tündérrózsa csoport (Bátai Nóra, Nyikos Nóra,
Hegedüs Judit, Farkas Vivien, Kuti Orsolya, Csöndes Judit,
Stefán Judit) arany minõsítés.

Tücsökmadár énekhármas (Ellenbruck Krisztina, Kovács Domi-
nika, Huszár Anna) kiemelt arany minõsítés.

Csaloglányok csoport (Ellenbruck Zsanett, Põrgye Zsanett, Sza-
bó Dina, Tatár Petra, Csecsetka Bianka, Tóth Barbara, Rick Al-
ma, Paczona Panna) kiemelt arany minõsítés.

Horváth Ferencné
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Meghívó
Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete

2012. március 9-én (pénteken)
9 órakor ülést tart.

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

Napirend:
1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekrõl, in-
tézkedésekrõl.
Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.
2. Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról.
3. Az országgyûlési képviselõ beszámolója a megválasztása óta
eltelt idõszakban a betervezett fejlesztések érdekében végzett
munkájáról.
4. Sárbogárd város és körzete munkaerõ-piaci helyzetének ala-
kulása a 2011. évben.
5. Döntés a távhõszolgáltatással kapcsolatos 2012. évi bérleti
díj felhasználásról.
6. A víziközmûvek üzemeltetéséért fizetett 2011. II. félévi bér-
leti díj felhasználásról döntés.
7. Az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás közületi és lakossági díjá-
nak megállapításáról szóló 1/1997. (II. 27.) önkormányzati
rendelet módosítása.
8. A civil szervezetek támogatási rendjérõl szóló önkormány-
zati rendelet alkotása.
9. A sportról szóló 3/2005 (II. 14.) önkormányzati rendelet mó-
dosítása.
10. Az önkormányzat 2011. évi költségvetésérõl szóló 4/2011.
(II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása.
11. Döntés az önkormányzat tulajdonában lévõ egyes vagyon-
elemek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû va-
gyonná minõsítésérõl.
12. Az önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakor-
lásáról, a vagyonnal való gazdálkodásról és értékesítésének
egyes szabályairól szóló 18/2004. (IV. 9.) önkormányzati ren-
delet módosítása.
13. A képviselõ-testület és szervei szervezeti és mûködési sza-
bályzatáról szóló 10/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelet
módosítása.
14. Alapító okiratok módosítása.
15. A Sárbogárd város Helyi Építési Szabályzatáról szóló
8/2005. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosítása.
16. Tájékoztató a polgármesteri hivatal tevékenységérõl, a ha-
tósági ellenõrzési feladatokról.
17. Pályázat kiírása az autóbusszal végzett, menetrend szerinti
helyi tömegközlekedési közszolgáltatás ellátására.
18. A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítõ és Gyer-
mekjóléti Szolgálat igazgatói beosztásának betöltésére pályá-
zat kiírása.
19. Közmûvelõdési érdekeltségnövelõ támogatás igénylése.
20. Útfelújítási és útkarbantartási munkák ütemtervének meg-
határozása.
21. Éves közbeszerzési terv elfogadása.
22. Pályázat kiírása táborozások, kirándulások támogatására.
23. A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése.
24. Bejelentések, interpellációk.

1. Dr. Ozsváth Zsolt rendõrkapitány válaszol a város közbiz-
tonságával kapcsolatos képviselõi felvetésekre.
2. Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testület-
ének 2012. februári 10-ei ülésén elhangzott bejelentésekre
válasz a mûszaki osztály részérõl.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

Farsangi mulatság
Felsõkörtvélyesen

Este 20 órakor kezdõdött a vigasság a jelmezesek bemutatkozásá-
val. Majd a zsûri kiválasztotta az elsõ helyezettet: Kató néni-jel-
mezben Nagy Imrét, aki egy gesztenyetortát kapott, amit Ekler
Imréné ajánlott fel.

Nagyon jó jelmezesek vonultak
a színpadra, csak párat említve
közülük: boszorkány, torreá-
dor, Besenyõ Pista bácsi, bo-
szorkánylány, bohóclány, Ban-
gó Margit, Törpilla, Drakula
gróf, Drakula grófné, zombi,
jampilányok, mexikói, rémisztõ
ember.
A felvonulás után egy kis viga-
lom következett. A limbó hintó-
ban sokan részt vettek, a nyertes
Huszár Sándor lett. Jutalma egy
üveg bor volt.
A mulatozás hajnalig tartott.
Karaoke-parti zárta a vigassá-
got.
Külön köszönjük szépen a jel-

mezes felvonulóknak a megjelenést, Ekler Imrének pedig a han-
gulatos, jó zenét.

Rendezõk

Meghívó
Az iskola szülõi szervezete

TAVASZKÖSZÖNTÕ BÁLT
szervez, melyre ezúton szeretettel meghívjuk.

Helye: Alap, mûvelõdési ház.

Ideje: 2012. március 10., 20 óra.
A bál megnyitóján közremûködnek iskolánk

8. osztályos tanulói.
A zenét szolgáltatja: a Boros zenekar.

Jótékonysági rendezvény!
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SÁRVÍZ KISTÉRSÉGI KÖZPONTI ÜGYELET: Aba, Káloz,
Sárkeresztúr, Sárszentágota: Aba, Béke tér 2.,

06 (22) 593 010. Zöldház orvosi rendelõ.

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

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

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

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

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

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

DR. CSANÁDI JÓZSEF HÁZIORVOS

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

DR. FARKAS JÁNOS HÁZIORVOS

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

DR. HORVÁTH ENDRE HÁZIORVOS

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

DR. JARABIN JÁNOS HÁZIORVOS

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

DR. NEMES MÁRIA HÁZIORVOS

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

DR. OROSZLÁNY LÁSZLÓ HÁZIORVOS

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

DR. SOMOGYVÁRI KATALIN HÁZIORVOS

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

DR. ABDALLA ROSHDI HÁZI GYERMEKORVOS

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

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

DR. MÁNYOKI LÍDIA HÁZI GYERMEKORVOS

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

KÖZPONTI ÜGYELET

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tömegközlekedés

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

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

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

Belvíz, árvíz, vegyi stb. katasztrófa esetén:
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: 06(22)311-120,
06(22)512-150. Sárbogárdon polgármesteri hivatal: napközben hívható a
06(25)520-260, 06(25)520-240, egyéb idõben a katasztrófa-elhárítási bizott-
ság elnöke: dr. Sükösd Tamás a 06(30)5300-858 számon bármikor riasztható.
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Fogászati szakrendelés az SZTK-ban
Dr. Vékás Júlia – 06 (20) 390 6639
Rendelési idõ: hétfõ 14–18, kedd 9–12.30. Idõpont-egyeztetés a 06 (20) 258 5384-es telefonszá-
mon.
Dr. Vékás Andrea – 06 (20) 289 4342
Rendelési idõ: szerda 9–12.30, csütörtök 15–19. Idõpont-egyeztetés a 06 (20) 428 6044-es telefon-
számon.

Sárbogárdi kerület

Jogosult állatorvosi és
betegellátási ügyelet

2012. március

A belföldi szállítást is végzik.
Sárbogárd, Pusztaegres, Sárhatvan,
Nagyhörcsök, Mezõfalvai Rt. Sárrét,
Alap, Alsószentiván, Cece, Vajta, Sár-
egres, Káloz, Nagylók, Hantos, Sárosd,
Sárkeresztúr, Sárszentágota, Szabad-
egyháza
március 3-4.: dr. Kellner Péter, Sárbo-
gárd, Rákóczi út 6., 06-30-8161-370;
március 10-11.: dr. Pátzay József,
Sárbogárd, Asztalos út.1/a,
06-30-6393-977;
március15-16.: dr. Csele József,
Sárosd, Sport út 30., 06-30-9939-404;
március 17-18.: dr. Keszthelyi Gábor,
Sárkeresztúr, Szt. István u. 3.,
06-20-9749-065;
március 25.: dr. Pátzay István,
Sárbogárd, Köztársaság út 156.,
06-30-5208-877;
március 31-április 1.: dr. Földi József,
Cece, Köztársaság u. 30/a.,
06-20-3557-213.

A hatósági állatorvosi ügyelet
a 06-30-9563-168-as számú

telefonon érhetõ el.

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

A SÁRBOGÁRDI RENDELÕINTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK IDÕPONTJAI

Kérdezték
A gégészetre miért hosszú

a várakozási idõ?
Egy páciens a rendelõ kapcsán kérdezte,
miért hosszú a gégészetre a várakozási idõ,
még a kontrollosoknak is. Emiatt föl kell
menni Fehérvárra. Próbáljanak ezen vál-
toztatni, mert így nincs értelme a szakren-
delésnek Sárbogárdon.
Az illetékesek elmondták, hogy valóban
csak heti egy alkalommal van gégészet.
Ennek oka az, hogy az orvosnak csak így
van ideje. Másik orvost egyelõre nem tud-
nak biztosítani a hétfõi rendelésre. A kór-
ház igazgatósága már tud errõl a problé-
máról.

Sár a Kis Tüzérben
Az úgynevezett Kis Tüzér utcából jeleztek
szerkesztõségünknek a lakók, hogy elvisel-
hetetlen az utcájuk állapota: olyan sáros
csapadékos idõben, hogy képtelenség szá-
raz lábbal kievickélni onnan.
Ott jártamkor meggyõzõdtem róla magam
is, hogy a mindössze 50-100 méternyi kis

utca eléggé gyalázatos állapotban van.
Most, hogy fújt a szél és sütött a nap, még
csak-csak találtam egy csapást, ahol el le-
hetett menni, de esõben, hóban reményte-
len itt a közlekedés. Mutattak fotót, amin
tóbirodalom az utca.
A lakók azt kérik, hogy terítsen el követ az
önkormányzat, mert ha esetleg mentõt
kell hívni, akkor bajban lesznek.
Dr. Sükösd Tamás polgármesternek jelez-
tem a problémát, aki ígéretet tett arra,
hogy szereznek követ és megoldják a hely-
zetet. Lapzártakor hívott a polgármesteri
hivatal mûszaki osztályáról Szõnyegi Lajos
is, pontosítani a helyszínt.
Bízom benne, hogy legközelebb már arról
számolhatok be, hogy orvosolták a helyze-
tet.

Hargitai–Kiss Virág
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BOGÁRD ÉS VIDÉKE–LSC SÁRBOGÁRD
városi teremlabdarúgó-bajnokság

SÁRBOGARAK–
SÁRSZENTMIKLÓS ÖFI 2:5

(2:5)

Vezette: Lakatos K.

Sárbogarak: Csuti J. – Dizseri B., Dizseri
P., Dizseri T., Mondovics.

Csere. Csuti T., Dizseri M.

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

Csere: Derecskei, Kiss, Kun, Pintér.

1. perc: Deák lövése Dizseri P.-rõl vágó-
dott szögletre. 2. perc: Csuti merész vetõ-
déssel szögletre ment Killer elõl. A szög-
letbõl Palotás szerezte meg a vezetést. 4.
perc: Dizseri M. váratlan lövéssel egyenlít.
5. perc: Killer átadását Kun kapu mellé
rúgta. 6. perc: Deák lövése kerülte el a ka-
put. 7. perc: Deák lövése a gólvonalon álló
Dizseri P. mellérõl vágódott a mezõnybe.
8. perc: Deák most nem hibázott. 9. perc:
Kiss (doboz) kilõtte a jobb felsõ sarkot.
Hol voltál, Killer I.? Ebbõl tanulhattál vol-
na! 11. perc: Deák végigcselezte magát az
egész pályán, a kapust elfektetve újabb
gólt lõtt. 13. perc: Derecskei a bal kapufát
találta telibe. Még ugyanebben a percben
Kun átadását már belõtte. 14. perc: szöglet
után Dizseri M. szépített. 16. perc: Palotás
erõs lövését védte Csuti. 21. perc:
Mondovics lövése kerülte el a kaput. 23.
perc: Dizseri M. lõtt kapu fölé, majd Csuti
nagyszerû védéseit tapsolta meg a közön-
ség. 26. perc: Mondovics elhamarkodottan
kapu fölé lõtt. 30. perc: Mondovics lövését
Plézer a mezõnybe ütötte. 32. perc: Deák
lövése kerülte el a kaput. 34. perc:
Derecskei lövését Csuti szögletre spárgáz-
ta. Az elsõ félidõben kialakult a végered-
mény. A második félidõben belehaltak a
szépségbe az „öreg fiúk”.

Góllövõk: Dizseri M. 2, ill. Palotás, Deák 2,
Kiss, Derecskei.

TOLEDÓ 2005–
SÁRKERESZTÚR KIKE

2:4 (2:1)
Vezette: Szakács I.
Toledó 2005: Barabás B. – Gazsó, Barabás
R., Dombi, Rozgonyi G.
Csere: Horváth, Orbán.
Sárkeresztúr Kike: Visi – Szauervein,
Hajdinger, Geiger, Sütõ.
Csere: –
3. perc: meglepetésre Gazsó szerzett gólt a
kényelmesen játszó Kike ellen. 5. perc:
Hajdinger kapu fölé bombázott. 9. perc:
Szauervein pörgetett kapu mellé. 10. perc:
Geiger lövése kerülte el a kaput. 14. perc:
Sütõ lövése a jobb alsó sarokban kötött ki.
16. perc: Gazsó lövése alig kerülte el a ka-
put. 20. perc: szöglet után Gazsó volt ered-
ményes. 21. perc: Gazsó lövését Visi szög-
letre hárította. 22. perc: Horváth kapott jó
indítást, de a lába alatt elcsúszott a labda,
Visi résen volt. 24. perc: Szauervein lövé-
sébe Geiger beletette a lábát, úgy lett gól.
26. perc: Geiger elhamarkodottan átadás
helyett lõtt, mely elkerülte a kaput. 28.
perc: Geiger nem talált a kapuba, mentett
a kapufa. 30. perc: Geiger beletette a lábát
a labda útjába, lábáról becsurgott a kapu-
ba. Fölénybe került a Kike, az elfáradó
Toledó fölött! Egymás után mentek a lövé-
sek Barabás kapujára. 32. perc: a sorozatos
támadások után Geiger volt eredményes.
Ezzel a találatával kétgólos elõnyt szerzett
a riválisokkal szemben. 34. perc: Geiger lá-
báról szedte le a labdát Barabás B. 35.
perc: Gazsó lövését Visi lábbal szögletre
hárította. Alacsony színvonalú mérkõzést
játszott a két csapat. Már tudták azt, hogy
jobb helyezést nem tudnak elérni a jelenle-
gi tabellán elfoglalt helyüknél.
Góllövõk: Gazsó 2, ill. Sütõ, Geiger 3.

LÉGIÓ 2000–SPURI
1:1 (1:1)

Vezette: Szakács I.
Légió 2000: Szilágyi B. – Németh, Csuti Z.,
Vereczkei, Kelemen.

Csere: Lakatos Gy., Szilágyi F., Tóth A.
Spuri: Kiszl – Palásti, Banda, Bodó, Hu-
szár.
Csere: –
A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV
sportadásában tekinthetik meg.
Sárga lap: Németh.
Góllövõk: Kelemen, ill. Bodó.

OLD BOYS–EXTRÉM
4:12 (1:8)

Vezette: Szakács I.
Old Boys: Fülöp Gy. – Mikuli, Fülöp T.,
Király, Juhász I.
Csere: Berzeviczy, Horváth, Tóth.
Extrém: Németh – Horváth D., Dévényi,
Flõgl, Kuti.
Csere: Horváth T., Rozgonyi J.
A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV
sportadásában tekinthetik meg.
Góllövõk: Fülöp T. 3, Juhász, ill. Flõgl, Kuti
2, Dévényi 2, Horváth D. 2, Horváth T., Roz-
gonyi 4.

Tabella
1. Sárszentmiklós Öfi 16 13 - 3 87:36 39
2. Légió 2000 16 11 4 1 47:27 37
3. Extrém 16 10 4 2 69:46 34
4. Sárkeresztúr Kike 16 9 2 5 64:45 29
5. Twister Galaxy 16 7 4 5 57:50 25
6. Old Boys 17 6 - 11 53:70 18
7. Sárbogarak 16 4 4 8 43:59 16
8. Spuri 16 3 2 11 47:80 11
9. Toledó 2005 16 1 2 13 42:86 5

Góllövõ lista
1. Geiger Zoltán, Kike, 31 gól.

Megkérjük a csapatokat,
hogy az eredményhirdetést
várják meg, mely az utolsó
mérkõzés befejezése után

fog megtörténni!

Gróf Ferenc

ÉRTESÍTÉS
Az LSC Sárbogárd vezetõsége értesíti a
labdarúgást szeretõ szurkolókat, hogy a
tavaszi bajnoki szezonra a felkészülést
heti négy edzéssel, 18 fõs kerettel meg-
kezdte.

Az alábbi edzõmérkõzésekre kerül sor.

2012. március 4-én 15.00:
Káloz–LSC Sárbogárd

A tavaszi bajnokság 2012. március 10-
én rajtol.

Sárszentmiklósi focitavasz
Lassan célegyenesbe fordulnak a csapatok a téli felkészüléssel kapcsolatban, hogy már-
cius 10-11-én folytatódjon a tavaszi pontvadászat a megyei I. osztályban is. A lejátszott
felkészülési mérkõzésekkel kapcsolatban (Sárszentmiklós–Nagylók 10:1, Sárbo-
gárd–S.miklós 1:4, Mezõfalva–Sárszentmiklós 3:5, Sárszentmiklós–Nagylók 2:3). az
eredményeket Zoli bácsi úgy értékelte, hogy ezek most nem igazán fontosak, a lényeg
most a csapat formába hozása. és lehetõséget kell adni a fiataloknak is.
Az utolsó felkészülési mérkõzésén a miklósi csapat március 4-én hazai pályán a Dég csa-
patát fogadja.
Február elején megtartották a megyei magyar kupasorsolást, és mivel a miklósi csapat
érdekelt maradt a sikeres õszi idegenbeli mérkõzések után, eldõlt, hogy április 18-án ha-
zai pályán fogadhatjuk az NB III-as Bicske csapatát.

Sallai Attila, Sárszentmiklós SE
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SÍC – hírek, eredmények

Majdnem mindenki a dobogón, 8 érem!
Olimpiai kategóriában 5 elsõ hely, 1 második hely, 2 harmadik
hely a felkészülési íjászversenyen, amely azt jelenti, hogy verseny-
zõink közül már öten biztos résztvevõi a 2012. évi márciusi orszá-
gos teremíjász-bajnokságnak.
Az elmúlt szombaton íjászegyesületünk kilenc versenyzõje vett
részt a Közép-dunántúli Íjász Régió által Alsóörsön rendezett
kvalifikációs minõsítõ FITA teremíjászversenyen. A Magyar Íjász
Szövetség kötelezõvé tette a tagegyesületek részére, hogy ver-
senyzõik úgy indulhatnak a március végére tervezett országos baj-
nokságon, ha a meghatározott kvalifikációszintet teljesítik. Az
nem más, mint minden kategóriában és korcsoportban a
harmadosztályú minõsítési szint.
Visszatérve a szombati versenyre, Horváth Tomi, Katona Dóri,
Krencz Szabolcs, Gilicze Ferenc és Gilicze László elmondhatják,
hogy jó napot fogtak ki, mert nemcsak helyezésben, de köregység-
ben is teljesítették az elõírt szintet, kvalifikáltatták magukat az
OB-re.

Akiknek ez nem sikerült – Stadler Balázs, Hargitai Enikõ, Katona
Alex és Zocskár András versenyzõknek –, még egy lehetõség áll
rendelkezésükre, hogy csatlakozzanak társaikhoz.
Az alsóörsi teremverseny végeredménye egyesületünk versenyzõi
részérõl
Délelõtti verseny, ifi, kadet, serdülõ és gyermek korcsoport
– ifi fiúk mezõnyében: Horváth Tamás elsõ helyezett, Katona
Alex harmadik helyezett
– kadet lányok mezõnyében: Katona Dorottya elsõ helyezett
– serdülõ fiúk mezõnyében: Stadler Balázs elsõ helyezett
Délutáni verseny, felnõtt és veterán korcsoport
– felnõtt mezõny: Hargitai Enikõ elsõ helyezett, Krencz Szabolcs
harmadik helyezett
– veterán mezõny: Gilicze László elsõ helyezett, Gilicze Ferenc
második helyezett, Zocskár András hetedik helyezett
Bõvebb eredménylista megtekinthetõ a Nyugat-Közép-dunántúli
Íjász Régió honlapján. Egyesületünk mindenki számára nyitott,
kérjük, látogassa meg egyesületünket, legyen egyesületünk tagja!
Kérjük továbbá, hogy személyi jövedelemadója 1 %-ával legyen
egyesületünk segítségére! Adószámunk: 18491074-1-07.
Köszönjük!

Sárréti Íjász Club, Gilicze László, 06 (30) 387 6842

ELÕKÉSZÜLETI MECCSEK
A hétvégén két elõkészületi mérkõzést játszottunk. Szombaton
Cece felnõtt-, vasárnap Alap ifi és felnõttcsapatai voltak az ellen-
felek.

LSC Sárbogárd–Cece 3:1 (2:1)
Vezette: Menyhárt T.
LSC Sárbogárd: Plézer – Lakatos Gy., K. Szabó, Bognár, Berta –
Szabó (Totó), Hegedûs N., Budai I., Márkovics – Bõhm, Vámosi.
Csere: Sebestyén, Budai I., Plájer, Hegedüs G., Mokovics.
Góllövõk: Sebestyén, Bõhm, Budai I.
Jók: Lakatos Gy., Bõhm, Sebestyén.
Cece ellen az elsõ félidõben gyengébb teljesítményt nyújtottunk.
Hegedüs J. szabadrúgásból szerezte meg a vezetést a Cecei csa-
patnak, majd sikerült fordítani, így az elsõ játék rész után elõnnyel
vonulhattunk az öltözõbe. A második félidõben néha elfogadható
játékot nyújtottak a fiuk. Rengeteg helyzet maradt kihasználatla-
nul.

LSC Sárbogárd – Alap 2:3 (2:0)
Vezette: Mondovics Z.
LSC Sárbogárd: Plézer – Lakatos Gy., K. Szabó, Bognár, Sebes-
tyén – Szabó (Totó), Budai I., Hegedüs N., Bõhm – Lakatos K.,
Vámosi.
Csere: Márkovics, Parrag, Berta.
Alap: Husvét – Bauer, Major, Molnár, Madarasi – Fenekes, Ta-
kács, Imre, Kisari M. – Bánóczki, Lakatos.
Csere: Kisari Zs., Kaszás, Debreczeni.
Alap ellen úgy kezdtünk, ahogy Mezõfalva ellen szeretnénk kez-
deni a bajnoki nyitányt márc. 11-én. Jó elsõ félidõt produkáltak a
fiúk. Amit az öltözõben megbeszéltünk: labdaszerzés után gyors
egy-két húzásból az ellenfél kapuja elé kerülni és befejezni a tá-
madást; gyors visszazárás a saját térfélre, hogy ott fogadjuk az el-
lenfelet, próbáljunk meg labdát szerezni és természetesen kont-
rázni.
A második félidõben több helyen változtattam, voltak olyan játé-
kosok, akik több poszton is szerepeltek. A 80. perc táján még ket-
tõ nullára vezettünk, sajnos a játékosokon kiütközött a fáradtság.
A pontatlan játék megbosszulta magát. A végén fejben elfárad-
tak, nem sikerült semmi. Sok volt a kétnapos felkészülési mérkõ-
zés.
Az ifjúsági csapatunk 0:0-ás félidõ után súlyos, 5:1 arányú veresé-
get szenvedett.

Jakab Ferenc mb. edzõ
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Imre bácsi
Öreg lelkipásztor ül a foteljában,
kezét összekulcsolja, imát rebeg szája.
Isten elé viszi egész háza népét,
beteg feleségét, annak segítõjét.
Könyörög az Úrhoz szegényért, gazdagért,
de legfõképpen igaz pásztorokért.
Öreg lábai már alig bírják,
de még megy, teszi a dolgát.
Hirdeti az igét, a békét, írja szüntelen az új könyvét.
Isten áldásait így tudja átadni,
Igaz kincsként a jövõnek meghagyni.
Lesz majd kiválasztott, ki ezt tovább adja,
Szentlélek által gazdagon megáldva.

T.E.

„Amikor felismerték õt…
odavittek hozzá minden beteget…” Máté 14 35

2012. február 27-e és március 3-a között a
sárszentmiklósi gyülekezeti házban (Köztársaság út 181.)

esténként 18 órától

BÖJTI EVANGELIZÁCIÓ LESZ
„Ismerkedés Jézussal – Jézus bemutatkozik”

Én vagyok…
március 1. az ajtó (Jn 10,9)
március 2. a feltámadás és az élet (Jn 11,25)
március 3. a szõlõtõ (Jn 15,5)
Szolgálnak: Kádár Ferenc gyúrói református lelkész,

Kovács Enikõ kulcs–rácalmási református lelkész.
Mindenkit szeretettel hívunk ezekre az alkalmakra.

Az evangélizáció ideje alatt a gyermekeknek
felügyeletet biztosítunk.

LEVÉL
A TÚLVILÁGBA
Ifj. Isztl László emlékére

Részlet a Bogárd és Vidéke 1992. évi 14. lapszámában megjelent
írásból, ifj. Isztl László történelemtanár–régész, a székesfehérvári
Szent István Király Múzeum munkatársa (élt 1960–1991. március
21.) és felesége halálának közelgõ évfordulója okán. Családja, bará-
tai és ismerõsei sosem felejtik Õt, õket.

Laci!

Amikor egyetemre jártál még, tervezgettük, hogy létrehozunk
egy múzeumot Sárbogárdon. Te, Lendvai Gábor és néhány lelkes
egyetemistatársad vállalkoztatok volna a múzeum megszervezé-
sére. Akkoriban történt egy szomorú dolog. A Szecsõdi homokos-
ban megsemmisült egy bronzkori lovas sír. Mire Székesfehérvár-
ról a múzeumból kijöttek, szinte semmi sem maradt a páratlan
leletbõl.

Micsoda értékek mennek tönkre csupán azért, mert ennek a régi-
ónak nincs múzeuma, nincs régész, aki ismer a vidéken minden
halmot, akit személyesen ismernek az itt lakók, aki segít megis-
merni e táj múltját, hogy ezáltal magunkénak érezzük szûkebb
hazánkat, védjük annak értékeit!

Beszélgetéseinkben évekig tervezgettük ezt a sárbogárdi múzeu-
mot. Milyen jó lett volna e célra egy régi nemesi kúria, a Gött ház!
Az a terv nem sikerült. Aztán kitaláltuk, hogy a régi tanácsháza
épülete lenne az igazi. Itt van a téren, van hely kiállítótermeknek,
és éppen üres is volt. Akkor voltak a tanácsi átszervezések.

Aztán másra kellett az az egymillió Ft, amellyel indítani lehetett
volna azt a múzeumot. Lassan, döcögve ment a Te letelepítésed
ügye is. A kutyafáját, langyosak voltunk! Ha jobban szervezked-
tünk volna mi itt, helyi értelmiségiek, ha próbáljuk akkor meg-
gyõzni okos érvekkel a döntnököket, ha elképzeléseinkkel kidob-
tak az ajtón, vissza kellett volna másznunk az ablakon, akkor ta-
lán…

Akkor talán most is élnél. Akkor nem Székesfehérváron dolgozol,
hanem Sárbogárdon, akkor ha el is mentél volna Kanadába, talán
egy perccel késõbb, vagy hamarabb érsz arra a helyre, ahol a bal-
eset történt, és akkor nem történik meg mindez. Akkor Sárbogár-
don van múzeum, kicsit pezsgõbb lenne a szellemi élet, akkor ki-
csit városiasabbnak éreznénk ezt a települést, akkor Lendvai Gá-
bor nem járná olyan magányosan a határt, mert együtt jártátok
olykor. Hiányzik a Te tudásod, szervezõ energiád, lelkesedésed a
múzeum ügye iránt. Pedig most megérett a helyzet is.

Ez nem film, amit vissza lehet pörgetni, újra elindítani, kihagyni
azt a részt, ami elképzeléseinkkel nem vág egybe. Mi most már így
vagyunk, nélküled. Nélküled énekel a kórus, nélküled szervezõd-
nek beszélgetések olykor jövõnkrõl. Belõled csak egy sír maradt a
temetõben, ahol halottak napján gyújthatunk egy szál gyertyát.
Maradtak ezek az emlékek, ezek a nyomorult lelkiismeret-furda-
lások, amelyek valójában azért vannak, mert most is langyosak va-
gyunk és ha a helyedbe lépne valaki, az is csak elsõsorban magára
számíthatna, mert mindig várunk valakit, aki tesz helyettünk,
hogy megvalósuljanak az álmaink.

Meg kéne ezt változtatnunk! Bele kell nyugodni, hogy ezután nél-
küled szervezzük meg életünket, nélküled, másokkal szervezzük
meg mégis azt a múzeumot, hiszen a kórus is nélküled énekel.

Magunknak kell tenni, helyetted is. A bénító lelkiismeret-furda-
lást átfordítani tettekbe. Ezt kellene!

Béke poraidra!
Hargitai Lajos

Meghívó családi gazdaságok
országos helyzetértékelõ

tanácskozására

Kishantosi Vidékfejlesztési Központ

2012. március 10., 15 óra

Szeretettel meghívjuk és várjuk a családi gazdaságok képvise-
lõit az ország minden tájáról a Kishantosi Vidékfejlesztési
Központban rendezendõ tanácskozásra, melynek célja, hogy
áttekintsük a családi gazdaságokat napjainkban legmélyebben
érintõ kérdéseket, összegzést készítsünk a helyzetrõl, és javas-
latokat tegyünk a döntéshozóknak a családi gazdaságok érde-
keit szolgáló intézkedésekre.

A tanácskozás kiemelt témája lesz a FÖLDkérdés, az állami
földekre kiírt pályázatok ügye, melyrõl a
www.kielegyenafold.hu honlapon tájékozódhat, és már elõze-
tesen megírhatja legfontosabb észrevételeit, javaslatait.

Szeretettel várjuk Kishantoson!

Ács Sándorné, Kishantosi Vidékfejlesztési Központ
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Cecei sulibörze
Rendhagyó verseny

A sárbogárdi Kossuth Zsuzsanna Általá-
nos Iskola–EGYMI hirdette meg azt a
komplex tanulmányi vetélkedõt, amelyre a
cecei iskola diákjait is meghívták. Egy csa-
pat vett részt a versenyen, amelyen a diá-
kok a magyar nyelv és irodalom, a termé-
szetismeret, a történelem és a mûvészetek
témakörébõl kaptak kérdéseket, feladato-
kat. A cecei csapatot sajátos nevelési igé-
nyû 6-7. évfolyamos tanulókból állítottuk
össze, akik leginkább fogékonyak voltak a
megadott témakörök iránt. A diákokat
Borostyán Istvánné gyógypedagógus ké-
szítette fel.
A gyermekek nagy lelkesedéssel készültek
a február 22-én megrendezett versenyre.
A megmérettetés nagyon jó hangulatban
zajlott, és számtalan újdonságot tartalma-
zott a cecei csapat tagjainak, hiszen eddig
még nem vettek részt tanulmányi verse-
nyeken.

A rendezvény után minden diákunk: Vas
Elvira, Kovács György, Kovács Zsuzsanna
és Szalai Attila, illetve az egyéni verseny-
ben induló Szalai Renátó oklevelet vehe-
tett át teljesítményéért.
A gyermekek nagyon jól érezték magukat.
Azzal váltak el a szervezõktõl, hogy jövõre
is szeretnének részt venni egy ilyen verse-
nyen.

Artistabemutató
Február 28-án délelõtt komoly „cirkusz”
volt a cecei iskolában. Hála Istennek, ez
esetben a cirkusz szó eredeti jelentésére
kell gondolni, mivel ha csak egy rövid idõre
is, de sikerült megidézni a cirkusz és a revü
világát iskolánk tornatermében.
Vendégünk volt a helyi kötõdésû artista,
Szemes Dávid, aki a cecei iskolásoknak
mutatta be elõször legújabb mûsorszáma-
it, melyeket iskolánk tornatermében az el-
múlt hetekben dolgozott ki.
Diákjaink érdeklõdve és némi csodálattal
nézték végig a légtornászszámot, amelyet
egy „hammock”-nak nevezett eszközön
mutatott be a mûvész.
A rendkívül komoly fizikai erõt igénylõ
szám után a vidámság felé tolódott el az
elõadás második része. Ennek keretében

egy humoros jelenetet láthattak a gyere-
kek, amelyet komoly talaj-akrobatikai ele-
mekkel egészített ki az elõadó.
A bemutató osztatlan sikert aratott diákja-
ink között. Az alkalom után többen is meg-
keresték tanárukat, hogy õk is artisták sze-
retnének lenni, ha felnõnek.

Teljes fényben a tornaterem
Az elmúlt idõszakban már egyre komo-
lyabb problémát okozott a tornateremben,
hogy a nagy magasságban található világí-
tótestek közül több meghibásodott, és
emiatt nem lehetett megfelelõ fényerõt
biztosítani a délutáni és esti foglalkozáso-
kon. Az elmúlt héten, több nagylelkû tá-
mogatónak köszönhetõen, sikerült megol-
dani a problémát. Az iskola rendelkezésé-
re bocsátottak egy nagy belmagasságú
épületek karbantartásához használható
állványzatot. Ennek segítségével sikerült
megjavítani a lámpatesteket, kicserélni az
elhasználódott fénycsöveket és gyújtópat-
ronokat.
Az iskola ezúton szeretné kifejezni köszö-
netét a sárbogárdi Szegletkõ Építõipari
Kft.-nek a karbantartáshoz szükséges fel-
építmény biztosításáért, Cece Nagyközség
Önkormányzatának és a Cecei Iskoláso-
kért Alapítványnak a szükséges anyagok
beszerzéséért, illetve Puskás Imre és Már-
kus László helyi gazdálkodóknak az eszkö-
zök szállításában nyújtott segítségéért.

Cecei iskola

Komplex
versenyen

A Befogadó intézmények Sárbogárdon –
TÁMOP-3.4.2/09/2-2010-0005 projekt ke-
retében elindított programra hívta intéz-
ményünk tanulóit a Fejér Megyei Kossuth
Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális
Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény. E verseny célja,
hogy a sajátos nevelési igényû tanulók és a
többségi iskolák tanulói együtt vegyenek
részt közösségi és iskolai programokon.
Az integrációt iskolánk kiemelt feladat-
ként kezeli, hiszen már több éve foglalko-
zunk sajátos nevelési igényû tanulókkal.
Az integráltan oktatható sajátos nevelési
igényû tanulók számára olyan kedvezmé-
nyeket és lehetõségeket biztosítunk, me-
lyek az egyéni különbségeket figyelembe
veszik, és differenciáló irányba mozdítják
pedagógiai munkánkat.
Örömmel fogadtuk a felkérést, immár má-
sodik alkalommal, mert ismét betekinthet-
tünk egy olyan intézmény életébe, amely
más módszerekkel dolgozik, de a miénk-
hez hasonló célt tûzött ki maga elé.
Iskolánkat a 6. évfolyamból Csizmadia
Bence, Szûcs Dávid, Farkas Dóra, a 7. év-
folyamból Szilasi Marianna képviselték.
A speciális iskola pedagógusai nagy szere-
tettel fogadták tanulóinkat, hiszen mind-
annyiuknak õk tartják a fejlesztõ foglalko-
zásokat. A gyerekek izgatottan várták a
napot, és örültek a megmérettetésnek.
A versenyen a tárgyi tudás mellett szükség
volt a leleményességre, ügyességre. A fel-
adatokat jó eredménnyel oldották meg ta-
nulóink. Az egyéni versenyen Bence 1.,
Marianna 3. helyezett lett, csapatunk 2.
helyezést ért el.
Jó hangulatban telt el a délután. Diákjaink
példamutató viselkedése megerõsített
minket abban, hogy jó munkát végzünk, jó
úton haladunk az inkluzív oktatás terüle-
tén.
Köszönjük a szeretetteljes vendéglátást és
a tartalmas délutánt!

Fülöpné Nemes Ildikó,
Mészöly Géza Általános Iskola

Tisztelettel meghívjuk Önt, a szántóverseny résztvevõjét
a Sárbogárdi Gazdák Baráti Köre szervezésében

2012. március 3-án 18 órakor a Sárszentmiklósi
Általános Iskolában rendezett bálra.

A bál fõvédnöke: Pluhár István.

Zenél: a cecei Szabó zenekar.

A belépõjegy ára: 3.000 Ft, mely tartalmazza a tombolát is.
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Rizseshús-kocka
Hozzávalók (10 fõre): 0,5 kg csirkemell, 1 kg rizs, 1 kg zöldség (mirelit
mexikói zöldségkeverék), 2 db vöröshagyma, 1 db paradicsom, 1 db pap-
rika, 1 ek olívaolaj, 1,6 dl víz. A fûszerezéshez: 2 db babérlevél, 2 ek édes-
nemes fûszerpaprika, 1 kk õrölt feketebors, 1 kk õrölt fûszerkömény, 1 ek
ételízesítõ, 2 db füstölt ízesítésû kocka, 2 gerezd zúzott fokhagyma, 1 kk
Erõs Pista.
A rizst szûrõben hideg vízzel átmossuk, lecsepegtetjük. A húst, a paprikát, a
paradicsomot és a hagymát kis kockákra vágjuk. Egy nagy fazékban felhevít-
jük az olajat, és megpirítjuk rajta a hagymát. Tûzrõl levéve hozzáadunk minden
fûszert, a zúzott fokhagymát, felöntjük 1 dl vízzel, elkeverjük. Visszarakjuk a
tûzre, és belerakjuk a húst, a paradicsomot és a paprikát; 1-2 percig folyamato-
san kevergetjük alacsony hõmérsékleten. Beleöntjük a rizst, alaposan össze-
keverjük. Felöntjük 1,5 dl vízzel. Belerakjuk a zöldséget is és összekeverjük. Ke-
vergetve felforraljuk. Majd alacsony hõmérsékleten lefedve fõzzük, de 5-10
percenként megkeverjük, nehogy leégjen. Ha már majdnem felszívta a vizet,
tûzrõl levéve, lefedve hagyjuk puhulni.
Formázás: egy kis tálkát 1 csepp olívaolajjal kikenünk, belenyomkodjuk a ri-
zses húst, és tányérra borítjuk.

Ludaskása
Hozzávalók (4 fõre): 1 kg vegyes leveszöldség (sárgarépa, petrezselyem,
karalábé, zeller), 1 kg libahús, 20 dkg rizs, ételízesítõ, õrölt bors, szemes
bors, kevés napraforgó olaj.
A libahúst jól megmossuk, ha kell, kiáztatjuk, majd egy lábasban feltesszük hi-
deg vízben fõni. Ha felfõ, akkor lehabozzuk, majd beletesszük a zöldségeket,
szórunk bele pár szem szemes borsot, ételízesítõt, és lefedve puhára fõzzük. Ha
elkészül, leszûrjük a levest. A húst leszedjük a csontról, és a zöldségekkel
együtt lehetõleg egyforma nagyságúra kockázzuk.
Kevés olajon megfuttatjuk a rizst, majd ha kifehéredik, felöntjük két és félsze-
res mennyiségû forró levessel. Megszórjuk kevés õrölt borssal, és fedõ alatt
pároljuk. Az a jó, ha szaftos a rizs. Mikor már majdnem megpuhul, óvatosan be-
lekeverjük a zöldségeket és a húst. Megszórhatjuk ízlés szerint vágott petre-
zselyemzölddel. Elzárjuk a gázt, és még pár percig hagyjuk a gõzben puhulni.
Párolt vöröskáposztával kínálhatjuk.

Milánói rizs
Hozzávalók (1 fõre): 10 dkg barna rizs, 2 ek olívaolaj, 5 közepes méretû
gomba, 2 gerezd fokhagyma, 1 hagyma (közepes méretû), ízlés szerint
erõs paprika, 1 kicsi paradicsom, fûszerek (oregano, bazsalikom stb.),
paradicsomsûrítmény, cukor, só, bors.
Az olívaolajon megpirítjuk a rizst, felöntjük bõségesen vízzel, sót, vagy ételíze-
sítõt adunk hozzá és kb. 45 percig fõzzük. Közben egy másik edényben lévõ olí-
vaolajba fokhagymát teszünk (nem hagyjuk rajta sokáig, mert megkeseredik),
majd üvegesre pároljuk benne a hagymát. Utána hozzáadjuk az erõs paprikát
is. A gombát rádobjuk, és fedõ alatt pároljuk kb. 5 percig. Miután összement,
hozzáadjuk a paradicsomot, fûszereket, végül a paradicsomsûrítményt és a
cukrot. Ha kész a szósz, egyszerûen a rizshez keverjük.

Szerb gyuvecs
Hozzávalók (4 fõre): 30 dkg sertéslapockából készült pörkölt (esetleg
darált húsból), 40 dkg héjában fõtt burgonya, 10 dkg párolt rizs, 50 dkg
zöldpaprika, 4 paradicsom, 1 vöröshagyma, 2 ek olaj, 4 dl tejföl, 1 ek Ra-
ma, 1 ek zsemlemorzsa, só.
A héjában fõtt burgonyát vékony karikákra, a vöröshagymát apróra vágjuk. A
paprikát és a paradicsomot megpucoljuk, karikákra vágjuk. A hagymával le-
csóalapot készítünk: olajon megpirítjuk, rádobjuk a paradicsomot, kb. 5 percig
fedõ alatt pároljuk, majd rátesszük a paprikakarikákat is, ezzel még 5-8 percig
fõzzük.
Egy közepes tepsit, vagy tûzálló tálat margarinnal kikenünk, majd beszórjuk
zsemlemorzsával. A fele burgonyát elterítjük a tepsi alján, rátesszük a pörkölt
felét (szaftjával együtt!), rászórjuk a fele rizst, majd a lecsó felével rakjuk meg.
A tejfölbe sót keverünk, és a felével beborítjuk a rakottast. A rétegezést a bur-
gonyával folytatjuk, a tetejére a maradék tejfölt simítjuk, és elõmelegített, for-
ró sütõben 40 percig sütjük, míg a teteje ropogósra sül.

NAGYMAMA RECEPTJEI A BEVÁSÁRLÓKOCSI
FILOZÓFIÁJA

Észre se vettük, s már mindennapjaink bizalmas társa lett. Na-
ponta tologatjuk, szlalomozunk vele a polcok között, le-leeme-
lünk ezt-azt, berakjuk a kocsiba, s mikor már megfelelõ mennyisé-
gû áru van benne, irány a pénztár!
Azt hiszem, a rendszerváltozással lett életünk része. Azelõtt el-
képzelni sem tudtunk volna ilyen eszközt. Kosárral, vagy táskával
álltunk be a boltok pultjai elé, türelmesen megvártuk, hogy sorra
kerüljünk. A boltos kisasszony kis lapátka apró ütögetésével de-
kázta bele a stanicliba a kért fél kiló cukrot, lisztet, nem voltak
még kilós zacskókba kiporciózva ezek az árucikkek. Kevesebb
pénzünk volt, szerényebben éltünk. Úgy nevezték akkor az orszá-
got, hogy „gulyáskommunizmus”. És mi voltunk „a béketábor leg-
vidámabb barakkja”. Egy mai fiatal azt sem tudja, hogy mi volt a
„béketábor”, nem hallotta a rádióból a mozgalmi dalt, hogy

„a béketábor legyõzhetetlen,
a béke útja biztos út.”

Honnan tudhatná a mai gyerek, hogy a moszkvai fõparancsnoksá-
gon azt a lódítást találták ki, hogy a Szovjetunió és az erõszakkal
hozzá csatolt, úgynevezett „szocialista” országok a béke legfõbb
õrei? De közben meg volt rakva az egész tömb laktanyákkal, tank-
hadosztályokkal, még itt Sárbogárdon is két laktanya volt, az
egyik szovjet katonákkal és harckocsikkal volt tele, a másikban
magyar srácok várták a hétvégi „eltávozást”, amikor az állomás
peronja katonaruhába bújtatott fiúkkal volt tele. Akkoriban arra
a kérdésre, hogy lesz-e háború, az a vicces válasz járta, hogy „há-
ború nem lesz, de lesz akkora békeharc, hogy kõ kövön nem ma-
rad”. És miért volt Magyarország a legvidámabb barakk? Mert
Kádár János országa még mindig viszonylag élhetõbb hely volt,
mint a szomszédság.
Aztán egyszer csak összerogyott a béketábor, és begurult hozzánk
a bevásárlókocsi. Bogárdon kiürültek a laktanyák, omladozik a
vakolatuk, és elõször a Penny Market nyílt meg, aztán a Plus (ma
Spar), majd a Lidl, s legutóbb a Tesco. Mindegyik elõtt drótkocsik
hada várja, hogy a polgár a kis résbe benyomja a százast, aztán haj-
rá! Jó dolog! Különösen annak, akinek néhány évtizeddel ezelõtt
összetaposták a tyúkszemét a tenyérnyi kis sarki boltban. Jó dolog
vásárolni, persze csak annak, akinek van pénze. Lassan már a leg-
jobb dolog. Sõt az egyedüli jó dolog.
Néhány évvel ezelõtt a budavári Nemzeti Galériában láttam egy
szobrot. Nem valamely nagy hadvezér, politikus, vagy költõ
bronzszobrát, hanem a Vásárló Asszony életnagyságú mását. Az
asszonyság fejét borító hajcsavarókkal, otthonkában, kövérkésen,
boldog labdaképpel púpozásig telt bevásárlókocsit tol. Ott fel van
halmozva minden. Ami kell, és amit holnap kidob. Azt az önelé-
gült mosolyt látni kellett. A hájas, rózsás karokat. Nevetséges volt
és rémisztõ. Az ember kellemetlenül megérezte, hogy a szobor
õróla szól. Mintha tükörbe pillantott volna.
Már nem tudjuk, hogy mi toljuk-e a kocsit, vagy az húz bennünket.

(L. A.)

Idõjárás
Csütörtökön reggel még többnyire napos idõ várható, majd a délutáni órák-
ra nyugat felõl mindenütt erõsen megnövekszik a felhõzet, de számottevõ
csapadék sehol sem várható. Az északnyugati szél gyenge marad. Pénte-
ken reggel hazánk nagy részén továbbra is erõsen felhõs égre számítha-
tunk, csupán északkeleten alakulhat ki kisebb esõ. Napközben fokozatosan
csökken a felhõzet, az ország nagy részén pár órára kisüt a nap. Az észak-
nyugati szél általában mérsékelt lesz, de a Kisalföldön lehetnek élénk idõ-
szakok is. Tavasziasan meleg idõ várható. Szombaton sok napsütésre szá-
míthatunk, csapadék sehol sem várható, a légmozgás többnyire gyenge,
vagy mérsékelt lesz. Vasárnap folytatódik a száraz, többnyire napos idõ,
változás hétfõtõl kezdõdhet, ismét több felhõre és csapadékos idõre szá-
míthatunk. www.metnet.hu
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A tejkút
I. rész

Volt egyszer egy király, annak a kertjében
volt egy olyan kút, amelyikbõl éjjel-nappal
folyvást folyt a tej. Ebbõl a tejbõl élt a ki-
rály, ebbõl mosakodott, ebben fürdött.
Hát egyszer egy reggel a tejhordó nagy szo-
morúan jelenti, hogy:
– Felséges királyom, életem-halálom a ke-
zedben, nincs a tejkútban egy csepp tej
sem.
Megszomorodik a király nagyon, mert az õ
élete ahhoz a tejkúthoz volt kötve. Hívatja
mindjárt a tizenkét vadászát, s megparan-
csolja nekik, hogy ha meg nem tudják, ho-
va lett a tej, többé az õ szeme elé ne kerül-
jenek.
Estére kerekedik az idõ, s a tizenkét vadász
kiül a kút mellé. Hát egyszer jön egy hatal-
mas óriás, de akkora, hogy a fejével a felle-
get meszelte. Nekidõl a kútnak, s egy
szuszra mind egy cseppig kiissza.
Jelenti a tizenkét vadász a királynak, hogy s
mint történt az eset.
– Mit gondoltok – azt kérdi a király –, hogy
lehetne azt az óriást kézre keríteni?
– Azt másképpen nem – azt mondják a va-
dászok –, mint hogy lerészegíti az ember.
Kapja magát a király, s teletölteti a kutat
szilvapálinkával. Hát pont tizenkét órakor
jön az óriás, nekidõl a kútnak, s mind egy
cseppig kiissza. Na, de meg is járta vele,
alig lépett hármat, végigesett a földön s el-
aludt. A vadászok behúzták egy kerti házi-
kóba, s rázárták az ajtót.
Na, a király mindjárt írással összehívatja a
népeit, hogy jöjjenek, nézzék meg, micso-
da csodát kerítettek kézre az õ vadászai.
Volt a királynak egy négyesztendõs kicsi
fia, az ott játszadozott a kerti házikó elõtt.
Hát egyszer csak beejti a labdát az abla-
kon. Beszól az óriásnak:
– Jaj, bácsi, adja ki a labdámat!
– Nem adom én, fiam, ha el nem lopod az
apádtól ennek az ajtónak a kulcsát.
Elszalad a kicsi fiú, s elhozza a kulcsot.
– Köszönöm, édes fiam, jobb apád leszek
én neked apádnál – mondta az óriás. Azzal
alig várta, hogy este legyen, kiszökött a há-
zikóból, s ment egyenesen a tejkútnak. Ki-
itta mind, s aztán köd elõttem, köd utá-
nam, eltûnt.
Gyülekeztek másnap a népek, de a király
nem tudta megmutatni nekik a csodát.
Eleget vallatta a cselédeket, egyik se val-
lott. Egyszer, mikor éppen a legkedvesebb
inasát veri, csak beállít a kicsi fiú.
– Ne verd szegényt hiába, édesapám, én
eresztettem el az óriást.
Nyomban összehívja a király a tanácsot, s
megkérdi, mit érdemel az olyan gyermek,

aki apját és királyát így megcsúfolja. Mind-
járt ki is mondta a tanács, hogy élete végez-
téig tömlöc fenekére kell vetni. De a király
mégiscsak sajnálta egyetlen fiát tömlöcbe
vetni, felültette egy lóra, melléje adott egy
cigányt, s nekieresztette a világnak.
Elindul a szegény királyfiú, s elérkezik egy
rengeteg erdõbe. Volt neki egy kicsi pu-
mikutyája, az egyszer megszólalt:
– Édes gazdám, add csak oda a lovat ennek
a cigánynak, tartsd magadnál felét a pén-
zednek, a többit ebbõl is add neki, hadd
menjen, ahova tetszik, majd megélünk mi
valahogy.
Úgy is tesz a királyfi, ahogy a kicsi kutya
mondotta, s a cigány mindjárt elmegy a ló-
val. Azon nyomban megérkezik az óriás.
– No, fiam, megfogadtam volt, hogy apád
helyett apád leszek, gyere mármost velem
– felveszi a királyúrfit az ölébe, a pumi-
kutyát zsebre rakja, s azzal nekiindul a ren-
getegnek.
Hét óra múlva megérkeznek Óriásország-
ba. Ott azt mondja az óriás:
– Na, fiam, itt te vagy most az úr, gyere,
hogy öltöztesselek fel.
Azzal felöltöztette a királyúrfit szebbnél
szebb ruhákba, de volt is mibõl, mert õ volt
az óriáskirály. Olyan legény is facsarodott
belõle hét esztendõ alatt, hogy nem lehe-
tett sehol párját kapni. Egyszer azt mondja
az óriáskirály:
– Ideje volna már, fiam, ha megházasod-
nál.
– Hát biz én meg is házasodnám, édes-
apám, ha volna kit elvenni.
– Hát az bizony nehéz dolog, fiam, de segí-
tünk valahogy rajta. Azt már tudom, hogy
hozzád bajosan megyen el idevaló királyle-
ány, mert azok egy kicsit nagyocskák, de
nem messze van ide Fehérország, ott meg-
kapod a fehér király leányát, az elmegy
hozzád jó szívvel, csak tudni kell a módját.
(folytatjuk)

Székely népmese

OMYNO –
A visszatérés képlete

A születésnapod csupán egy dátumnak tû-
nik. Pedig a nap, amikor születtél, talán jó-
val több ennél. Kód, amellyel meg tudod
változtatni az életed. Kód, amelyet ha jól
használunk, meg tudjuk változatni a vilá-
got, amelyben élünk.
Salinger Richárd új regénye egészen más
irányból közelít a misztikus témákhoz,
mint amit eddig megszoktunk. Rengeteg
humorral, szeretettel és iróniával tárja
elénk, hogy mi az Omyno, és mi az õsi, rej-
télyes képlet, amely felkavarja az indulato-
kat abban a pillanatban, amikor megisme-
rik.

Az Omyno végtelen lehetõséget jelent
mindenki számára. Omyno kódja pedig
mindenkinek van, akár tudomást vesz róla,
akár nem.
„Sokan gondolják majd, hogy ez az energia
hatalom mások felett, pedig éppen ellen-
kezõleg, azért kapjátok meg a kódot, hogy
újra egyenlõk lehessetek. Akik attól fél-
nek, hogy nevetségessé teszik magukat,
mert hisznek egy náluk nagyobb erõben,
nem beszélnek majd róla, de próbálkozni
azért fognak. Õk a hosszabb úton járnak,
így tanulnak alázatot. De lassan mindenki
hite és vérmérséklete szerint méltóvá vál-
hat Omynóhoz.”
Egyedülálló regényt tart a kezében az ol-
vasó, amely nagyon szórakoztató utazás
önmagunk felé, ugyanakkor jól használha-
tó technikai forgatókönyv mindenki szá-
mára, aki javítani akar a saját életén.
A nemzetközi piacon egyre több misztikus
bestseller jelenik meg. Csakhogy a nem-
zetközi szerzõk végül homályos utaláso-
kon kívül nem találtak semmi kézzelfogha-
tót. Már éppen ideje volt, hogy egy magyar
szerzõ is titkok után eredjen. Ebbõl a re-
génybõl tényleg kiderül valami fontos, gya-
korlati és visszavonhatatlan. Tudjon meg
többet!

Forrás: www.bookline.hu
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Március 3., 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 Így készült – Én, József Attila 14.25 Sárkányszív 16.10 Így ké-
szül: Marslakók 16.40 A szövetség 17.35 Gasztroangyal 18.30 Szerencse-
szombat 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Kegyetlen bánásmód 21.55 Zo-
rán-koncert: Körtánc 22.45 Zsukovszkij–Szénási–Lénárd: Mesés férfiak szár-
nyakkal 1.05 Sporthírek 1.15 Pompey – Egy város pusztulása
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.05 Boci és Pipi 10.30
Asztroshow 11.30 Házon kívül 12.00 Híradó 12.05 Autómánia 12.40 Veszp-
rém–Szeged férfi-kézilabdamérkõzés 14.25 Eltûntnek nyilvánítva 15.25 Hete-
dik érzék: Mentõakció 16.25 Mama Jack 18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz
19.30 A Karib-tenger kalózai: A fekete gyöngy átka 22.15 Végsõ állomás 2.
0.05 A Richard Nixon-merénylet 1.55 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Az idõ örvényében 6.25 TV2 Matiné 10.25 Babavilág 10.55 Tûsarok
11.25 9 hónap 11.55 Bajnokok Ligája magazin 12.25 Gyilkos számok 13.25
TopSpeed 13.55 Autóguru 14.25 Xena 15.25 Bûbájos boszorkák 16.25 Hawaii
Five-0 17.25 Sas Kabaré 18.30 Tények 19.00 Aktív Extra 19.35 Az Angyal
22.00 Bad Boys – Már megint a rosszfiúk 0.45 Pénzvonat 2.30 Ezo.tv 3.30
Kalandjárat 3.55 Teleshop
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 20.43 Rádiószínház 21.04 Rádió-
színház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek,
kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Március 4., VASÁRNAP
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Magyar gazda 5.55 Zöld Tea 6.25 Delta
6.55 Ma reggel 8.00 Híradó 9.05 Engedjétek hozzám 9.10 Így szól az Úr! 9.15
Katolikus krónika 9.40 Úton-útfélen 9.50 Kérdések a Bibliában 10.05 Reformá-
tus magazin 10.30 Metodista ifjúsági mûsor 10.40 Mai hitvallások 11.05 Láto-
gatóban Csomós József református püspöknél 11.30 Magyarok a szlovákiai
evangélikus egyházban 12.00 Hírek 12.05 Zegzugos történetek 12.35 Anno
13.05 Idõkerék 13.20 Egy pikoló világos 14.50 Út Londonba 15.20 TS – Sport 7
15.50 Kecskeméti TE–DVTK bajnoki labdarúgó-mérkõzés 18.05 Rex Rómában
18.55 A lényeg 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Marslakók 1-2. 21.10
Kiadatás 23.10 Flört 0.35 Sporthírek 0.45 Pompey – Egy város pusztulása
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Trendmánia 10.35 Teleshop
11.30 Törzsutas 12.00 Híradó 12.05 Havazin 12.30 Egy jávorszarvas kalandjai
14.15 Eltûntnek nyilvánítva 15.15 True Calling – Az õrangyal 16.20 Piedone, a
zsaru 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11 20.00 A csajok háborúja 21.50 Heti hetes
23.10 Házasság a négyzeten 1.05 Portré 1.40 Hihetetlen, de halálos
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Egzotikus Ázsia 6.45 TV2 Matiné 10.45
Stahl konyhája 11.15 Kalandjárat 11.45 Borkultusz 12.15 Talpig nõ 12.45 Több
mint testõr 13.15 A kiválasztott – Az amerikai látnok 14.15 Monk – Flúgos nyo-
mozó 15.15 Bûbájos boszorkák 16.15 Az Angyal 18.30 Tények 19.00 Napló
20.05 Apafej 21.55 Frizbi Hajdú Péterrel 22.55 Célkeresztben 23.50 Bábel 2.10
Ezo.tv 2.45 Napló 3.35 Magyar versek
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 Metodista istentiszte-
let közv. 11.05 Gondolat-jel 12.00 Krónika 12.22 Harminc perc alatt a Föld körül
13.04 Népzene 14.05 Szonda 14.35 Oxigén 15.05 Hangalbum 16.04 Disputa
17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Esti séta 19.50 Mese
20.04 Rádiószínház 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

Március 5., 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 Marslakók 15.20 Angyali érintés
16.10 Veszélyes szerelem 16.55 MM 17.45 Család csak egy van 18.30 Maradj
talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.10 Marslakók 3. 20.40 Kék fény
21.35 Hacktion 22.35 Hétfõ este 23.05 Aranymetszés 0.05 Múlt-kor 0.35 Zöld
Tea 1.00 Sporthírek 1.10 Család csak egy van 1.55 MM
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 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 19.05 1 perc és nyersz! 20.10 Fókusz 20.45 Barátok közt 21.20 Dr.
Csont 22.20 Nagyágyúk 23.25 Pokerstars.net Big Game 0.20 Reflektor 0.35
Ne bízz senkiben!

TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Aktív Extra 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.30 Stahl kony-
hája 9.40 Babapercek 9.50 Teleshop 10.55 Ezo.tv 12.30 A jamaicai kalóz 14.20
Marina 15.20 Rex felügyelõ 16.20 La Pola 17.20 Update konyha 17.25 Tiltott
szerelem 18.30 Tények 19.35 Aktív 19.55 Jóban-Rosszban 21.00 NCIS 23.00
Aktív 23.30 Tények 0.05 Ezo.tv 0.40 NCIS 2.20 Aktív Extra 2.45 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

Március 6., 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 Kék fény 12.00 Híradó
12.15 Sporthírek 12.25 Kárpát expressz 12.55 Srpski Ekran 13.25 Unser
Bildschirm 13.55 Marslakók 14.25 Hacktion 15.20 Angyali érintés 16.10 Ve-
szélyes szerelem 16.50 MM 17.40 Család csak egy van 18.30 Maradj talpon!
19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.10 Marslakók 4. 20.40 Van az a pénz, ami
megbolondít 22.25 Kedd este 23.00 Tudorok 23.50 A rejtélyes XX. század 0.20
Esély 0.45 Sporthírek 0.55 Család csak egy van 1.40 MM
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 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 19.05 1 perc és nyersz! 20.10 Fókusz 20.45 Barátok közt 21.20 A men-
talista 22.20 A Grace Klinika 23.25 Reflektor 23.45 Vészhelyzet
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Totalcar 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.35 Stahl konyhá-
ja 9.40 Babapercek 9.45 Teleshop 10.50 Ezo.tv 12.25 Baseball álmok 14.20
Marina 15.20 Rex felügyelõ 16.20 La Pola 17.20 Update konyha 17.25 Tiltott
szerelem 18.30 Tények 19.35 Aktív 19.55 Jóban-Rosszban 21.00 Ütközéspont
22.55 Aktív 23.25 Tények 0.00 Ezo.tv 0.35 Bajnokok Ligája 1.05 Táncalak 2.15
Totalcar 2.40 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

Március 7., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 9.00 A
Silla királyság ékköve 10.00 Hölgyek és urak 11.15 Útravaló 11.30 Átjáró
12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Kárpát expressz 12.55 Hrvatska krónika
13.25 Ecranul nostru 13.55 Marslakók 14.25 Gasztroangyal 15.20 Angyali
érintés 16.10 Veszélyes szerelem 16.55 MM 17.45 Család csak egy van 18.30
Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.10 Marslakók 5. 20.40 Pári-
zsi helyszínelõk 21.35 Pesty fekete doboz 22.00 Szerda este 23.05 Kortárs
23.35 „Játsszunk nyugodtan” – 1956 0.05 Zegzugos történetek 0.30
Sporthírek 0.40 Család csak egy van 1.25 MM
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 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 19.05 1 perc és nyersz! 20.10 Fókusz 20.45 Barátok közt 21.40 Legyen
Ön is milliomos! 22.45 Házon kívül 23.15 XX. század – A legendák velünk élnek
23.50 Reflektor 0.05 Ments meg! 1.00 Teddy Kollek, a polgármester
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 Csak egy csók 14.20
Marina 15.20 Rex felügyelõ 16.20 La Pola 17.20 Update konyha 17.25 Tiltott
szerelem 18.30 Tények 19.35 Aktív 19.50 Skandinávlottó-sorsolás 19.55
Jóban-Rosszban 21.00 Doktor House 22.00 Született feleségek 23.00 Aktív
23.30 Tények 0.05 Ezo.tv 0.40 Doktor House 1.30 Született feleségek 2.20
Babavilág 2.45 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
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1084 Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11.
Tel.: 06(1)303-4738,
fax: 06(1)303-4744.
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A BOGÁRDI TV MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖ-
KÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREG-
RESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O
05-ös csatornán, a 93 Mhz-es frekvencián, valamint a PR-Tele-
com hálózatán a C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.

Március 2., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitéleti archívumunkból:
Ökumenikus istentisztelet Cecén 2008-ban, Szabó Gábor 3. rész
13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Mészöly-bál (30p), Farsang Ce-
cén (80p), Borbarátok bálja (90p) 23.00 és 0.00 Lapszemle

Március 3., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 Lapszemle
14.00 Mészöly-bál (30p), Farsang Cecén (80p), Borbarátok bálja
(90p) 18.00 Lapszemle 19.00 Télûzés Miklóson (20p), Nyugdíja-
sok farsangja (30p), Jákob Zoltán elõadása (90p), Itthon–Otthon
6-7. (60p) 23.00 és 0.00 Lapszemle

Március 4., V: 7.00 Heti Híradó 8.00 Mészöly-bál (30p), Farsang
Cecén (80p), Borbarátok bálja (90p)13.00 Heti híradó 14.00 Tél-
ûzés Miklóson (20p), Nyugdíjasok farsangja (30p), Jákob Zoltán
elõadása (90p), Itthon–Otthon 6-7. (60p) 18.00 Heti híradó 19.00
Hitéleti archívumunkból: Szabó Éva kitüntetése, Szabó István
elõadása 23.00 és 0.00 Heti híradó

Március 5. H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitéleti archívumunkból:
Szabó Éva kitüntetése, Szabó István elõadása 13.00 és 18.00 Heti
híradó 19.00 Kossuth Zsuzsa magasztalása (60p), Itthon–Otthon
8-9. (60p), Endl–Miniska-koncert (ism. 90p) 23.00 és 0.00 Heti
híradó

Március 6., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Heti hír-
adó 19.00 Olvassunk egymásnak (ism. 115p), Busójárás Moh-
ácson 23.00 és 0.00 Heti híradó

Március 7., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Kossuth Zsuzsa magaszta-
lása (60p), Itthon–Otthon 8-9. (60p), Endl–Miniska-koncert
(ism. 90p) 13.00 Heti híradó, 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport
23.00 és 0.00 Lapszemle

Március 8., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Lap-
szemle 19.00 Hitéleti archívumunkból: Szabó Éva kitüntetése,
Szabó István elõadása 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.

Március 8., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 9.05 A
Silla királyság ékköve 10.10 Poén péntek 11.05 Párizsi helyszínelõk 12.00 Hír-
adó 12.15 Sporthírek 12.25 Kárpát expressz 12.55 Rondó 13.25 Kvartett 13.55
Marslakók 5. 14.25 Négy szellem 15.20 Angyali érintés 16.10 Veszélyes sze-
relem 16.55 MM 17.45 Család csak egy van 18.30 Maradj talpon! 19.30 Hír-
adó 20.00 Sporthírek 20.10 Marslakók 6. 20.40 Elcserélt lányok 21.25 DTK
22.25 Csütörtök este 22.55 Miss Pettigrew nagy napja 0.25 Sporthírek 0.35
Család csak egy van 1.20 MM
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 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 19.05 1 perc és nyersz! 20.10 Fókusz 20.45 Barátok közt 21.20 Vadiúj
vadnyugat 23.30 Tudorok 0.40 Reflektor 0.50 Infománia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.35 Stahl
konyhája 9.45 Babapercek 9.55 Teleshop 11.00 Ezo.tv 12.35 Tiszta szerencse
14.20 Marina 15.20 Rex felügyelõ 16.20 La Pola 17.20 Update konyha 17.25
Tiltott szerelem 18.30 Tények 19.35 Aktív 19.55 Jóban-Rosszban 21.00 Agyõ,
nagy õ! 23.15 Aktív 23.45 Tények 0.20 Ezo.tv 0.55 Agyõ, nagy õ! 2.45 Segíts
magadon! 3.10 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

Március 9., 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 Marslakók 6. 14.25 Elcserélt lányok 15.10 Angyali érintés 16.00 Veszé-
lyes szerelem 16.40 MM 17.40 Vilmos herceg Afrikája 18.30 Maradj talpon!
19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.10 Marslakók 7. 20.40 Poén péntek 21.35
Mindenbõl egy van 22.35 Péntek este 23.05 Négy szellem 0.05 Családom és
egyéb emberfajták 0.30 Melissa és Joey 0.50 Sporthírek 1.00 Phil Collins:
Vissza a múltba 1.55 Vilmos herceg Afrikája 2.40 MM
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 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 Trükkös halál 14.10 Sarokba szorítva
15.10 Döglött akták 16.15 Marichuy – A szerelem diadala 17.20 Teresa 18.30
Híradó 19.05 1 perc és nyersz! 20.10 Fókusz 20.45 Barátok közt 21.20 CSI: Mi-
ami helyszínelõk 22.20 Gyilkos elmék 0.25 Reflektor 0.40 Törzsutas 1.05
Kemény zsaruk 2.05 Autómánia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.30
Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.50 Teleshop 10.55 Ezo.tv 12.30 Jégtörõk 2.
14.20 Marina 15.20 Rex felügyelõ 16.20 La Pola 17.20 Update konyha 17.25
Tiltott szerelem 18.30 Tények 19.35 Aktív 19.55 Jóban-Rosszban 21.00
Megasztár 6. 22.35 Grimm: Egy hátborzongató eset 23.35 Aktív 0.05 Tények
0.40 Ezo.tv 1.40 Alexandra pódium 2.05 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 zsidó vallási felekezet félórá-
ja 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.11 Prémium Hely 15.30
Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág
19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádió-
színház 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.05 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10
Éjszaka
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Hanganyagok gépelését vállalom. Telefon: 06
(70) 369 0476

Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826

Közmûvesített 600 négyszögöl telek alappal el-
adó Ifjúsági u. 11-ben. 06 (30) 9909 199

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

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

Pálinkafõzetõk figyelem! Az abai szeszfõzde rö-
vid határidõvel, kitûnõ minõségben, pálinkafõ-
zést vállal. 06 (30) 9275627

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: 4.900.000 Ft, telefon: 06 (70) 313 6917

Bútorkárpitozást, -javítást vállalok! 06 (30)
662 5375 (4508243)

Fagyizó teljes berendezéssel kiadó! 06 (70) 453
0509

Minõségi tûzifa eladó! Cser hasított 1950 Ft,
akác kugli: 2280 Ft, akác hasított: 2380 Ft, ve-
gyes tûzifa: 2000 Ft-tól. 06 (20) 406 9267 (4508239)

1 db 120 kg-os hízó eladó! 06 (20) 406 9267
(4508239)

Koca vágásra eladó 06 (25) 462 408 (4508225)

Albérlet kiadó Sárbogárdon 06 (70) 340 2201,
06 (30) 9909 199

Rántanivaló csirkék március 10.-étõl. Bodoki
Tamás Tinódi u. 107. Telefon: 06 (30) 466 3308,
06 (30) 660 9228 (4508124)

Lakás kiadó 06 (30) 3301 615

Sárbogárdon új építésû családi ház eladó 06
(30) 265 9222

Tacskó jellegû kölyökkutyát vennék 06 (20) 318
5875 (4508194)

Gyümölcsfák, díszfák, szõlõk metszését vállal-
juk 06 (70) 521 1533 (4508193)

Központhoz közel, kiskertes családi ház, ala-
csony rezsivel, kizárólag hosszú távra, kettõ fõ
részére kiadó. 06 (30) 474 1423

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

EXTRA TURKÁBAN
Sárbogárd központjában,
márciusban MINDENBÕL
30 % kedvezményt adunk!

JOGOSÍTVÁNY!
TANFOLYAM INDUL

2012. március 2-án, pénteken 18 órakor
a sárbogárdi mûvelõdési házban.
Diákkedvezmény, részletfizetés!

Jelentkezni:
Fûrész József – 06 30 290 3744

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

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.

Özvegy Farkas JózsefnéÖzvegy Farkas Józsefné
sárszentmiklósi lakost

80. születésnapján80. születésnapján
szeretettel köszönti és jó egészséget kíván

lánya, Marika, öccsei: Pityu, Laci és családjuk

Elveszett
Elveszett magyar vizsla szuka kutyánk
február 21-én Sárbogárd területén.
Jutalom ellenében kérem a becsületes
megtalálót, hogy a 06 (20) 231 2077-es
telefonszámon értesítsen!

MEGHÍVÓ
A D13 Sárbogárd Postagalamb

Sportegyesület

tisztelettel meghívja Önt és
kedves családját

a 2011-es versenyév
díjkiosztó ünnepségére és

báljára március 3-án
18 órakor

a Hotel Kovácsba
(volt Nyárfás vendéglõ).

Program:
díjátadás, vacsora, tánc, tombola.

Jegyek korlátozott számban
kaphatók!

Jelentkezés és információ:
Palotás József, 7000 Sárbogárd,

Salamon u. 22., 06 (70) 318 4863.
Minden nap 8 órányi mûsor

Sárbogárd és környéke
eseményeirõl
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VÁMPÍROK KÖRTVÉLYESENVÁMPÍROK KÖRTVÉLYESEN

Írás a 7. oldalon.


