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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

NAPLÓ
– a sárbogárdi

képviselõ-testület
február 11-ei nyílt ülésérõl –

1. rész
11 képviselõvel kezdte meg munkáját a
testület az elmúlt héten pénteken, egy
meglepõ fordulattal.

Elbocsátották
a jegyzõt

Dr. Sükösd Tamás: Elõrebocsátva, hogy
ami most következik, az nem személyes,
egyeztetést kezdeményezek a jegyzõvel
abban a tekintetben, hogy szeretnék napi-
rendre tûzni két napirendi pontot. Ezek
elõterjesztését át is adom a részére. Ezt kö-
vetõen kérem a nyilatkozatát, abban a vo-
natkozásban is, hogy mivel az egyik a sze-
mélyét érinti, a nyílt ülésen való tárgyalás-
hoz hozzájárul-e.
Dr. Krupa Rozália: Az elõzetes egyeztetés
nem azt jelenti, hogy a képviselõ-testületi
ülésen kell egyeztetni. Az elõterjesztés
anyagát kell egyeztetni.

Folytatás a 2-4. oldalon.

N Á L U N K A L A B D A !N Á L U N K A L A B D A !

A Cecei Általános Iskola részt vett az ELMÛ–ÉMÁSZ áramszolgáltató vállalat
által kiírt pályázaton, amelynek címe: „Nálatok a labda!”.

Fotó: Kovács Zoltán, Cece

A Sárszentmiklósi Általános Iskola február 11-én tartotta meg a felsõs „beöltö-
zõs” mulatságot. Az osztályok különbözõ országokat, illetve azok lakóit, hagyo-
mányait jelenítették meg. Írás a 6. oldalon.

Írás a 12. oldalon.

„Beöltözõs”„Beöltözõs”
mulatság Miklósonmulatság Miklóson
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Dr. Sükösd: Az SZMSZ-ben nem szerepel
az elõzetes szó, csak az egyeztetés.
Dr. Krupa: Ahhoz, hogy az anyag az ülésre
felvehetõ legyen, elõzetesen kell egyeztet-
ni, nem utólagosan. Ez itt annak a követel-
ménynek nem felel meg, hogy az anyagot
át lehessen tekinteni, és arról bármit is le-
hessen mondani, törvényességi szempont-
ból.
Dr. Sükösd: Idõt biztosítunk arra, hogy el-
olvassa.
Dr. Krupa: Akkor szünet lesz?
Dr. Sükösd: Nem kívánok elrendelni szü-
netet, biztosítok itt idõt az Ön számára.
Dr. Krupa: Ha közben el kell mennem, ak-
kor majd azt is biztosítja, ugye? Ez nem az
SZMSZ szerint történt, ezt azért jegyzõ-
könyvben rögzíthetjük, jó?
(Egy kis idõ elteltével.)
Dr. Krupa: Jó. Nincsen benne semmi, így
elsõ olvasatra.
Juhász János: Azt az Anita írta, biztos.
Dr. Krupa: Tárgya nincsen az anyagnak,
de a határozati javaslatban mégis van.
Másrészt még nem tudom megmondani,
hogy ennyi-e a szabadság. Úgy tudom, a
személyzeti ügyintézõtõl nem kértek erre
vonatkozóan adatot, tehát nem tudom,
honnan származik a szabadságom ismere-
te, illetve nem ismerete. Ezen túl is van
szabadságom, amire jogosult vagyok. Te-
hát ez a határozati javaslat nem teljes. A
felmentés akkortól hatályos, ha az iratot a
dolgozó megkapja írásban. Ez itt egyelõre
szóbeli közlés. A nyílt ülésen való tárgya-
lást kérem. A képviselõk is megkapják az
anyagot?
Dr. Sükösd: Igen. Javaslom, hogy a képvi-
selõ-testület 1. napirendi pontként vegye
fel a jegyzõ közszolgálati jogviszonyának
felmentéssel történõ megszüntetését, 2.
napirendi pontként pedig a jegyzõi állás-
helyre kiírható pályázatot.
8 igen, 3 ellenszavazattal elfogadták a ja-
vaslatot.
Dr. Sükösd: A jegyzõ közszolgálati jogvi-
szonyának felmentéssel történõ megszün-
tetésére tettem javaslatot. A köztisztvise-
lõi törvény mostani rendelkezései nem te-
szik kötelezõvé az indokolást, így ehhez
hozzátenni semmit nem kívánok. A hatá-
rozati javaslatban feltüntetésre került va-
lamennyi általunk ismert javadalmazás.
Amennyiben ez nem pontos, azt kijavítjuk.
Egyébként személyes információval bírok
(hivatalosan bírhatok is) a szabadság mér-
tékérõl, a dolgozó által vezetett szabadsá-
gos tömb alapján.
Juhász: A jegyzõ asszony nem kíván hoz-
zászólni?
Dr. Sükösd: A személyét érintõ kérdésben
bármikor hozzászólhat.

Történelmi helyzet
Juhász: Milyen kifogások merültek fel a
jegyzõ munkavégzésével kapcsolatban?
Miért nem tartják alkalmasnak azt a sze-
mélyt, aki több mint 30 éves közigazgatási
gyakorlattal rendelkezik, államigazgatási,
pénzügyi, számviteli fõiskolai végzettsége,
jogi doktorátusa van, rengeteget dolgozik,
minden a kisujjában van? Tudom, hogy kit
fognak majd gyõztesnek kihirdetni. „A”
betûvel kezdõdik a keresztneve. Dolgoz-
tam együtt az illetõvel. Ha õ lesz, nem hi-
szem, hogy a jegyzõi munkát olyan színvo-
nalon el tudja majd látni.

Dr. Sükösd: Amint mondtam, a törvény
nem ír elõ indoklási kötelezettséget.
Juhász: Rendben van, köszönöm a kielégí-
tõ választ. Alkalomadtán én is ilyen vála-
szokat fogok adni.
Etelvári Zoltán: A jegyzõ asszonnyal sokat
vitatkoztam, de 10 esetbõl 9-ben neki volt
igaza. Tudjuk a jegyzõ hibáit, hogy kicsit
kemény, de attól függetlenül én meg vol-
tam elégedve a munkájával, nagyon sokat
segített nekünk. Úgy gondolom, a jegyzõ
hirtelen fölmentése a város mûködésének
rovására fog menni. Õ állandóan a város
érdekét képviselte, nagyon-nagyon jó
szakember. Szakmailag nem lehet bele-
kötni. Lehet, hogy emberileg igen, de azon
lehet javítani. A mostani képviselõ-testü-
let nem ért a város mûködtetéséhez. Ilyen
nehéz gazdasági helyzetben hozzá nem ér-
tõkkel, dilettánsokkal nem lehet igazgatni
a várost. Nem lehet szórakozni az emberek
életével, mert nem tetszik valakinek a ké-
pe. Név szerinti szavazást kérek a témá-
ban.
Nedoba Károly: Polgármester úr, sajnál-
lak, mert ez nem a te döntésed, te egy áldo-
zat vagy. Neked megmondták, hogy mit
kell tenni. Nincs ezzel semmi baj, a politika
ilyen. Volt, amikor nekem is megmondták,
és nem tetszett, mégis meg kellett hozni a
döntést. Neked semmi bajod Krupa Rozá-
liával, volt, amikor ezt burkoltan mondtad
is. Ti nem bíztok meg a jegyzõ asszonyban,
olyat hoztok ide, aki hozzátok teljes mér-
tékben lojális lesz, és semmiféle akadályt
nem gördít. Sárbogárdon sokan fognak en-
nek örülni, késõbb majd történelmi hely-
zet lesz. Ha van bennetek vér, akkor fel-
mentettétek volna október után, és nem
várjátok meg a költségvetést. Egy munka-
hely ma már nem zsúrparti. Az a vezetõ,

aki megköveteli a fegyelmet, nem lehet
népszerû, mert a népszerû vezetõ nem jó
vezetõ. Köszönöm Krupa Rozáliának a
munkáját. Ne legyen elkeseredve, a szak-
mai munkájába nem lehetett belekötni.
Ne azokra az emberekre haragudjon, akik
majd felteszik a kezüket, õk is csak áldoza-
tok és egy felsõbb utasítás végrehajtói. Ön
is tudja, ki volt az, aki ide leszólt, aki kézi
vezérléssel irányítja Sárbogárdot. A jegyzõ
asszonynak az életben további sok sikert
kívánok. Biztos, hogy lesz olyan munkahe-
lye, ahol megbecsülik.

Juhász: Szégyenteljesnek tartom, hogy
nem októberben mentették föl, hanem ki-
használták, a tudását igénybe vették, a
költségvetést megcsináltatták vele.

Monológ

Dr. Krupa: 3-án megvoltak a választások,
az eredmény október 5-én jogerõs, de a
hangulatkeltés már megvolt jóval koráb-
ban, hogy a jegyzõ elodázza a polgármes-
ter behívását és a többit. Október 5-én a
megválasztott polgármester jelezte, hogy
másnap bejön a hivatalba. Nem érkezett
meg. Jelezte, hogy a következõ napon jön.
Délután talán meg is érkezett. A képvise-
lõ-testület alakulásáról beszéltünk, hogy
hogyan képzeli a bizottságokat. Ezekre
úgy válaszolt, hogy majd megkapom. Fel-
tettem neki a kérdést (mert azok az infor-
mációk, amik pletykaszinten a településen
mennek, fönn voltak az üzenõfalon, a helyi
bulvárújság már július óta ezt hangoztat-
ta): az a szándékuk, hogy menesztik a jegy-
zõt, az aljegyzõt, a mûszaki és a hatósági
osztályvezetõt, és megvannak a konkrét
személyek (Demeterné, Csizmadiáné,
Bártfai, Varnyu)? Erre Sükösd Tamás azt
mondta, õ volt az utolsó a városban, aki
megtudta, hogy Demeterné szünetelteti a
tevékenységét, és semmiféle alku vele
nincs. Csizmadiáné visszalépett a javára,
de vele sincs alku. A Kapocs Egyesülettel
ugyanez a helyzet. Tehát elodázta a vá-
laszt, hogy mi a szándékuk. Majd beszé-
lünk késõbb, most nem aktuális, nem gon-
dolja, hogy ezt ilyen hirtelen kellene ren-
dezni, az újság õket nem befolyásolja –
ezeket mondta a polgármester. Én az 52
évemmel nem most születtem. Ilyen hatá-
rozatlan, gyenge érveléssel nem voltam
meggyõzhetõ, hiszem csak az volt a cél,
hogy a teljesen laikus, soha nem szereplõ,
önálló döntések megfogalmazására nem
képes testületet elindítsam, meg a költség-
vetést elkészítsük. Ennek ellenére teljes
lendülettel dolgoztam. Október 21-én a
lapban megjelent egy interjú a polgármes-
terrel, ami sokakat felháborított. Nem
csak én vettem rossz néven, hogy a költség-
vetéssel, más dolgokkal kapcsolatban va-
lótlanságok jelennek meg. Egyeztetést
kezdeményeztem a polgármesterrel, aki
azt mondta, nem úgy hangzott el, olyan is
bekerült a cikkbe, amirõl nem volt szó. Cá-
folat mégsem történt az interjúra. Akkor
fölajánlottam, hogy ha nem tudunk együtt-
dolgozni, egyezzünk meg. Erre megint elo-
dázás lett a válasz.

NAPLÓ
Folytatás az 1. oldalról.
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Azt is elmondtam, hogy ez a hivatali mun-
ka hátrányára megy, és káros a város szem-
pontjából, mert az apparátusra is olyan
nyilatkozatot tett, hogy nem alkalmasak a
dolgozók. 28-án a polgármester azzal a
kérdéssel keresett meg, hogy én el tu-
dom-e képzelni a jelenlegi képviselõ-tes-
tületi többséggel az együttmûködést. Én
azt mondtam, igen, ha ehhez minden in-
formációt megkapok és megvan a bizalom.
Be lehet bizonyítani bárkirõl, hogy alkal-
matlan, ha nem kapja meg a megfelelõ in-
formációt. A minimum az, hogy az elvárá-
sokat közlik. Emellett nem mindenki tudja
elhallgatni azokat az információkat – vagy
éppen szándékosan hozzák nyilvánosságra
vagy a köztudatba –, hogy mi a probléma.
Hogy én, mi túlságosan kemények va-
gyunk, arra azt tudom mondani, hogy a
jogszabályokat be kell tartani. 34 éve lesz,
hogy Sárbogárdon kezdtem dolgozni, eb-
bõl 6,5 évet más településen. Rekordidõt
éltem meg itt jegyzõként. 1998. április óta,
amikor az elõzõ jegyzõt a képviselõ-testü-
let fölállította, én vittem az ügyeket. Bõven
van információm arról, mi történt itt az én
vezetésem alatt, milyen képviselõ-testületi
döntések vannak, milyen irányba mentek
az ügyek, és ki sem tudom vonni magam
abból, hogy ne figyeljek arra, mi fog tör-
ténni ezt követõen. Éles szemmel meg fo-
gom látni a hibákat. Lesznek, amiket el le-
het rejteni, amik nem kerülnek a képvise-
lõ-testület elé, esetleg majd utólag kiderül-
nek. A követelmények meghatározása, a
munkám ismerete nélkül egy laikus képvi-
selõ-testület ítélkezik. Ha valaki hibát kö-
vet el, akkor elõször szólunk, aztán írásban
figyelmeztetjük. Nyilván mindenki olyan
sok ismerettel és tudással rendelkezik,
hogy most egy ilyen kiosztott anyag alapján
azonnal döntési helyzetben van. Kíváncsi-
an várom, mi az indok. Sajnálom az egé-
szet, mert az elsõ munkahelyem volt Sár-
bogárd, az elsõ és egyetlen szakma, ami-
ben dolgoztam, de nyilván politikailag ez
az elvárás, nehogy véletlenül is olyan em-
ber legyen, aki szóvá tesz dolgokat. Nem
politikai alapon tettem meg eddig sem a
véleményemet. Inkább önmagamhoz ké-
pest nagyon is visszafogtam magam a kép-
viselõ-testületi üléseken, nem tettem szó-
vá olyanokat, amiket elõtte el szoktam
mondani. Adtam idõt a képviselõknek,
hogy betanulják a képviselõi munkát, hi-
szen teljesen kezdõk ezen a területen. Kí-
váncsi lennék, hátha van valakinek mégis
valami véleménye az egészrõl.

A három lovag
Etelvári: Ilyenkor nincs.
Dr. Krupa: Egyébként sem sok hozzászó-
lást hallunk.
Etelvári: A kollégák bátrak a folyosón,
csak amikor szemtõl szembe kell valamit
mondani, akkor nyuszik. De úgy látszik,
ezt meg kell szokni az elkövetkezendõ 4
évben. Utána majd csak változik valami.
Dr. Sükösd: Köszönöm szépen Etelvári
képviselõ építõ hozzászólását. Jegyzõ
asszony, a határozat tartalmához is hozzá
kell, hogy szóljon.

Dr. Krupa: Nem megfelelõen tartalmazza
a szabadságot. Azt mondta, kijavítják, csak
nem tudom, mikor. 2008-ban húztak egy
stoppot, hogy az addig ki nem vett szabad-
ságokat nem lehetett kiadni. Van néhány
ember a hivatalban, akik errõl kaptak iga-
zolást is, mert a szabadságot nem lehet el-
venni, még így sem, hogy a törvény azt
mondta, hogy gyakorlatban nem lehet le-
tölteni. Ha megszûnés van, akkor ki kell fi-
zetni – ezt nem tartalmazza az anyag.
Dr. Sükösd: A testületi határozatot ebben
a vonatkozásban kiegészítjük.
Dr. Krupa: És a felmentési idõ kezdetére
vonatkozóan.
Juhász: Szombaton nem vagy köteles be-
jönni, dolgoztál eleget szombaton. Át kel-
lene javítani 14-ére, hétfõre.
Dr. Sükösd: Álláspontom szerint annak
nincsen akadálya, hogy az órakeret elké-
szüljön ma.

Juhász (Krupának): Egy perccel se ma-
radj tovább, dolgoztál már több ezer órát
ingyen.
Nedoba: Hosszú ez a 4 év. Most megvan a
maximális többség, de ismerve egyes kép-
viselõk aktív hozzáállását, a múltkori tes-
tületi ülésen is csak velünk, hármunkkal
volt meg a többség, különben azonnal be
kellett volna zárni, ha fölállunk. De nem
tettük meg. Az egységrõl, összefogásról
beszéltél annak idején – hát, ez nem arra-
felé megy. Figyelembe kéne venni, hogy
aki már 9 éve itt van képviselõként, talán
jobb rálátással van dolgokra; nem leszólva
a többieket, csak ténymegállapításként
mondom.
Dr. Krupa: A törvénymódosítás alkotmá-
nyossági vizsgálata folyik, elképzelhetõ,
hogy az alkotmánybíróság ezt a szakaszt
hatályon kívül helyezi, és akkor majd két
jegyzõje lesz Sárbogárdnak.
Etelvári: Nem lesz alkotmánybíróság,
mert azt is fölmentik.
Dr. Sükösd (Juhásznak): Megkérem kép-
viselõtársamat, hogy hozzászólásokkal ne
zavarja az ülés rendjét.
Juhász: Megkérhet nyugodtan.
Dr. Sükösd: Csak az Úristen tökéletes.
Nedoba: Én ateista vagyok.
Juhász: Lesz szíves visszavenni egy kicsit,
jó? Ne vitatkozzunk feleslegesen, eddig is
voltak beszólások, mégsem tette szóvá.
Egyformán mérjen.
Igennel szavazott a jegyzõ felmentésére:
dr. Sükösd Tamás, N. Kovács Zsolt, Nagy
Tibor, Érsek Enikõ, Tóth Béla, Erõs Fe-
renc és Macsim András.

Nemmel szavazott: Juhász János, Nedoba
Károly, Etelvári Zoltán.
Tartózkodott: Ferencz Kornél.

Pályázat jegyzõi
munkakörre

Második napirendi pontként pályázat ki-
írásáról döntöttek a jegyzõi munkakör be-
töltésére.
Ferencz Kornél: Keveslem a 2 éves köz-
igazgatási gyakorlatot. Ezt legalább 5 évre
tenném.
Etelvári: Hadd gyakorlatozzanak 13.000
emberrel.
Dr. Krupa az aljegyzõ felé tett egy techni-
kai jellegû jelzést.
Erre Juhász így reagált: Hacsak a bejelen-
téseknél nem közlik vele is, hogy mehet.
Etelvári: Velünk mikor közlik?
Juhász: Velünk nem közölhetik, minket a
lakosság választott. Ekkora városban nem
szûnik meg a képviselõ-testület. Jön a for-
radalmi fülke Fidesz-kormány.
Nedoba utalt Juhász korábbi Fidesz-szim-
pátiájára.
Juhász: Na, de akkor nem is így viselked-
tek.
Dr. Krupa: Nincs elõttem a köztisztviselõi
törvény, nem tudom fejbõl, hogy ez a pá-
lyázati kiírás így törvényes-e, vagy sem.
Dr. Sükösd: Nem kívánom módosítani a
pályázati felhívást.
Az eredeti tartalomra 8 igennel, 3 nemmel
voksoltak a városatyák.
Ferencz: Miért jobb a 2 év, mint az 5?
Dr. Sükösd: Ezt a rendszert így gondoltuk
ki. Elõnyben kívánjuk részesíteni azt, aki
tapasztaltabb, azért is van benne a pályáza-
ti feltételrendszerben, hogy az 5 év elõnyt
jelent, és a vezetõi gyakorlat is további
elõnyt jelent.
Ferencz: Építõ jelleggel mondtam valamit,
nem politikai alapon, most meg el van sö-
pörve.

Négyéves gazdasági
program

Nyolcévesek kontra gólyák
Elfogadták a város 2011–2014. évi gazda-
sági programját.
Nedoba: Csatlakoztunk az egyéni ország-
gyûlési képviselõnk által kezdeményezett
kistérségi összefogáshoz. Véleményem
szerint ez csak egy lózung. Konkrét dolog
az lenne, ha azt mondta volna az ország-
gyûlési képviselõ: minden követ megmoz-
gatunk annak érdekében, hogy a 8-as út
minél hamarabb elkészüljön, és erre men-
jen, mert az a munkahelyteremtés záloga.
„Célom a közmunka becsületének vissza-
állítása” – a közmunka becsületét nem le-
het visszaállítani, mert elvesztette azt. Azt
írod, polgármester úr, hogy „képviselõcso-
portunk már a megválasztás elõtt” (az
utolsó pillanatban dobtátok be Nagy Tibit)
„fõ célként jelölte meg a felszíni vízelveze-

Folytatás a következõ oldalon.
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tés érdemi megoldásának megkezdését” –
mintha csak nektek jutott volna eszetekbe!
Mi még tervet is csináltattunk, csak nem
valósult meg. Engedd meg, hogy ezt a
mondatot visszautasítsam, mert úgy néz ki,
mintha csak ti gondolkoztatok volna, mi
meg csak itt ültünk volna, és ettük volna a
pogácsát 8 évig.
Etelvári: Sárbogárd többet érdemelne,
mint ami ebben a tervben van. Én úgy ér-
telmeztem, hogy a régi testület nem csinált
semmit. Pedig sokat csinált. Hogy munka-

helyet nem sikerült idehozni, egyikünkön
sem múlott. El tudja képzelni valaki, hogy
az elsõ királyi város és az elsõ szocialista
város mellett labdába rúgunk? Szép dolog-
nak tartottam, amikor a polgármesterek
összefogtak, de zászlószentelésbõl nem
lesz munkahely. Beszéltem a 28 polgár-
mesterbõl 10-zel, azt mondták, parasztva-
kítás. Célravezetõbbnek tartottam volna,
ha az országgyûlési képviselõ kihallgatást
kér Orbán Viktortól, és elmondja neki,
hogy Sárbogárdon és környékén mi a hely-
zet. Nagyon örülök, hogy a Videotonnal
tárgyalunk meg az oroszokkal. Nem kellett
volna kizavarni õket, mert õnekik el lehe-
tett adni mindent, és mindent ki is fizettek.
A magyar laktanya le van rabolva. Több 10
milliót fizessünk arra, hogy õrizzük? Ki
megy oda? Nekem nem mondott újat ez a
terv, mert mi ezt már mindet szerettük vol-
na megcsinálni, csak kormányzati segítség
nélkül nem ment, és most sem fog menni.
Macsim András: Annyira szeretem hallani
ezeket a bölcs mondatokat, hogy 8 éve itt
vagyunk, többet értünk el. Mondjátok,
hogy mit kell csinálni, mit nem kell csinál-
ni. Mondjátok el nekem, hogy 8 év alatt mit
tettetek azon kívül, hogy 6 millióért dur-
rogtattatok a levegõbe a Bogárdi Napo-
kon? Nem tettetek semmit. Megkérlek

szépen titeket, hogy ne bántsátok Tamást,
mert nincsen miért. És ne bántsátok ezt a
testületet, mert ezelõtt 8 évvel ti is így
kezdtétek, ostobán, bután és tudatlanul.
Most bölcsek vagytok? Megcsináltátok az
árkot, de a víz nem folyt el, mert aszály
volt. Osszátok az észt, de minek, nem tud-
játok.
Juhász: Osztjátok. Nyelvhelyesség.
Macsim: Elnézést, le van jõve a korona, és
nem tudok beszélni.
Juhász: Hát eddig tudtál beszélni.
Macsim: Nézzetek magatokba, és utána
beszéljetek.

Nedoba: Egy ülésen így kell, és nem kell
megsértõdni. Szerintem nem bántja senki
a polgármestert. Az, hogy bizonyos politi-
kai dolgokat máshogy nézünk, nem prob-
léma. Az összes temetõ ravatalozóját meg-
csináltuk, az utak több mint 80 %-át leasz-
faltoztuk, járdákat, játszótereket csinál-
tunk, a volt tüdõgondozó fel lett újítva, a
tornaszoba Miklóson stb. Én nem mon-
dom, hogy nem csináltok semmit. Majd az
egyenleget az év végén kell kérni.

Juhász: Határozottan visszautasítom,
hogy az elõzõ 4 éves program városfejlesz-
tési elképzeléseinek jelentõs része nem va-
lósult meg. A polgármesteri tisztség átadá-
sakor készült jegyzõkönyvben 24 nyertes
pályázat van felsorolva. Ez a program egy
„nesze semmi, fogd meg jól”. Ha félidõben
beszámol a polgármester, nyugodtan
mondhatja, hogy nem sokat vállaltunk, de
azt teljesítettük.

Tóth Béla: Ameddig a 8-as út nem épül
meg, addig ne is beszéljünk munkahelyte-
remtésrõl? Elõször nem a felszíni vízelve-
zetést kellett volna megcsinálni, és utána
leaszfaltozni az utakat?

Folytatjuk.

Hargitai Kiss Virág

A KAPOCS
Egyesület

közleménye
Mivel az elmúlt napokban többen is
megkérdezték tõlünk, hogy a KAPOCS
Egyesület miként reagál a 2011. február
11-ei testületi ülésen történtekkel kap-
csolatban, úgy érezzük, muszáj a sajtón
keresztül ismertetni álláspontunkat
mindazokkal, akik továbbra is érdeklõ-
déssel figyelik munkánkat.

1. Egyetértünk a jegyzõ felmentésével.
Álláspontunk csak annyiban különbö-
zött a mostani városvezetés álláspontjá-
tól, hogy mi az új képviselõ-testület
megalakulásával egy idõben történõ
jegyzõi menesztéssel értettünk volna
egyet, mert szerintünk hosszú távon ez
mindenképpen Sárbogárd javát szolgál-
ta volna. Úgy látjuk, hogy a jegyzõnek az
õszi választások óta folytatott tevékeny-
sége is álláspontunk helyességét igazol-
ja.

2. A KAPOCS Egyesület a választási
kampány során közzétett rendkívüli be-
jelentésében a közvélemény nyilvános-
sága elé tárta a visszalépésünkrõl szóló
döntésünk hátterét is.

3. Volt egy közakarat, amelyben a leg-
több induló jelölõ szervezet egyetértett:
egy biztos, a jegyzõnek mennie kell!

Ezek után kíváncsian várjuk, hogy Etel-
vári Zoltán képviselõ (Mozdulj a Váro-
sért Egyesület) minõsíthetetlen meg-
nyilvánulását követi-e az õt delegáló
szervezet(ek) felelõs döntése.

KAPOCS Egyesület

Hirdetmény
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sár-
bogárd Város Önkormányzatának kép-
viselõ-testülete a 2011. február 11-ei
ülésén elfogadta:
– a 4/2011. (II. 15.) önkormányzati ren-
deletet Sárbogárd Város Önkormány-
zatának 2011. évi költségvetésérõl;
– az 5/2011. (II. 15.) önk. rend.-et az ön-
kormányzat 2010. évi költségvetésérõl
szóló 3/2010. (II. 15.) önk. rend. módo-
sításáról;
– a 6/2011. (II. 15.) önk. rend.-et az ivó-
víz- és csatornaszolgáltatás közületi és
lakossági díjának megállapításáról szó-
ló 1/1997. (II. 27.) önk. rend. módosítá-
sáról.

Szenci György,
a jegyzõ helyettesítését ellátó aljegyzõ

Folytatás az elõzõ oldalról.

NAPLÓ
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Elbocsátották a jegyzõt
Dr. Krupa Rozáliát, Sárbogárd jegyzõjét a
képviselõ-testület február 11-ei ülésén el-
bocsátotta állásából. A döntés végleges, s
azt a testületnek a még hatályban lévõ
törvény szerint nem kellett indokolnia. A
járandóságokon felül ez esetben végkielé-
gítés nem jár.
Több ízben is próbált már Sárbogárd meg-
szabadulni a jegyzõtõl, azonban minded-
dig sikertelenül, mert ilyen, vagy olyan
módon a jegyzõnek mindig sikerült a ma-
ga javára fordítani a szavazati arányt.
Egy településen a jegyzõ a törvényesség
õre. Dr. Krupa Rozália hogyan tett eleget
ennek a feladatának? A tisztánlátás végett
felelevenítjük az elbocsátott jegyzõ hivata-
li munkásságának néhány jelentõsebb ál-
lomásait.
Dr. Krupa Rozália 34 éve kezdett Sárbo-
gárdon dolgozni a nagyközségi tanácsnál
gyámügyi elõadóként. A rendszerváltás-
kor Alapon vállalt jegyzõi állást. Itt másfél
évig volt. Az akkori polgármesterrel nem
tudott kijönni, így Nagylókra ment jegyzõ-
nek, ahonnan néhány év után, 1996-ban
visszakerült Sárbogárdra a polgármesteri
hivatalhoz aljegyzõnek. Még aljegyzõként
1996-ban kötõdik a nevéhez egy jogi játsz-
mákkal terhelt, botrányos eset, a Részvét
Bt.-vel megindult „nyeles telek” ügy. A
számos jogsértést tartalmazó ügyintézésé-
vel nemcsak Tolnaiéknak, hanem a szom-
szédos telektulajdonosoknak és az önkor-
mányzatnak is kárt okozott.
Dr. Krupa Rozália 1998 (dr. Hortyi Sán-
dor menesztése) óta látta el a jegyzõi teen-
dõket. 2000. február 9-én nevezték ki hiva-
talosan jegyzõnek.
A 2001. decemberi ülésen a képviselõ-tes-
tület elsõ alkalommal kísérelte meg, hogy
felállítsa a jegyzõi székbõl dr. Krupa Rozá-
liát. Indokként elhangzott, hogy a hivatal-
ban anarchia uralkodik, rendkívül rossz a
munkahelyi légkör a jegyzõ önkényuralmi
intézkedései miatt. Szóba kerültek a Rész-
vét Bt. és egy telekeladás körüli problé-
mák, amibõl az önkormányzatnak szintén
jelentõs kára származott. Az alpolgármes-
ter ehhez kapcsolódóan súlyos törvénysér-
tésekrõl számolt be, amelyeknek kivizsgá-
lását kérte.
2002 januárjában vizsgálatot indított a
képviselõ-testület. A vizsgálatot követõen,
február végén felfüggesztették állásából a
jegyzõt. A vizsgálatot május 9-én megro-
vással zárták le. Vétkesnek találták dr.
Krupa Rozáliát azért, mert bebizonyoso-
dott, hogy a Részvét Bt. telekügyeinél ha-
mis látszatot keltõ iratokat készített. A Bo-
londvár eladásának ügyében megállapítot-
ták, hogy az eladást megelõzõen törvénybe
ütközõ, ezért semmis szerzõdést kötött az
önkormányzat nevében. Végül azért nem
lett akkor ennek az ügynek súlyosabb kö-
vetkezménye, mert a testület kihátrált a
közelgõ választások miatt a jogi útra tere-
lés felelõssége alól (Bogárd és Vidéke,
2002. május 30., Egy fegyelmi margójára).

Voltak, akik nem hagyták annyiban a sze-
mélyüket ért állampolgári sérelmeket.
Szõnyegi József 2004-ben gyermeke vaksá-
gi járadékának folyósítása ügyében elment
a legfelsõbb bíróságig, ahol neki adtak iga-
zat. A jogerõs bírói ítéletet nem akarta
végrehajtani a jegyzõ. Szõnyegi József
azonban nem tágított a hivatalból, amíg
meg nem kapta a gyermeke után jogosan
járó vaksági járadék folyósításáról szóló
határozatot.
A 2002–2004-ig megválasztott, szocialista
többségû testület tagjai a mézeshetekben
még lelkendezve dicsérték Rozália
asszony kedvességét, szolgálatkészségét.
Etelvári Zoltán így fogalmazott az egyik
testületi ülésen: „A jegyzõ asszony anyánk
helyett anyánk, úgy gondoskodik rólunk!”
Zolinak azonban rövidesen tudomásul
kellett venni a fájdalmas tényt, hogy nem õ
a jegyzõ elsõ számú kegyeltje, hanem Ju-
hász János polgármester. A polgármester
és a jegyzõ egyre szorosabb szövetségét
nem nézte jó szemmel a szocialista képvi-
selõcsoport.
A 2006-os választások elõtt Nedoba Kár-
oly és frakciója harcba indultak, hogy eltá-
volítsák a jegyzõt és Juhász János MSZP-s
polgármestert.
2006. július 21-én ismét felfüggesztették a
jegyzõt. A legfõbb vád az volt, hogy a jegy-
zõ visszaél a hatalmával, rosszindulatú,
bosszúálló, semmibe veszi a képviselõ-tes-
tületet. A képviselõk felpanaszolták, hogy
a jegyzõ a polgármesteren keresztül kézi
vezérléssel erõlteti rá az akaratát a testü-
letre, sok esetben a közérdek és a törvé-
nyesség sérelmére. Nedobáék a köztisztvi-
selõk egy részét is felbátorították, akik se-
gítséget nyújtottak a jegyzõ elleni vizsgá-
lathoz. A jegyzõ betegszabadságra ment,
így húzta az idõt a fegyelmi vizsgálatnál
(Bogárd és Vidéke, 2006. szeptember 14.,
A jegyzõ bujdokol, a polgármester fedezi).
Aztán a választás Szabados Tamás veresé-
gével és Juhász János gyõzelmével végzõ-
dött. Nedobáék az eredmény láttán 180 fo-
kos fordulatot vettek. A felbujtott köztiszt-
viselõket elárulva szövetséget kötöttek Ju-
hásszal és a magukat jobboldalinak nevezõ
képviselõkkel.
A jegyzõ gyõztes királynõként visszatérve
„vérfürdõt” rendezett az ellene lázadó
köztisztviselõk között. A polgármesteri hi-
vatal dolgozói állománya csaknem teljesen
kicserélõdött az elmúlt évek alatt. A helyi-
ekben nem bízott meg a jegyzõ, ezért egyre
több lett az idegen arc a hivatalban, ezek is
folyamatosan jöttek-mentek, s olyan lett a
hivatal, mint egy átjáróház. Volt, aki csak
két hétig, egy hónapig melegítette a székét,
máris mennie kellett, vagy menekült ma-
gától. Voltak, akiket csak azért bocsátott el
a nagyasszony, mert jó volt a kapcsolatuk a
kollégákkal és a polgárokkal (Brúzsa Mik-
lós, Kazsoki Sanyi, vagy a mozgássérült
Huszár Gabriella). Huszár Gabriella ese-
tében a jogsértõ elbocsátás mellett meg-

sértette az egyenlõ bánásmód követelmé-
nyét is Sárbogárd város jegyzõje. A jogsér-
tést a jegyzõ máig nem orvosolta.
A sárbogárdi polgármesteri hivatalt a
„Terror házának” kezdték nevezni a vá-
rosban, és mind többen keresték föl in-
kább más városok hivatalait, okmányiro-
dáit, s bizony, megvolt rá a nyomós okuk.
2007-ben országos hírre tettünk szert. Egy
lovagrenddel kötött szövetség által diplo-
máciai zûrökbe keveredett Sárbogárd. A
jegyzõ a Közigazgatási Hivatallal bonyoló-
dott emiatt vitába.
Sárbogárd épített emlékeinek is nekiestek.
Le akarták bontatni a pártás házat, mint a
múlt eltakarítandó szemetét, aztán furcsa
körülmények között lebontották a régi
posta gyönyörû, XIX. századi, polgári stí-
lusú épületét, ami önkormányzati tulajdon
volt. A bontási engedély birtokában a Kul-
turális Örökségvédelmi Hivatal reakciójá-
nál gyorsabb volt ez esetben a hivatal. A
bontási törmelék a város határában egy
dûlõút mellett landolt. Hiába történt beje-
lentés, a törvényesség õre nem intézke-
dett.
A Tompa Mihály utcai Mészöly-kúria át-
építésénél szintén nem vették figyelembe
annak helyi védettségét, milliós pályázati
pénzbõl ízléstelenül elcsúfították a szép
épületet a jegyzõ volt férje, Varga István
tervei alapján.
Ha már a tervezésrõl ejtettünk szót, meg-
kérdezhetnénk: vajon nincs összeférhetet-
lenség abban, hogy a nyolc év alatt az ön-
kormányzat „udvari tervezõje” lett sok-
milliós megbízásokkal Varga István, a
jegyzõ volt férje?
Egész Sárbogárdot felbolygatta a város-
központ-rehabilitáció ügye, a kultúrház
eldózerolásának, s helyén egy pláza építé-
sének terve. A jegyzõ nem talált semmi
törvénysértõt sem ebben, sem az ehhez
szorosan kapcsolódó Forrás Ipari Park
körüli ügyekben, ahol milliókkal dobálóz-
tak semmi haszon reményében.
Bezárták a Hõsök terei óvodát, s azt is le
akarták bontani, csak erre már nem ma-
radt idõ, mert ismét jöttek a választások.
Hány tízmillió forint folyt el ezek alatt az
évek alatt sztárügyvédre, rossz döntések
miatti károkra, vesztett perekre? Azt se
igazán látni, hogy milyen háttéralkuk ered-
ményeként lehetett kirabolni a sárszent-
miklósi kõbányát. Most annak helyén egy
irdatlan bombatölcsér tátong csupán, a kõ
pedig az M6-os alatt hallgat, mint a sír.
A jegyzõi bosszúállás egyik friss példája
Rohonczyék kijárójának ügye is, amirõl
többször írtunk az újságban. De a sor még
folytatható lenne.
Remélem, ezzel az elbocsátással végképp
véget ért ez a rémtörténet!

Hargitai Lajos
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M I K L Ó S I H Í R C S O K O R
Összeállította: Zelmanné Varga Zsuzsanna

Felsõs farsang

A farsang a vízkereszttõl hamvazószerdáig tartó idõszak a naptár-
ban. Hagyományosan vidám lakomák, bálok, mulatságok, népün-
nepélyek jellemzik.

A Sárszentmiklósi Általános Iskola február 11-én tartotta meg a
felsõs „beöltözõs” mulatságot. Az osztályok különbözõ országo-
kat, illetve azok lakóit, hagyományait jelenítették meg.
Az 5. a osztály Olaszországot képviselte, melyben voltak focisták,
pizzafutárok és temperamentumos hölgyek. Az 5. b osztály spa-
nyol színekben virított. A spanyol táncosok vicces tánccal vonták
magukra a figyelmünket. A 6. évfolyam Ausztria vidám hangula-
tát, illetve a görög mitológiát varázsolta elénk. Néhányan még
táncra is perdültek. A 7. a osztály Anglia csodálatos épületeihez
repített minket, ráadásul egy saját színdarabot is elõadtak, a 7. b
osztály pedig hazánkat és történelmét táncolta el. A produkció

érdekességét növelte, hogy az osztályfõnökünk is nagyon ügyesen
táncolt.
Miután bemutatkoztak a felsõs gyerekek, következett a nyolcadi-
kosok tánca. A farsangunk királynõje Tusa Klaudia, a királya pe-
dig Rapolder Richárd volt. A szemeket nagyon vonzotta több pá-
ros mozgása, oly kecsesen suhantak a tornaterem padlózatán.
Ezután következett a mindannyiunk által nagyon várt diszkó. A
hetedikesek árulták az üdítõt meg a lekváros kenyeret. A gyere-
kek fergetegesen érezték magukat, ez a táncon is látszott. Sikerült
egy-két pedagógust is táncba csalnunk. Ezután következett a tom-
bolasorsolás, melynek során sokan nyertek, akik igazán felvidul-
tak a kis ajándéktól.
Az egész farsang hangulata fergeteges volt!

Plájer Nikoletta és Molnár Krisztina 7. b

Megyei sakkversenyen

Szombaton korán reggel indultunk Székesfehérvárra, a megyei
sakkversenyre, melyet idén a Németh László Általános Iskolában
tartottak. Csapatunk tagjai voltak: Gyõri Laura, Fekete Katalin
és Vörös Szimona. Felkészítõ tanárunk Viski Péter tanár bácsi
volt.
Kilenc órakor kezdõdtek a játszmák. Az elsõ fordulóban mi pi-
hentünk, így volt idõnk megnézni, hogy a többiek hogyan játsza-
nak. Négy fordulót játszottunk, fél kettõ körül végeztünk.
Izgatottan vártuk az eredményhirdetést, ahol kiderült, hogy a re-
mek 3. helyet értük el. Hazafelé Péter bácsitól kaptunk egy-egy fi-
nom fagyit. Egész úton hazafelé jókat nevettünk.
Reméljük, lesznek még ilyen jó versenyek.

Gyõri Laura, Fekete Katalin 7. a
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Alapítványi bál a Mészölyben
Február 12-én az iskolaszék a szülõi munkaközösséggel együtt is-
mét megrendezte az alapítványi bált.
Zsúfolásig megtelt a szépen feldíszített aula a vendégekkel és ér-
deklõdõkkel.
Már hónapokkal elõbb elkezdõdött a lázas munka erre a napra.
Mûsorösszeállítással indult az est. Farkas Ágnes, aki most nyolca-
dik osztályos, két dalt énekelt. Demjén Ferenc örökzöldje, a „Jég-
bõl vagyok” mindenki számára ismerõsen csengett.
Õt követte Bodoki Györgyné az iskolaszék nevében. Elmondta,
hogy az idei rendezvény bevételével elsõsorban a második infor-
matikaterem kialakítását szeretnénk megvalósítani.
A kicsik, a 2. a és 2. c osztályosok kis kéményseprõknek öltözve va-
rázsoltak el minket. Gryllus Vilmos kitûnõ zenéje, „A kémény-
seprõ dala” adta az ötletet, amibõl vidám hangulatot teremtettek.
A nyolcadik osztályosok a felvételi vizsgára készülés közben is
szakítottak idõt arra, hogy felkészüljenek erre az estére. Egy ma-
kedón táncot, kólót mutattak be.
Zárásként a 3. a osztályosok megelevenedett babákká, játékokká
váltak. Egy színes mesevilágba repítettek el bennünket, ahol min-
den álom valóra válhat. A kísérõ Barbie-dal is segítette a vidám
hangulatot.
Iskolánk igazgatónõje köszöntötte a szülõket, a megjelent dr.
Sükösd Tamás polgármestert, és megnyitotta a bált. Hangsúlyoz-
ta, hogy összefogással tehetünk a gyermekekért.
Az Eurest ízletes vacsorája után, amit a nyolcadikosok szolgáltak
fel, hajnalig táncoltak a vendégek a cecei Szabó zenekar dallamai-
ra.
A siker nem maradt el, érdemes volt összefogni és megrendezni
az estet!
Köszönet jár mindenkinek, aki bármilyen módon hozzájárult a
bál sikeréhez!
Támogatóink: Almádi Zsuzsa – kozmetika, Althamer Eszter, Atlan-
ta Sport, BB Fodrászat, BB Szépségház, Bereczk Edina kozmetikus,
fodrász, Bogárd és Vidéke Lapkiadó, Center Fitness – Tinódyné
Liszi Helga, Center sport, CKÖ – Lakatos Péter, Cosa Nostra
Pizzeria, Czana és Társa Bt., Diószegi István, Diószegi Lászlóné, Er-

zsike Cukrászda, Eurest Kft., Fair 2000 Kft., Flóra Bababolt, Fodrá-
szat–Kozmetika – Bereczk Edina, Fodrászat – Tesco, Fodrászat
–Szõnyegi Tünde, Fõtéri cukrászda, Fruzsi Bizsu, Gazdabolt –
Kadlecsik és Társa Kft., Glance Szépségszalon, Han Shun Kft., Ház-
tartási bolt – Urfiné Kõrösi Judit, Huszár Gábor autószerelõ, Irka pa-
pír–ajándék – Szénássy Ferencné, Kálmán Krisztina, Karnis Róbert,
Korona Gyógyszertár, Kukucska Sándor, Légió 2000 Security Kft.,
LEGNACAM Kft., Lekner Nikolett – Fodrászat, Manda ruházati
üzlet, Mészáros Jánosné – T-Mobile, Mezõföld Gimnázium és Szak-
iskola, Minden 350 Ft – Tesco, Molnárné Gyõri Szilvia – AVON,
Orova Szabadidõ Áruház, Photo Hall, Reiter Ilona – OMV benzin-
kút, Rézkígyó gyógyszertár, Robi fodrászat, Sáfrány Zoltánné, Suzu-
ki Barta, Szakács Benõ és neje, Takácsné Varga Andrea kozmetikus,
Tóth Gyula rajztanár, festõ, Unikornis Patika – Kovács János, VAX
férfi kézilabdacsapat, Villamossági bolt – Szabó Ferencné, Virágbolt
– Horváth Lajosné, Kocsi Ibolya, Wella Szalon, Wolf Kft., ZOO
2000 Díszállat-kereskedés.

Nagy Ferencné

Mészölyös nyolcadikosaink,
büszkeségeink

Február 12-én, az alapítványi bálunkon elérzékenyültem a 8.
osztályosok tánca láttán. Eszembe jutott, milyen idõszakon is
vannak õk túl. Tudom, hiszen az egyik osztálynak én tanítom a
matematikát, így együtt készültünk, izgultunk a felvételi elõtt.
Természetesen mindenki a matematikától rettegett, hiszen
éveken keresztül rosszabb lett az eredménye a magyarénál.
Január 22-én aztán a többség felszabadultan jött ki a dolgoza-
tok megírása után, nem kevesen voltak, akik szerint a matek
volt a könnyebb!
Ismét izgalmas idõszak következett, hiszen várni kellett a pon-
tokra. Végre ez a nap is elérkezett! Egy pedagógusnak mindig
az a legnagyobb eredmény, ha a tanítványa sikert ér el. Nekem
olyanban lehetett részem, amilyen a mi iskolánkban még nem
volt! Varnyu Péter, aki az elõzõ héten még Dunaújvárosban a
Kazinczy szépkiejtési versenyt is megnyerte, most matemati-
kából a maximális 50 pontot érte el, és magyarból is csak 3
pontot veszített!
Az újságon keresztül is csak gratulálni tudok neki! De nemcsak
neki, hanem még voltak szép számmal, akik végre a képessége-
iknek megfelelõen, illetve annál jobban szerepeltek. Mindenki
láthatta: a kitartó munka meghozta gyümölcsét!
Szerencsések lesznek azok a középiskolák, ahová a mi diákja-
ink bekerülnek!

Földi Lászlóné

Sakkozni voltunk
Nagy izgalommal készültek tanu-
lóink a sakkversenyre, amelyre
egy csapattal és kilenc egyéni in-
dulóval neveztünk.
Demeter Zoltán sakkozni tudó
apuka készítette fel a diákokat a
megmérettetésre. Február 3-án
került sor a csapatversenyre. II.
helyezést értünk el. A csapat tag-
jai: Rohonczy Marcell, Demeter
Dániel és Killer Gábor. Sajnos csak az I. helyezett jutott tovább.
Egy mérkõzés döntötte el az elsõséget, sajnos nem a mi javunkra.
Az egyéni forduló február 10-én délután zajlott. 5 fordulóban dõlt el,
kik a legjobbak. A mészölyösök kemény csatákat vívtak, nagy volt az
izgalom. Az 1. korcsoportban, az 1-2.-asok között Demeter Dániel
megszerezte az I. helyet. A 2. korcsoportosoknál Rohonczy Marcell
a II., Killer Gábor a IV. és Szente Máté az V. helyet érdemelte ki. A
nagyoknál Pajor Tamás 8. osztályos tanuló I. lett.
Egyéniben az elsõ két tanuló jutott tovább a megyei fordulóba. Nagy
öröm számunkra, hogy korcsoportonként 1-1 diák képviseli majd
iskolánkat.
Köszönet Demeter Zoltánnak a felkészítésért és a diákoknak az
ügyes munkáért!
További sikeres versenyzést kívánunk.

Varsányi Erzsébet
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Szavazzon
a Sárbogárdi

Mentõállomásra!

A „Segíts okosan!” program keretében az
Unilever Magyarország Kft. idén is meg-
szervezi a mentõállomások versenyét,
amelyen mentõállomásunk is indul.

A mentõállomások versenye 2011. febru-
ár 10-étõl március 31-éig tart, ebben az
idõtartamban lehet a szavazatokat leadni.

A verseny célja: 250.000 Ft.

A nyereménynek nagyon nagy hasznát
venné az állomás – szükség lenne felújí-
tásra, új bútorokra, internetes bekötésre,
informatikai fejlesztésre, továbbá mentõ-
autóink új mentéstechnikai és életmentõ
eszközökkel történõ felszerelésére, hogy
az ellátási körzetünkben élõk sürgõsségi
ellátása és túlélési esélyei még tovább ja-
vuljanak.

Hogyan tud
segíteni?

A www.segitsokosan.hu weboldalon
történõ online szavazás esetén a sárbo-
gárdi mentõállomás bemutatkozó-oldalán
található „Szavazok” gomb megnyomá-
sával (ugyanarról a géprõl naponta csak
egyszer lehet):

http://www.segitsokosan.hu/
allomas/43

SMS-ben: a weboldalon a sárbogárdi
mentõállomás képe alatt található 6 jegyû
kódot kell sms-ben beküldeni a
06-20-552-4557-es, nem emelt díjas
SMS-számra. (Az elküldött üzenetekre vá-
laszüzenetet nem fognak kapni.) A kód:
OMSZ41.

Facebook-on: a Facebookon történõ on-
line szavazás esetén a szavazó játékos,
miután engedélyezte az alkalmazás hoz-
záférését, a sárbogárdi mentõállomás be-
mutatkozó-oldalán található „Like” gomb
megnyomásával érvényesítheti voksát.

Minden segítséget elõre is köszönünk!

A Sárbogárdi Mentõállomás dolgozói

http://sarbogardmentok.freewb.hu

Uszoda
Sárbogárdon

Lelki szemeimmel látom, ahogy felkapják a
fejüket a cím olvasásakor. Sajnos ki kell, hogy
ábrándítsam a kedves sárbogárdi lakosokat:
nem a szó hagyományos értelmében vett
uszodáról van szó. Képletesen „gyönyörû”
városkánk az uszoda, csak nem víz van benne
(persze néhol az is), hanem szemét. Itt most
néhányan talán valamelyik embertársunkra
gondolnak, de én a szó valódi jelentésére cé-
loztam.

Persze, hiába mondom, hogy a város vezetõi
néha menjenek végig csak a belvárosnak ne-
vezett részen, és láthatnák, amit én, mi lá-
tunk. (A választási kampánynak régen vége,
már nem kell a Penny elõtt vadidegen embe-
reknek jópofizni.) Szeméttel van beborítva az
egész utca, a posta és környéke, az OTP, és
még sorolhatnám a helyeket, de valószínûleg
semmi értelme, mert az egész városra jellem-
zõ a probléma.

Valószínûleg idegesítenie kellene a dolog-
nak, de inkább csak elszomorít. A szemét és a
gondozatlan magán- és közintézmények csak
engem és a hozzám hasonlóan gondolkodó-
kat zavarják? Szerencsére nem! Tudom, hogy
vannak rajtam kívül sokan, akiket elkeserít
városunk tarthatatlan helyzete.
Kérem sárbogárdi polgártársaimat, hogy te-
gyünk valamit a helyzet jobbá tételéért.
Mindenki szedje össze a szemetet a közvetlen
környezetében, és tartsa is azt rendben!
Ne arra hivatkozzanak, hogy más dobta el a
szemetet, ezért nem szedik össze!
Ne féljenek az emberek meglepett tekinteté-
tõl, hátha ez motiváció lesz számukra is!
Tudom, hogy összefogással eltûnik a szemét
az utcákról, és egy szebb és élhetõbb városban
fogunk élni.

Baráth Tibor

Kocsiban ragadt
tolvaj

Az egyik sárbogárdi építési vállalkozás
kisteherautóját annak sofõrje a heti
munka után beállította az udvarra. Be-
zárta a kaput, majd bevitte a holmiját.
Amikor visszament, hogy lezárja az au-
tót, döbbenten tapasztalta, hogy a kapu
kifeszítve, az autónak pedig hûlt helye,
ellopták. Hívta a rendõrséget. Nem telt
bele sok idõ, jött az értesítés, hogy meg-
van az autó és a tolvaj is.

Mint kiderült, egy dunaújvárosi illetõ
hatolt be a ház udvarába, és õ vitte el az
autót, de a dunaújvárosi úton, a kõbá-
nya fölötti kanyarban megcsúszott, és
árokba borult. A tolvaj beszorult a veze-
tõfülkébe, ahonnan a rendõrök szaba-
dították ki. Mivel megsérült, kórházba
szállították. Felgyógyulása után remél-
hetõen hûvösebb helyen elmélkedhet
tette következményein.

Ülésrõl vitte
a havi fixet

Ugyanezen a napon délután a Tinódi
utcában ismeretlen tettes egy zárt sze-
mélyautó elsõ ablakát betörte, és az ülé-
sen lévõ táskát, benne a tulajdonos havi
fizetésével, elvitte.

Hargitai Lajos

KÉK HÍREK

Nyílt
tér

Adó 1 %
A Templomunk Alapítvány köszöni
mindazok felajánlását, akik az elmúlt
évben segítették a sárbogárdi római ka-
tolikus templom tatarozását.

Kérjük, hogy adójuk 1 %-ának felaján-
lásával továbbra is támogassák templo-
munk és a plébánia épületének felújítá-
sát.

Adószámunk: 18490499-1-07.

Megnevezés:
Templomunk Alapítvány.

Életükre, munkájukra Isten áldását
kérve, felajánlásukat köszönjük!
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Közgyûlés a Honvéd Bajtársi Egyesületnél
2011. február 12-én megtartotta közgyûlését a Honvéd Bajtársi
Egyesület. Mivel eltelt öt év, az alapszabály szerint ez egyben
tisztújító esemény is volt. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével
dr. Sükösd Tamás, Sárbogárd város polgármestere, Szabó András
alezredes, az MH ÖHP Parancsnoki Iroda irodavezetõ-helyette-
se, Bíróné Májer Rita zászlós, a Magyar Honvédség Nyugat-ma-
gyarországi Hadkiegészítõ Parancsnokság Toborzó és Érdekvé-
delmi Központ Székesfehérvár érdekvédelmi beosztottja és
Erdõs Géza nyugállományú alezredes, a BEOSZ Közép-dunán-
túli Régió vezetõje.

Az egyesület jelenleg 58 fõt tudhat a soraiban, akik közül 40 fõ
volt jelen, ami egyben a határozatképességet jelentette.
A levezetõ elnök, Gróf Ferenc – eleget téve az elõírásoknak –
megtette a javaslatait a jegyzõkönyvvezetõkre, hitelesítõkre, a na-
pirendi pontokra, amit a tagság egyhangúlag elfogadott.

Az elsõ napirendi pont az alapszabály módosítása volt, aminek lé-
nyege, hogy az egyesület mindenki számára nyitottá vált, azaz aki
elfogadja az alapszabályt és fizeti a jelképesnek mondható tagdí-
jat, azt szívesen fogadja az egyesület. A másik pedig, hogy az eddig
3 fõs elnökség 5 fõre bõvül. Ezeket a tagság elfogadta.
Ezután Gál Sándor elnök beterjesztette a vezetõség beszámoló-
ját, amit a tagság szintén elfogadott. A következõ napirendi pont
már ünnepélyes volt, hiszen az egyesület elismerésben részesült.
Erdõs Géza zászlószalagot adományozott a szervezetnek, amit az
egyesület zászlajára kötött. Közben Örsi Emil Márton versben
tolmácsolta a megjelenteknek a zászló szerepét, jelentõségét.
Ezután következett az új vezetõség megválasztása. Elhangzott a
jelölõbizottság elnökének tájékoztatója, illetve a jelöltek ismerte-
tése. Megválasztásra került a szavazatszedõ bizottság is. Kiosztot-
ták a szavazólapokat, megtörtént a szavazás, majd rövid szünet
után megszületett az eredmény.
Az elnök ismét Gál Sándor lett, továbbá elnökségi tagokká válasz-
tották Gyurkó Tibort, Lakatos Gábort, Rehák Sándort és Szente
Ferencet. Megválasztásra került a pénzügyi ellenõrzõ bizottság,
illetve az etikai bizottság is. A szünetben az új elnökség megtar-
totta alakuló ülését.

A régi-új elnök, Gál Sándor ismertette a 2011. évi program- és
pénzfelhasználási tervet, amit a tagság megvitatott, majd elfoga-
dott. Ezek után Gróf Ferenc bezárta a közgyûlést.
Persze, ezután jött a kellemesebb rész. Húsvét Zsolt alkotott ne-
künk egy jó vegyes pörköltet, amihez a lányok többféle finomsá-
got sütöttek (de lehet, hogy a fiúk is).
A sok hivatalos procedúra után igazán jól jött egy kis kötetlen be-
szélgetés.
Bízzunk benne, hogy az idei év legalább olyan sikeres lesz, mint a
tavalyi volt, és még nagyon hosszú ideig üde színfoltja lesz a város-
nak ez az egyesület.

Rehák Sándor

FELHÍVÁS

Most jelentkezz katonának!
A HBE Sárbogárd szervezésében

2011. február 25-én, 9–12 óráig
toborzópont üzemel a HEMO épületében,

a József A. u. 15/b szám alatt.
A helyszínen lévõ toborzótól a katonai továbbtanulással, szer-
zõdéses katonai szolgálatvállalással kapcsolatos információ-
kat lehet beszerezni.
Várjuk a jelentkezõket!

A HBE vezetõsége

FELHÍVÁS
Tisztelt Lakosság!

A Sárbogárdi Vöröskereszt arra kéri Önöket, hogy akinek le-
hetõsége van rá, segítsen egy családon, akik elveszítették ott-
honukat egy tragédia során!

Segítség lehet számukra házuk újraépítéséhez: használt, vagy
új ajtók, ablakok, nyílászárók, cserép és építõanyag.

Érdeklõdni a Sárbogárdi Vöröskereszt irodájában lehet
(Szent István út 82-86.) és a 06 (70) 933 8518-as telefonszá-
mon!

Köszönettel: Soós Réka, Sárbogárdi Vöröskereszt
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LÉGIÓ 2000 SECURITY–BOGÁRD ÉS VIDÉKE–
LSC SÁRBOGÁRD városi teremlabdarúgó-bajnokság

A forduló eredményei:

OLD BOYS–DANUBIA
3:3 (1:2)

Old Boys: Horváth, Mikuli, Tóth, Zobák,
Kuti. Csere: Berta, Juhász.
Danubia: Meilinger, Márton, Tar, Somo-
gyi, Gábris. Csere: Fekete.
2. perc: Zobák cselezte be magát a kapu
elé, az utolsó pillanatban mentettek. A
kontrából Gábris révén a Danubia veszé-
lyeztetett. 3. perc: Gábris lövését Horváth
lábbal kirúgta, ismételt, de szögletre men-
tettek. Nagy helyzet volt. 7. perc: Somogyi
lövése Kutiról Tar elé került, lövése elke-
rülte a kaput. 8. perc: Zobák lõtt kapu mel-
lé. 9. perc: Kuti lövése elkerülte a kaput,
majd kontrából Gábris is kihagyta a hely-
zetet. 12. perc: Meilinger bemutatta ka-
pustudományát, nagyot védett. 13. perc:
Horváth kidobásból eltalálta a mennyeze-
tet, a labda visszapattant saját kapujába.
Öngól! 15. perc: Juhász a kapufát találta el,
a visszapattanó labdát Tóth lõtte rá,
Meilinger védett. 19. perc: Zobák lövése a
kapufáról szerencsésen befelé gurult. 20.
perc: Berta hazaadását Horváth elnézte,
és a labda a kapuban kötött ki. Ez is öngól!
23. perc: Zobák lövésével szemben Meilin-
ger tehetetlen. 25. perc: Zobák lövései
életveszélyesek voltak, de célt tévesztet-
tek. 27. perc: Márton hagyott ki ziccerhely-
zetet. 28. perc: Kuti lõtt gólt. 29. perc:
Somogyi elvégezte a nagytakarítást talála-
tával. Ezután inkább a Danubiának voltak
nagyobb helyzetei, de sorra kimaradtak.
Sárga lap: Tar. Góllövõk: Zobák 2, Kuti, il-
letve Horváth (öngól), Berta (öngól), Somo-
gyi.

TOLEDO 2005–OMV 4:12 (2:5)
Toledo: Barabás B., Dombi, Csuti, Orbán,
Horváth. Csere: -
OMV: Takács, Lukács, Nagy, Killer G.,
Deák. Csere: Halasi, Herczeg, Kiss.
1. perc: Killer lövése Barabásról szögletre
pattant. 2. perc: Deák lövése kerülte el a
kaput. 2. perc: Killer lövése a kapu felett
hagyta el a játékteret. 3. perc: Deák meg-
szerezte a vezetést. 4. perc: Deák lövése a
kapufáról Killer elé került, aki közelrõl
nem hibázott. 7. perc: Deák emelése Bara-
bás kezérõl a kapuban. 9. perc: Dombi
emelése Takács felett szintén a kapuban
landolt. 13. perc: Deák lövését védte Bara-
bás. 14. perc: szögletbõl Herczeg perdített
kapufára. 17. perc: Deák hozta helyzetbe
Herczeget, aki növelte az elõnyt. 17. perc:
kidobás után Halasi fejjel megelõzte Bara-
bást, újabb gól. 19. perc: Csuti lövése Ta-
kács mellett a kapuban. 21. perc: Dombi
erõs lövését Takács kispárgázta a kapuból.
22. perc: Nagy okosan Barabás lábai kö-
zött gurított a kapuba. 24. perc: Csuti lövé-
sét Takács szögletre ütötte. 25. perc: Deák

átadását Nagy lõtte be. 26. perc: Orbán
pókhálózta ki a bal felsõ sarkot. 28. perc:
Deák sokat cselezett, a helyzet odalett. 30.
perc: Nagy lõtt gólt. 31. perc: Az elfáradó
Toledo játékosai között Killer szerezte az
újabb gólt. 33. perc: Deák találata. 34.
perc: Deák most nem hibázott. 36. perc:
Orbán bevette Takács kapuját. 38. perc:
Killer állította be a végeredményt, amely a
játék képe alapján nagyobb különbségû is
lehetett volna.
Góllövõk: Dombi, Csuti, Orbán 2, illetve
Deák 4, Killer 3, Herczeg, Halasi, Nagy 3.

LÉGIÓ 2000, FAIR BÚTOR–
HORVÁTH KER. 4:8 (3:2)

Légió: Szilágyi F., Lakatos, Huszár Z., Ba-
ki, Vereczkei. Csere: Szilágyi Cs.
Horváth Ker.: Kovács, Oláh, Nyári, Hor-
váth J., Horváth D. Csere: Antal.
1. perc: nagy iramban kezdtek a csapatok,
Horváth D. lövése ment kapu mellé. 2.
perc: Horváth D. lövését, majd fejesét véd-
te Szilágyi. 4. perc: Hátul adogattak a Hor-
váth Ker. védõi, Vereczkei lecsapott a lab-
dára, megszerezve a vezetést. 8. perc: Ko-
vács kapus rálõtte a labdát Vereczkeire,
akirõl a kapuba pattant a labda. 8. perc:
Horváth J. visszasarkalta a labdát Horváth
D. elé, aki szépített. 13. perc: Lakatos erõs
lövését védte Kovács. 14. perc: Huszár Z.
lõtt gólt. 15. perc: Vereczkei lõtt kapu mel-
lé. Ez is helyzet volt! 16. perc: Horváth D.
megpöccintette a labdát, mely Szilágyi lá-
ba alatt a kapuban kötött ki. 18. perc: Hor-
váth D. elhamarkodottan a kapu fölé lõtt.
19. perc: Oláh lövése alig ment kapu fölé.
24. perc: tartani akarta az eredményt a Lé-
gió, és erre ráfizetett, mert Oláh egyenlí-
tett. 25. perc: Vereczkei jól eltalált lövése a
kapuban. 27. perc: Horváth J. szögletbõl
egyenlített. 29. perc: Horváth D. lövése a
bal alsó sarokban kötött ki. 31. perc: Laka-
tos a gólvonalról rúgta ki a labdát. 35. perc:
Horváth J., a fõnök, sok kiabálás után
meglõtte a második gólját. 37. perc: Hor-
váth D. kicselezte a kapust, telibe találta a
felsõ lécet. Óriási helyzet volt! 39. perc:
Nyári nagy potyagólt lõtt. 40. perc: Hor-
váth J. állította be a végeredményt.
Góllövõk: Vereczkei 3, Huszár, illetve Hor-
váth D. 3, Horváth J. 3, Oláh, Nyári.

TWISTER GALAXY–
SÁRKERESZTÚR KIKE

2:6 (0:2)
Twister: Szántó, Balogh, Szabó, Somogyi,
Salamon. Csere: Bor, Killer.
KIKE: Visi, Madár, Hajdinger J., Geiger,
Sütõ. Csere: Hajdinger Z., Szauervein.
A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV
sportadásában tekinthetik meg.
Góllövõk: Somogyi 2, illetve Sütõ 5, Hajin-
ger Z.

SÁRBOGARAK–SPURI
2:5 (0:2)

Sárbogarak: Csuti, Dizseri P., Gászler,
Németh Cs., Németh T. Csere: Madarász,
Dizseri B., Dizseri M., Dizseri T.

Spuri: Szalai, Palásti, Márkovics, Bodó,
Huszár. Csere: Banda, Kiszl, Kovács,
Rohonczi.

3. perc: Németh T. lövését védte Szalai. 4.
perc: Bodó lábáról Csuti szedte le a labdát.
Inkább a Sárbogarak támadtak többet, de
góllövésig nem jutottak el. 10. perc:
Rohonczi lövése kapu fölé szállt. 11. perc:
Madarász perdítése kapu fölé. Annyira ér-
dekes volt a mérkõzés, hogy Bognár Zs. és
Totó a nõkrõl beszélgettek. Közben
Dizseri P. hagyott ki két nagy helyzetet,
majd Madarász. 14. perc: Bodó lövése
meghozta az áhított gólt. 16. perc:
Rohonczi is betalált. 17. perc: a Spuri játé-
kosai két kapufás lövéssel vetették észre
magukat. 21. perc: Németh T. lövését véd-
te Szalai. 25. perc: Márkovics váratlan lö-
vése a kapuban kötött ki. 27. perc: Németh
T. az üres kapu mellé gurította a labdát. 28.
perc: Dizseri P. hagyott ki nagy helyzetet.
30. perc: Madarász került helyzetbe, de el-
pattant tõle a labda. 32. perc: Dizseri B.
lõtt kapu mellé. 33. perc: Németh T. szépí-
tett. 34. perc: az önzõ Rohonczinak nem
volt szíve leadni a labdát a tiszta helyzet-
ben lévõ társának, odalett a helyzet. 36.
perc: Márkovics lövése akadt meg a kapu-
ban. 37. perc: Csuti hibáját Márkovics
góllal hálálta meg. Mesterhármas. 38.
perc: Dizseri T. szépített. 39. perc: Mada-
rász hagyott ki nagy helyzetet.
Sárga lap: Németh T., Dizseri B. Piros lap:
Dizseri B. Góllövõk: Németh T., Dizseri T.,
illetve Bodó, Rohonczi, Márkovics 3.

Az utolsó mérkõzést Szakács I., a többit
Tóth I. vezette.

Tabella

1. Twister Galaxy 12 2 2 78:33 38
2. Sárkeresztúr KIKE 12 1 4 80:38 37
3. Horváth Ker. 11 - 5 101:53 33
4. OMV 12 - 5 88:59 33
5. Extrém 11 2 2 77:50 32
6. Spuri 8 1 8 59:78 25
7. Légió 2000, Fair Bútor 8 1 7 53:47 25
8. Sárbogarak 3 2 11 38:66 11
9. Toledo 2005 2 3 11 43:101 9
10. Old Boys 2 2 12 40:75 8
11. Danubia 1 2 14 46:97 5

OMV és EXTRÉM csapataitól -3 pont le-
vonva.

Góllövõlista
I. Horváth Dávid, Horváth Ker., 42 gól.

Gróf Ferenc
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SIHI-farsang
Sárszentmiklóson

2011. február 5-én eljött
az a nap, amit a kisgyere-
kek és mi, szervezõk is
nagy izgalommal vár-
tunk: a Sárszentmiklósi
Ifjúsági Hittanosok által
szervezett farsang.
Az örömteli készülõdés-
nek meglett az eredmé-
nye. Ugyanis a péntek
estéken csak úgy ontotta
mindenki a jobbnál jobb
ötleteket. A rendezvény
remekül sikerült! Igaz,
hogy nem töltöttük meg
a klubot, de a jókedv kár-

pótolt mindenkit. Aki ott volt, nagyon jól
érezte magát. A gyerekeknek volt lehetõ-
sége rajzolni, ragasztani, karaokezni, me-
sét hallgatni és különbözõ csoportos játé-
kokban részt venni. A sorverseny pedig
csak hab volt a tortán!
Lássuk csak, ki miért felelt. Sorverseny:
Pacai Marietta és Varga Matyi, kézmû-
vessarok: Pacai Brigi, Kiss Marianna és
Varga Cili, mese és csoportjátékok: Varga
Laci bácsi és Varga Julcsi, fényképek: Var-
ga Matyi és Tõke Feri, a jelmezek zsûrizé-
se: SIHI.

Persze, a nélkülözhetetlen rágcsálnivalók-
ról a szülõk gondoskodtak, akik közül ki-
emelném Tõke Feri és Luca anyukáját,
Zobák Vanessza édesanyját és Vargáék
anyukáját.

Mindenkinek hálásan köszönjük bármine-
mû segítségét! Isten fizesse meg nekik
százszorosan!

Akik pedig ezt az egész bulit összefogták:
Varga László („Laci bácsi”) és felesége,
Varga Lászlóné („Kati néni”). A SIHI és a
gyerekek szívbõl köszönik munkájukat!

SÍC – hírek,
eredmények

A múlt szombaton íjászaink – 7-en – a bu-
daörsi íjászklub által rendezett „ÖRS” te-
rem-csapatkupán vettek részt. Az egyesü-
leti csapatok összeállítását már a nevezés-
kor, vagy a technikai vizsgálat során, a
rangsoroló megkezdéséig le kellett adni.
Egyesületünk két csapatot indított plusz 1
fõt. Három fõ alkot egy csapatot.
Csapataink: ASÍC-csapat – Lovász Balázs,
Bola József és Széplaki Zoltán, BSÍC-
csapat – Krencz Szabolcs, Gilicze Ferenc
és Gilicze László.
A plusz versenyzõnket, Katona Dorottyát
a helyszínen sorsolták más egyesület tagja-
ival egy vegyes csapatba. Ezt követõen in-
dult a rangsoroló verseny: 18 méteren 40
cm-es lõlapra 60 vesszõ ellövésével, a 10-es
köregység átmérõje: 4 cm.
A rangsorolóban íjászaink mindegyike a
múlt évi eredményéhez képest többet tel-
jesített. Ezen a távon a legtöbbet Katona
Dóri fejlõdött, 74 kört javított. Rangsoro-
lóban „B” csapatunk a 6., „A” csapatunk a
7. helyen rangsorolt.
A rangsorolót követõen a csapatok elért
eredményeik – összes köregységeik – alap-
ján 4 db 4 csapatos csoportba kerültek,
ahol csoporton belül mindenki mérkõzött
mindenkivel. Lövésszám: 3 mérkõzés 24
vesszõvel, azaz összesen 72 lövés.
„B” csapatunk a „B” csoportba került, és
csoporton belül a 2. helyet szerezte meg.
„A” csapatunk a „C” csoportba került, és
csoporton belül a 3. helyet érték el.
A verseny további folytatásaként a cso-
portelsõk mérkõztek az 1–4. helyért, a
csoportmásodikak az 5–8. helyért, a
csoportharmadikak a 9–12. helyért stb. E
csoportokon belül a gyõztesek a gyõztesek
ellen, a vesztesek a vesztesek ellen mér-
kõztek, és így alakult ki 2x24 vesszõ, össze-
sen 48 vesszõ kilövésével a végsõ sorrend.
Végeredményben „B” csapatunk az 5. he-
lyet, „A” csapatunk a 9. helyet szerezte
meg.
Katona Dorottya csapata a 13. helyen vég-
zett.
Egyénileg elért helyezéseink még nem áll-
nak rendelkezésünkre.
III. oszt. minõsítést ért el: Katona Doroty-
tya, Lovász Balázs, Bola József és Gilicze
Ferenc.
II. oszt. minõsítést ért el Krencz Szabolcs.
Következõ versenyünk február 26-án lesz
(terem OB) Dunakeszin.
Egyesületünk mindenki számára nyitott.
Kérjük, látogassa meg egyesületünket!
Kérjük továbbá, hogy személyi jövedelem-
adója 1 %-ával legyen egyesületünk segít-
ségére! Adószámunk: 18491074-1-07.
Nyitottak vagyunk minden segítségre, tá-
mogatásra. Legyen a szponzorunk!
Köszönjük!

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

Jóga és meditáció kezdõknek
2011. február 23-án (szerdán) 18 órai kezdettel

INGYENES FOGLALKOZÁST TARTUNK
a sárbogárdi mûvelõdési ház kamaratermében.

Elsõ óra: ízületátmozgató-, gerinc-, izomerõsítõ, légzés- és lazítógyakorlatok.
Második óra: koncentrációs és meditációs gyakorlatok.

A helybiztosítás miatt regisztráció szükséges.
Telefon: 06 30 653 5212, szerda kivételével 10–20 óráig hívható.

Foglalkozásvezetõ: Sztari Béla.
Bõvebb információ a www.muvhaz.bogard.hu oldalon.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt!
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HÍREK A CECEI ISKOLÁBÓL
Apáczai megyei természettudományi

verseny

Az Apáczai Tan-
könyvkiadó hagyomá-
nyosan minden évben
megrendezi termé-
szettudományos ver-
senyét, amelynek me-
gyei döntõjét február
14-én rendezték meg
Székesfehérváron a
Táncsics Mihály Álta-
lános Iskolában. A
versenyen a Cecei Ál-
talános Iskola és az

alapi Arany László Tagis-
kola is képviseltette ma-
gát egy-egy hetedik és
nyolcadik osztályosokból
álló csapattal. Mindkét
társaság nagyon jól szere-
pelt a megmérettetésen,
köszönhetõen Csajtainé
Szabó Ágnes felkészítõ
tanár munkájának, illetve
a diákok szorgalmának.
A Fekti Zsuzsanna, Vá-
mosi Marcell és Tenke

Ádám alkotta alapi csapat 2. helyezést ért el, míg az Albert István,
Kiss Tamás és Nyikos Tibor alkotta cecei csapat az 5. helyet érde-
melte ki a versenyen. Mindkét csapat tagjai oklevelet vehettek át
teljesítményükért, illetve értékes könyvjutalomban részesültek.

Jó hangulatú farsangi bál

A farsangi szezon elején, február 12-én, szombaton rendezte meg
a Cecei Általános Iskola diákönkormányzata hagyományos far-
sangi rendezvényét. Az ünnepség délután 14 órakor kezdõdött
jelmezversennyel, ahol ötletes egyéni és csoportos jelmezeket lát-
hatott a szép számú közönség. Az egyéni és csoportos jelmezek
után külön kategóriaként került sor a produkcióval készülõ cso-
portok bemutatójára.

A pedagógusokból, szülõkbõl és diákokból álló zsûri mindhárom
kategóriában értékelte a legjobb jelmezeket és produkciókat. Az
egyéni kategóriában díjazták a „szülinapi torta”, az „udvari bo-
lond” és a két „szõlõfürtöcske” elnevezésû jelmezt. De láthattunk
õsembert, viking harcost, apácát, zombit, indiánlányt és még szá-
mos, szebbnél szebb jelmezt. A csoportos kategóriában a Pala-
tinus Kávéház, a Hupikék törpikék és a Madárijesztõk értek le he-
lyezést. A produkciók közül a legviccesebbnek az 5. a osztály által

bemutatott, „Elefánt a világbajnokságon” fantázianevû elõadás
bizonyult, de a zsûrinek rendkívül tetszett a 3. osztályosok Béka-
tornája és az 5. b osztály Vándorcirkusza is. Sok gyakorlást igé-
nyelt a 4. osztályosok Hópihék címû, illetve a 6. osztályosok
Flex-X címû elõadása is. A díjazottak tortát és különbözõ édessé-
geket vehettek át a szervezõktõl.
A jelmezverseny után büfével várták a diákok és a szülõk a vendé-
geket, illetve iskolánk volt diákjainak segítségével kezdetét vette
a farsangi mulatság, amely 17 óráig tartott.
A diákönkormányzat vezetõi szeretnének köszönetet mondani a
rendezvény lebonyolításában nyújtott segítségért az iskola 7. év-
folyamos diákjainak és szüleiknek, valamint az iskola pedagógu-
sainak és technikai dolgozóinak. Külön köszönet azoknak a szü-
lõknek, támogatóknak, akik tombolatárgyak felajánlásával segí-
tették a rendezvény sikerét. A farsangi bál bevételét a diákönkor-
mányzat késõbbi rendezvényeinek finanszírozására fordítja.

Nálunk a labda!

A Cecei Általános Iskola részt vett az ELMÛ–ÉMÁSZ áramszol-
gáltató vállalat által kiírt pályázaton, amelynek címe: „Nálatok a
labda!”. A pályázat keretében az iskola együttmûködési megálla-
podást kötött a céggel arról, hogy a tanév során ellátogat Cecére
és Alapra is a Fizibusz, amely egy játékos és látványos fizikaóra
megtartásával népszerûsíti a tantárgyat és a tudományágat.
Emellett az intézmény megkapja az Energia Suli elnevezésû okta-

tófüzetet és DVD-t, amely az energiatakarékosság jegyében ké-
szült. Az iskola vállalta, hogy az anyagot beépíti pedagógiai prog-
ramjába, és az osztályok feldolgozzák az osztályfõnöki órák kere-
tében. A cég ajándékaként 30 db gumilabdát vehetett át az iskola,
amelyeket szabadidõs órák keretében fognak használni a diákok.
A pályázat értelmében a diákokról és a labdákról fotókat készített
az iskola, amelyek közül a legjobbak a cég honlapjára is felkerül-
nek majd, és értékes nyereménnyel jutalmazzák a legötletesebbe-
ket.

Cecei Általános Iskola
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Fotó: Kovács Zoltán, Cece



Bogárd és Vidéke 2011. február 17. KULTÚRA / KÖZÖSSÉG 13

Családi nap Sáregresen
Szombaton délelõtt meghitt közösségi eseményre hívtak
bennünket Sáregresre. A kultúrházban Bálint-nap al-
kalmából családi ünnepet rendeztek. A Sáregresért Köz-
hasznú Egyesület és az önkormányzat közös szervezésé-
ben köszöntötték a 2010-ben született kisbabákat és szü-
leiket, valamint a sáregresi házaspárokat, köztük azokat,
akik 45 évnél régebben kötöttek házasságot.
Az egyesület elnöke, Kalló Mihályné köszöntötte a ven-
dégeket.
Az egyesület egyik tagja, Albert Péter összegyûjtötte a
családok esküvõi fotóit, valamint az újszülöttek képeit, s
azokból egy zenés videofilmet készített. Ezt vetítette le a
vendégek nagy örömére.
A falu házaspárjai közül Ihász János és felesége 62 éve
házasok, Varga Lajos és felesége 56 éve, Takács István és
felesége 54 éve, Kakukk István és felesége, valamint
Kutasi József és felesége 51 éve, Kiniti Ferenc és felesé-
ge 50 éve, Kiss Miklós és felesége 47 éve. Bakos László és
felesége 46 éve, Katona János, Tóth János, Zsolnai
János és feleségeik 45 éve kötöttek házasságot.
A falu 2010-ben négy újszülött polgárral gyarapodott – Demeter Levente, Fejérvári
Gyula, Kokány Kristóf, Kovács Izabella –; õket és szüleiket is köszöntötték.
A szervezõk mûsorral is készültek az eseményre. A sáregresi óvodások, valamint a sár-
egresi fiatalok verses összeállítással, a népdalkör népdalcsokorral lepte meg az ünnepel-
teket.
A falu nevében Tiringer Mária polgármester mondott köszöntõt. Polgár Tibor reformá-
tus lelkész, valamint Kallós Péter katolikus plébános áldást mondott. Mindketten hang-
súlyozták, hogy a családoknak elsõrendûen fontos szerepük van a faluközösség
megtartásában.
Az ünnepelteknek az ünnepség végén emléklapot és kedves ajándékot adtak át.

Hargitai Lajos

Koncert Steitz Ádám emlékére
Steitz Ádám, a 2007-ben elhunyt jeles sárbogárdi testnevelõ ta-
nár emlékének ajánlotta koncertjét a Somogyi Vonósnégyes,
melyet Gyönktõl – ahol Steitz tanár úr nevelkedett, majd taní-
tott – nem messze, a Miszla Art kulturális központban és alko-
tóházban rendeztek meg az elmúlt héten pénteken este.
A Makay család tulajdonában lévõ, csodálatosan felújított kas-
tély pompás helyszínként szolgált az eseményhez. Akik Sárbo-
gárdról jelen lehettünk ezen a hangversenyen, valamint az azt
követõ vendéglátáson, beszélgetésen, „idegenként” is meleg-
szívû, családias fogadtatásban részesültünk.
Somogyi Péter (1. hegedû), Lendvai György (2. hegedû, s nem
mellékesen Steitz Ádám egykori tanítványa), Tóth Balázs (brá-
csa) és Pólus László (cselló) három szerzõtõl választottak mû-
veket az alkalomra: Bach-Weiner „Andante” címû mûvét,
Schubert A-moll vonósnégyesét és Dvorak F-dúr vonósnégyes-
ét – melyek könnyedségükkel, vidám játékosságukkal még ben-
sõségesebbé tették az ott töltött órákat.

Hargitai Kiss Virág
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Narancsos, mézes-mázas csirkeszárnyak

Hozzávalók: 20 db csirkeszárny. A mázhoz: 5 bõ ek méz, 1/2 citrom leve, 2 db narancs le-
ve (kb. 2 dl), egy kis reszelt gyömbér, 4-5 fokhagymagerezd összezúzva, 3 bõ ek ke-
tchup, õrölt színes bors ízlés szerint, 2 ek sötét szójaszósz. Az összesütéshez: 1-2 ek
mogyoróolaj, 1 szelet gyömbér.
A csirkeszárnyakat megtisztítás után visszahajtjuk háromszög alakúra. Ezután papírtörlõn,
vagy konyharuhán gondosan leszárítjuk (hogy ne lövöldözzön, mikor sül). Bõ olajban kisütjük a
szárnyakat, minden ízesítés nélkül, kb. 10-15 percig, hogy a bõre is ropogós legyen. Akinek
van olajsütõje, süsse nyugodtan abban. Amikor készen vannak a szárnyak, nekilátunk a máz-
nak, amihez egy lábasban a mézet felmelegítjük. Beletesszük a citrom- és narancslevet, majd
a gyömbért és a fokhagymát. Ahogyan felfõ a lé, és elkezd felfutni, visszaveszünk a tûzbõl, és
kavarjuk folyamatosan. Beletesszük a ketchupot és az õrölt színes borsot. Végül a sötét szója-
szószt öntjük bele, és fõzzük még 10 percig. Az egész szósz fõzése kb. 20-25 percig tart.
Amikor készen vagyunk a szósszal, félretesszük, és fogunk egy wokot, vagy valamilyen ha-
sonló serpenyõt. A wokba beleöntjük a mogyoróolajat, és beledobjuk a gyömbérszeletet,
majd amikor kissé megbarnult, ki is vesszük. Belerakjuk az összes csirkeszárnyat az edénybe.
Miután átforgattuk õket, ráöntjük az összes mázat, és nagy lángon 5 percig sütjük, miközben
gondosan átforgatjuk, hogy minden szárnyat bevonjon a máz. Lefedjük, és kis lángon még kb.
10-15 percig pároljuk.
Aki csípõsen szereti, bátran dobhat a mogyoróolajba csilit (vagy Erõs Pistát) az összesütéskor
a gyömbérszelet mellé, vagy akár a mázba is. Nagy lángon sütésnél érdemes mogyoróolajat
használni, mert magasabb hõfokra hevíthetõ, nem is beszélve a különleges zamatáról, ami re-
mekül illik a kínai jellegû ételekhez.

Narancsos csirkemáj

Hozzávalók: 30 dkg csirkemáj (szív nélkül), 1 közepes narancs, 5 dkg vaj, 1-1 mk
majoránna és borsmenta, só, törött bors.
A csirkemájat csíkokra vágjuk, és a megmelegített vajon hirtelen átsütjük. Rácsavarjuk köz-
ben a narancs levét, a héjából is egy keveset reszelve. Megszórjuk a fûszerekkel, és jól átfor-
raljuk. Csak a tányéron sózzuk!

Narancsvelõs madártej

Hozzávalók: 4 narancs, 1/2 dl cseresznyelikõr. A madártejhez: 8 + 1 dl tej, 8 dkg
kristálycukor, 2 rúd vanília, 1 ek fõzõs vaníliapuding, 6 tojássárgája, 4 tojásfehérje, 1 ek
kristálycukor.
A narancsot meghámozzuk, gerezdjeire szedjük és összeturmixoljuk a cseresznyelikõrrel. A
tojásfehérjét kemény habbá verjük, és hûtõbe tesszük. A tejet a cukorral, a vaníliával, és a to-
jássárgájával vízgõz fölött besûrítjük. Ha kész, a hideg habból evõkanállal tojásfelhõket szag-
gatunk bele. Pár percig hagyjuk állni, ha a hab megkeményedett, kanállal óvatosan tányérra
szedjük. A mártást felforraljuk, majd az 1 dl hideg tejjel kikevert pudingot hozzáöntve besûrít-
jük. A madártejet az ízesített narancsvelõvel kínáljuk.

Narancsdzsem

4 db szép érett narancshoz 1 db citromot számítunk. A gyümölcsöt megmossuk, és héjastól
vékony karikákra felvágjuk. Vágás közben kimagozzuk.
A felkarikázott gyümölcsöt lemérjük, és kétszer annyi vízzel lábasba tesszük (1/2 kg-hoz 1 liter
vizet számítunk). 24 óráig áztatjuk. 24 óra után feltesszük fõni. 20 percig lobogva fõzzük, illetõ-
leg addig, míg a narancs héját ujjunk között könnyen szét tudjuk nyomni. 24 óráig állni hagy-
juk. Ekkor lemérjük, ismét felforraljuk, és ugyanannyi súlyú cukorral 20 percig forraljuk, folyto-
nos keverés mellett. Forrón tesszük üvegekbe, lekötözzük, és száraz gõzbe, párnák közé rak-
juk, ahonnan csak teljesen kihûlve vesszük ki. Pár hét múlva teljesen megkocsonyásodik.

NAGYMAMA RECEPTJEI Egy kis néprajz
Apafej! Küldöm a kért adatokat a szakdolgoza-
todhoz. Elnézést, hogy csak így az interneten ke-
resztül, de mire megjössz az ausztriai sítáborból,
én már Franciaországban leszek egy konferenci-
án. Elõször azt gondoltam, hogy elviszem hozzá-
tok ezeket a statisztikákat, és átadom az anyu-
kádnak, de a múltkor sem tudtam bemenni az
utcátokba, elfoglalta egy betonszállító járgány,
épült arrafelé néhány új ház is, fákat vágtak ki,
teljesen más az utcakép. Különben is valami zûr
van a kocsimmal, kénytelen leszek repülõgéppel
menni Párizsba is.
Tehát!
l869-ben Sárbogárd 594 épületébõl mind föld-
szintes volt, ebbõl 499 ház volt sár-, vagy tömés-
falú. Ez úgy készült, hogy deszkazsaluzat közé
lapáttal földet szórtak, mégpedig tavasszal, ami-
kor még nedves volt a talaj. A földet rétegenként
törekkel szórták meg, és alaposan megdöngöl-
ték, aztán jött rá egy újabb réteg föld. Puszta-
egres lakossága egykori uradalmi cselédként
olyan lakást kapott, ahol 4 család is élt egy szobá-
ban. Ezeket a hosszú szobákat négy részre osz-
tották, és itt zajlott minden: nászéjszaka, szülés,
halottkiterítés. Volt egy közös konyha nyitott
tûzhellyel, ami azt jelenti, hogy a tûz fölött nem
volt mennyezet, hanem egy örökké kormos kür-
tõ, azon keresztül távozott a füst a kéménybe.
Ekkoriban, tehát 1870 táján, sokan putriházat
létesítettek maguknak. Ezek belsõ szintje leg-
alább 30 centiméterrel lejjebb volt a talajnál,
mert azt tartották, hogy minél mélyebb, télen
annál melegebb. Az ablak itt a földdel volt egy
szinten, s aki belépett a házba, annak egy-két fa-
rönkbõl készült lépcsõn kellett leereszkednie.
Ezek természetesen földpadlós helyiségek vol-
tak, és általában nyitott tûzhely szolgált a fõzés-
hez. A lakás fûtését a kemence szolgáltatta, ke-
nyeret, kalácsot, rétest sütöttek benne.
A nyári nagy munkák idején naponta ötször is
étkeztek az emberek. Reggel öt óra tájt kapták
be a „bagófrüstök”-nek nevezett falatokat, 8
órakor volt a reggeli, déli 12 órakor az ebéd.
Uzsonnára 4 körül aludttejet kanalaztak ke-
nyérhez, vacsorára szalonnát ettek kenyérrel. A
kenyeret saját lisztbõl maguk sütötték, általában
az összes nyersanyagot maguk termelték a szán-
tóföldön és a kertben. Minden udvarban volt te-
hén- és lóistálló, disznóól, baromfiudvar. A hús,
tej, tojás a saját háztartásból származott, a pia-
con némi bevétel is adódott ebbõl, amikor a há-
ziasszony tejfölt, vajat, tojást, kopasztott csirkét
vitt ki oda jókor reggel. Boltba csak sóért, cuko-
rért, petróleumért és légyfogóért mentek.
Ezek az adatok Lukács László 2009-ben megje-
lent könyvébõl valók.
Záradékul és tanulságképpen ide mellékelem a
bevásárlólistát, amit az elõbb nyomott a kezem-
be a feleségem, hogy menjek boltba: „papír
zsebkendõ, kenyér, tej, darált hús, hónaljspray,
gomba, fogkrém, vécépapír, ceruzaelem, por-
zsák a porszívóba”.
Jó munkát kívánok!

(L. A.)

Heti idõjárás
Az ország északi felén igazi téli idõre számíthatunk. Eleinte több-
felé várható havazás, havas esõ, délen esõ, majd pénteken nap-
közben lassan csökken a csapadékhajlam. A hétvégén már csak
elszórt hózáporokra számíthatunk. A hõmérsékletet tekintve vi-
szonylag nagy különbség alakul ki hazánkban. Amíg északon,
északkeleten a teljes idõszakban fagypont közelében marad, ad-
dig délen, délnyugaton 5 fok fölött, néhol (eleinte) 10 fok közelé-
ben alakul a legmelegebb órák hõmérséklete.

www.metnet.hu
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Halfejû Istók
II. rész

– Hát hol halásztad? Hadd menjek én is oda!
– Úgy volt, hogy kimentem a nádasba, és bekaja-
báltam a vízbe, hogy jól hallhassa a Vízkirály: ,,Hal-
lod-e, Vízkirály, igen-igen éhesek vagyunk, a párom
meg én. Adjál egypár jó halacskát!” Még jóformán
ki sem mondtam az utolsó szót, már ott ficánkoltak
a lábam elõtt ezek a gyönyörû halak.
– No, ez már igen. Holnap én is így teszek – mondta
Bálint.
Esteledett már, amikor Bálint elment a nádas felé.
Lekuporodott a földre, és úgy kiáltott a vízbe:
– Kedves, jó Vízkirály! Szépen kérlek, add nekem a
halfejû fiúcskát. Ígérem, hogy úgy fogom szeretni,
mintha az én saját fiam lenne. Látod, én nagyon
szegény ember vagyok, de nagyon gazdagnak
érezném magam, ha enyém lehetne Istók.
Ott állt soká Bálint, és várt. Várt, várt, egyszerre
csak elõtte volt Halfejû Istók.
– Igazán úgy tudnál szeretni, mintha emberfejû vol-
nék?
– Igen. Éppen úgy, vagy még jobban.
– Na, akkor veled megyek, édesapám. Meglátod,
nem lesz okod megbánni, hogy fiaddá fogadtál.
Azzal megfogta Bálint kezét, és mentek szépen,
boldogan.
Juli sírt-rítt, amikor megtudta, hogy Bálint fiává fo-
gadta Halfejû Istókot.
– Minek tettél csúffá ezzel a csudabogárral?! – ri-
vallt Bálintra. – Engem csúfol ki az egész világ. Hát
nem jobb nélküle élni?
Istók ott lapult a sarokban, és tátogatta a száját.
Nagyon szenvedett a szárazon, és az asszony sza-
vai is úgy érték, mint a korbácsütés.
– Inkább elmegyek, de ezzel a csúfsággal nem le-
szek egy födél alatt – siránkozott Juli.
– Hát csak eredj! Ha nem fogadod Istókot jó szív-
vel, akkor jobb is, ha világgá mész.
Másnap Juli összekötötte a kis batyuját, és elment.
Bálint és a halfejû ott álltak a kiskapuban, és búsan
néztek az asszony után.
– Hát, édes fiam, Istók, magunkra maradtunk. De
ha Juli meg tudta tenni, hogy itt hagyott bennün-
ket, akkor jó is, hogy elment.
Bálint és a halfejû mindennap kimentek a vízre, és
annyi halat fogtak, hogy tele volt a bárka. Istók le-
bukott a víz alá, és úgy terelte be a halakat a hálóba,
mint a juhász a birkákat a karámba. Volt is pénze
Bálintnak bõven. Szép, takaros házat épített, új há-
lót és új bárkát vett, éppen olyat, amilyet tervezge-
tett akkor, amikor a köveket halászta.
Minden nagyon jó lett volna, csak Juli hiányzott na-
gyon. Lassan múlt az idõ, eljött az õsz. Kövér kocák
híztak az ólban, tarka foltos tehénke kérõdzött az is-
tállóban, de mit ért mindez, ha Juli nem jött meg. A
halász egyre sóhajtozott, egyre sápadtabb lett. Jól
látta ezt Istók.
Vastag hólepel borította be az egész falut. A Bala-
tont tükörsima jég lepte el. Bent, a jó meleg szobá-
ban vígan pattogott a tûz a kályhában. Az ablakon
keresztül nézett ki Bálint a fehér világba. Valaki
megzörgette a kaput.
– Eredj ki, Istók, nézd meg, ki van odakint!
Nyitja Istók a kaput, hát egy igen-igen öreg, hosszú
szakállú ember áll a kapu elõtt.
– Engedj be, gyermekem, mert megvesz az isten hi-
dege.
Istók hamar levette a ködmönét meg a báránybõr
süvegét, és odaadta az öregembernek, aztán be-
hívta a szobába.

– No, öregapám, mi járatban van? – kérdezte Bá-
lint.
– Én a bánat kergetõje vagyok, fiam. Járom a nagy-
világot, és ott, ahol szomorúság, vagy bánat van,
elhessegetem. Igen sok dolgom van, mindenütt
akad valami hessegetnivaló.
– Itt is volna éppenséggel – mondta Bálint.
– Aztán mi lenne az? Mi okból ered a bánat?
– Hát, a feleségem, Juli világgá ment, azt sem tu-
dom, él-e, hal-e.
– Tán elverted, azért ment el?
– Nem bántottam egy ujjal sem.
– Kért valamit, s nem adtad meg?
– Nem kért, mert tudta, hogy nincsen semmim.
– Nincsen semmid? – csodálkozott az öreg. – Hi-
szen olyan szép nagy házad, disznód, tehened meg
jószágaid vannak! Hát hogy mondhatod azt, hogy
nincsen semmid?

– Mert akkor nem volt.
Bálint elmondta, hogy milyen szegények voltak, és
mióta a halfejût gyermekéül fogadta, lett ilyen jó
sora. De azt nem mondta, hogy Istók miatt ment el
az asszony.
Az öreg megrázta õsz fejét.
– Nem tudok segíteni rajtad, mert valamit elhall-
gattál. Csak akkor hessegethetem el a bánatot, ha
mindent õszintén elmondasz.
De Bálint csak hallgatott.
– Öregapám! Miattam ment el az asszony a háztól –
szólalt meg Istók. – Szégyellte, hogy ilyen halfejû fi-
út hozott a férje a házba.
– Igaz ez, te halász?
– Igaz – felelte Bálint.
– Nohát így most már értem.
Igen késõre járt az idõ, nyugovóra tértek.
Mikor már Bálint és a halfejû is mélyen aludtak, az
öreg odament Istók ágyához, és egy piros kendõt
borított a fejére. Aztán õ is lefeküdt. Reggelre egy
gyönyörû szép, göndör hajú fiúcska kelt fel az ágy-
ból, de az öregember nem volt sehol.
Megint kopogtattak a kapun. Szaladt Bálint, hát ott
áll a kapuban egy igen-igen öreg asszony.

– Engedj be, édes fiam, mert idekint megvesz az is-
ten hidege.
Bálint levette a ködmönét és a báránybõr süvegét,
s a vénasszonynak adta, aztán bevezette a szobá-
ba.
– Mit keres erre, öreganyám?
– Én, fiam, a megbékélést hozom az otthonokba.
Igen sok a dolgom, mert a legtöbb ember szíve
örökké háborog.
– Az enyém sem nyugodt – vallotta be Bálint.
– Aztán miért nem? Úgy látom, megvan mindened,
mit szemed, szád kíván. Van szép házad, hízóid, te-
hened és tetejébe ez a gyönyörûséges, göndör hajú
fiacskád. Hát miért háborog még a szíved?
– Ez mind igaz.
Bálint elmondta az öregasszonynak, hogy milyen
szegénységben éltek addig, ameddig magához
nem vette a halfejû fiút. De most már van mindene,
még emberi formája is lett Istóknak, mert a bánat-
hessegetõ öregember emberfejet varázsolt neki.
– De mégis bús az életem, mert nincs itt Juli.
– No – mondta az öregasszony –, nézz csak ebbe a
színes üvegbe holnap déli tizenkét órakor. Most pe-
dig térjünk nyugovóra!
Bálint szemére soká nem jött álom. Igen gyötörte a
kíváncsiság, hogy vajon mit is fog látni az üvegben.
Amikor derengeni kezdett, már talpon volt. Nézi az
öregasszony ágyát, hát az bizony üres. Mikor delet
ütött az óra, belenézett az üvegbe. Hát, uramfia!
Látja ám Julit, amint az erdõbõl jön kifelé egy akko-
ra batyu rõzsével, hogy nem is látszott ki alóla. Kap-
ja magát Bálint, és rohan Juli elé.
– Édes egy feleségem, csakhogy rád találtam!
Gyere haza, mert igen fáj utánad a szívem.
– Otthon van-e a halfejû? – kérdezte az asszony. –
Mert akkor bizony én nem megyek. Inkább elvise-
lem a szegénységet, csak azt ne lássam.
Amikor a házhoz értek, Juli dörzsölgette a szemét,
mert azt hitte, nem jól lát.
– Kié ez a ház, édes egy uram?
– A miénk, Juli.
Mentek befelé az udvarra, látta a hízókat és a tehe-
neket.
– Kié ez a sok jószág?
– A miénk, Juli.
De futott ám elébük Istók.
– Ki ez a gyönyörûséges gyerek?
– A miénk, Juli.
No, volt is aztán öröm! Olyan nagy vacsorát készí-
tettek, amilyet még a Balaton vidéke nem látott.
Meghívták a komát, a koma komáját, az összes ha-
lászt, azoknak a fiait, lányait. Ott ült az asztal fõhe-
lyén a bánathessegetõ öregember és a megbéké-
lést hozó öregasszony. Nem is volt többé szomorú-
ság, sem civódás. A két jó öreg elhessegette örök-
re.
Vége

Népmese
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Február 19., SZOMBAT
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel 8.00 Híradó 9.00 Delta 9.30 A
kis királylány 9.50 A bûvös körhinta 10.15 Marci 10.35 Amika 11.05 Sandokan
11.30 Most a Buday! 12.00 Hírek 12.05 Sztársáv 13.00 Motorvízió 13.30
Egészség ABC 14.00 A Himalája ösvényei 15.00 Kincskeresõ 15.30 Magyaror-
szág 16.00 Zegzugos történetek 16.30 Aranymetszés 17.25 Hogy volt!? 18.20
Lovas a sötétben 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.05 Szerencseszombat – a
Luxor, az Ötöslottó és a Joker sorsolása 21.00 Bronxi mese 23.05 Hírek 23.10
Sporthírek 23.15 Búcsúdal 1.00 Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 A fantasztikus négyes 10.30
Asztroshow 11.25 Házon kívül 12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.45 Tuti gimi
13.40 Sue Thomas – FBI 14.35 Édes drága titkaink 15.30 Õslények kalandorai
16.35 Függõ játszma 2.: Az utolsó menet 18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz
19.30 Való Világ 21.40 Ocean’s Eleven – Tripla, vagy semmi 0.00 Ámítás 1.45
Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Az idõ örvényében 6.25 TV2 Matiné 8.10 Nickelodeon kedvencek
10.00 Beyblade 10.25 Afrikai kaland 10.50 Kath és Kim 11.15 Bajnokok Ligája
magazin 11.45 Két testõr 12.15 Babavilág 12.45 Sentinel – Az õrszem 13.40
Sliders 14.40 Az ügynökség 15.35 Álomgyári feleség 16.30 Duval és Moretti
17.35 Luxusdoki 18.30 Tények 19.00 Magellán 19.35 Elveszett világ 1-2.
22.55 Rémálmok 0.45 Ezo.tv 1.45 Kalandjárat 2.10 Teleshop 2.40 Animációs
filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 9.05 Smink nélkül
10.00 Szombat délelõtt 12.00 Krónika 12.22 Történet hangszerelve 13.05 Ka-
baré 14.04 Világóra 14.35 G7 – Gazdasági magazin 15.05 Zöldövezet 15.30
„Magyarországról jövök” 16.04 Idõt kérek 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50
Sportvilág 18.04 A Metró Klubtól a Szigetig 18.30 Mentés másként – Mûvé-
szeti figyelõ 19.05 Sportvilág 19.25 Határok nélkül – A kultúráról 19.50 Mese
19.58 Zene 20.04 Rádiószínház 21.04 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sport-
világ 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34
Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Február 20., VASÁRNAP
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel 8.00 Híradó 9.00 Engedjétek
hozzám 9.05 Így szól az Úr! 9.15 Katolikus krónika 9.40 Mikor gyermek voltam
9.50 Kérdések a Bibliában 10.05 Református magazin 10.30 Evangélikus ifjú-
sági mûsor 10.40 Az elsõ nõi lapszerkesztõ 11.05 Mai hitvallások 11.30 Az utó-
dok reménysége 12.00 Hírek 12.05 TS – Sport 7 13.00 Fogadóóra 13.30 Villa-
nófényben 14.00 Gyerekjáték a számítógép 14.10 Hogy volt!? 15.45 Magdol-
na 17.25 Panoráma 17.55 Magyarország története 18.25 Lovas a sötétben
19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.05 Szempont 21.00 24 21.50 Aranymetszés
22.45 Hírek 22.50 Sporthírek 22.55 A Gyõri Filharmonikus Zenekar hangverse-
nye 23.50 Beszélgetés a belsõ szabadságról, az intimitásról és a függõségrõl
0.45 Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Trendmánia 10.35
Asztroshow 11.35 Menetrend 12.00 Híradó 12.10 Havazin 12.40 Hawaii 13.40
Casino 14.00 Míg a halál el nem választ 14.30 Doktor Addison 15.20 Eltûntnek
nyilvánítva 16.25 Jackie Chan, a szépfiú 18.30 Híradó 19.00 Való Világ 20.00
Daredevil, a fenegyerek 22.05 Heti hetes 23.25 Betépve 1.45 Portré
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Az idõ örvényében 6.45 TV2 Matiné 8.10
Nickelodeon kedvencek 10.00 Beyblade 10.20 Nagy vagy! 10.55 Stahl kony-
hája 11.25 Kalandjárat 11.55 Borkultusz 12.25 Sliders 13.20 Monk – Flúgos
nyomozó 14.15 Tequila és Bonetti legújabb kalandjai 15.20 Sheena, a dzsungel
királynõje 16.15 Óvakodj a törpétõl! 18.30 Tények 19.00 Napló 20.05 Tök állat
21.45 Frizbi Hajdú Péterrel 22.45 Bionic Woman 23.40 Fekete könyv 2.10
Ezo.tv 2.40 Napló 3.30 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Va-
sárnapi újság 8.30 Európai idõ 9.00 Kabaré 10.04 Református istentisztelet
közv. 11.05 Gondolat-jel 11.37 Pro és kontra 12.00 Krónika 12.22 Harminc
perc alatt a Föld körül 13.04 Népzene 14.04 Szonda 14.35 Oxigén 15.05 Hang-
album 16.04 Disputa 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Esti
séta 19.50 Mese 19.57 Zene 20.04 Rádiószínház 20.56 Rádiószínház 22.00
Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Válogatás a Vasárnapi újság reggeli mûsorából

Február 21., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00
Szempont 9.55 Nappali 10.55 Parlamenti napló 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek
12.30 Kárpát expressz 13.00 Átjáró 13.30 Roma Magazin 14.00 Domovina
14.30 Szülõföldjeim 15.30 Emberek a természetben 15.55 Szomszédok 16.30
Híradó 16.40 Körzeti híradók 16.55 Teadélután 17.45 India – Álmok útján 18.35
Házaspárbaj 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.05 Kékfény 21.05 Hétfõ este
21.40 Fekete és kék 23.10 Tizenkét kõmíves 23.40 Hírek 23.45 Sporthírek
23.50 Prizma 0.05 TS – Motorsport 0.35 Ma reggel
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Fókusz Plusz 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Te
vagy az életem 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.20 Asztroshow 13.30 Fél ket-
tõ 14.20 Vészhelyzet 15.10 A szerelem rabjai 16.15 Mindörökké szerelem
17.15 Neked való 18.30 Híradó 19.05 Való Világ 20.10 Fókusz 20.45 Barátok
közt 21.25 Dr. Csont 22.25 CSI: Miami helyszínelõk 23.30 Poker After Dark
2009 0.25 Gyilkos elmék 1.20 Reflektor

TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Mok-
ka habbal 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 Teleshop 11.10 Árva an-
gyal 11.55 Idõstoppolók 13.35 Ezo.tv 14.40 Sentinel – Az õrszem 15.35 Rex
felügyelõ 16.35 Marina 17.30 Árva angyal 18.30 Tények 19.05 A 40 milliós
játszma 20.10 Aktív 20.45 Jóban-Rosszban 21.20 NCIS 22.20 Gyilkos számok
23.20 Elit egység 0.20 Tények este 0.50 Ezo.tv 1.20 Gondolathívás 2.50
Magellán 3.15 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.23 Mini drámák 13.30 A görög
katolikus egyház félórája 14.05 Kabaré 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Kö-
zelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25
Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószín-
ház 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Népzene 0.10 Éjszaka

Február 22., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Kék-
fény 9.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00
Átjáró 13.30 Srpski Ekran 14.00 Unser Bildschirm 14.30 Alma mater 15.25 Tu-
dástár 2011 15.55 Szomszédok 16.30 Híradó 16.40 Körzeti híradók 16.55 Nap-
pali 17.45 India – Álmok útján 18.35 Házaspárbaj 19.30 Híradó 19.50 Sporthí-
rek 20.05 Önök kérték! 21.05 Kedd este 21.40 Vízbe fojtott bûnök 23.40 Zegzu-
gos történetek 0.10 Hírek 0.15 Sporthírek 0.20 Prizma 0.40 Ma reggel
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Trendmánia 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Te
vagy az életem 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.20 Asztroshow 13.30 Fél ket-
tõ 14.20 Vészhelyzet 15.10 A szerelem rabjai 16.15 Mindörökké szerelem
17.15 Neked való 18.30 Híradó 19.05 Való Világ 20.10 Fókusz 20.45 Barátok
közt 21.25 Casino 22.25 Döglött akták 23.30 XXI. század – A legendák velünk
élnek 0.00 Totál szívás 1.05 A hatalom hálójában 2.00 Reflektor
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 8.45 Mok-
ka habbal 9.15 Stahl konyhája 9.20 Babapercek 9.25 Teleshop 10.55 Árva an-
gyal 11.40 Befejezetlen élet 13.35 Ezo.tv 14.40 Sentinel – Az õrszem 15.35
Rex felügyelõ 16.35 Marina 17.30 Árva angyal 18.30 Tények 19.05 A 40 milli-
ós játszma 20.00 Aktív 20.05 Jóban-Rosszban 20.35 Bajnokok Ligája 23.25 A
médium 0.25 Tények este 0.55 Ezo.tv 1.25 Perlasca: Egy igaz ember története
3.35 Babavilág 4.00 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.30 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 13.24 Mini drámák 13.30 A római
katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15
Kihívás 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 20.25 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00
Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Hangalbum 0.10 Éjszaka

Február 23., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Önök
kérték! 9.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz
13.00 Átjáró 13.30 Hrvatska krónika 14.00 Ecranul nostru 14.30 Kémek a por-
fészekben 15.25 Médiaguru 15.55 Szomszédok 16.30 Híradó 16.40 Körzeti hír-
adók 16.50 Nappali 17.40 India – Álmok útján 18.30 Házaspárbaj 19.30 Híradó
19.50 Sporthírek 20.05 Rózsaágy 21.05 Szerda este 21.45 Az elveszett múlt
23.30 Múlt-kor 0.00 Hírek 0.05 Sporthírek 0.10 Prizma 0.25 Ma reggel
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Autómánia 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Te
vagy az életem 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.20 Asztroshow 13.30 Fél ket-
tõ 14.20 Vészhelyzet 15.10 A szerelem rabjai 16.15 Mindörökké szerelem
17.15 Neked való 18.30 Híradó 19.05 Való Világ 20.10 Fókusz 20.45 Barátok
közt 21.25 Való Világ 22.25 Szörföljetek, lúzerek! 0.15 Dögölj meg, édes! 1.40
Reflektor
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Két testõr 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Mok-
ka habbal 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 Teleshop 11.10 Árva an-
gyal 11.55 Winnetou és Old Shatterhand a halál völgyében 13.35 Ezo.tv 14.40
Sentinel – Az õrszem 15.35 Rex felügyelõ 16.35 Marina 17.30 Árva angyal
18.30 Tények 19.05 A 40 milliós játszma 20.10 Aktív 20.45 Jóban-Rosszban
21.20 Doktor House 22.20 Szellemekkel suttogó 23.20 Doktor Donor: Ryan
elsõ napja 0.20 Tények este 0.50 Ezo.tv 1.20 Az áruló csókja 2.55 Két testõr
3.20 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.04 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 13.23 Mini drámák 13.30 A reformá-
tus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihí-
vás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05
Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese
20.04 Rádiószínház 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások
23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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A BOGÁRDI TV
MÛSORA

Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CE-
CÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁR-
SZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93
Mhz-es frekvencián, valamint a PR-Telecom hálózatán a C7-es csa-
tornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.

Február 19., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Teremfoci 13.00 Lapszemle 14.00
Népdalénekesek versenye Cecén (50’), Kolbásztöltõverseny (60’), Kunko-
vács László elõadása (80’) 18.00 Lapszemle 19.00 Iskolabál Alsó-
szentivánon (75’), A Somogyi vonósnégyes koncertje Miszlán 23.00 Lap-
szemle

Február 20., V: 7.00 Heti Híradó 8.00 Népdalénekesek versenye Cecén
(50’), Kolbásztöltõverseny (60’), Kunkovács László elõadása (80’) 13.00
Heti híradó 14.00 Iskolabál Alsószentivánon (75’), A Somogyi vonósné-
gyes koncertje Miszlán 18.00 Heti híradó 19.00 Szenvedjük el egymást
szeretetben! 23.00 Heti Híradó

Február 21., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Szenvedjük el egymást szeretetben!
13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Nyugdíjasbál Pusztaegresen (40’), Bor-
barátok bálja (25’), Töbörzsöki iskolabál (75’), Tûzvonal-koncert (50’)
23.00 Heti Híradó

Február 22., K: 7.00 Heti Híradó 8.00 Teremfoci 13.00 és 18.00 Heti Hír-
adó 19.00 Mészöly-bál (30’), Családi nap Sáregresen (90’), HBE-közgyûlés
23.00 Heti Híradó

Február 23., Sze: 7.00 Heti Híradó 8.00 Nyugdíjasbál Pusztaegresen
(40’), Borbarátok bálja (25’), Töbörzsöki iskolabál (75’), Tûzvonal-koncert
(50’) 13.00 Heti Híradó, 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Teremfoci 23.00
Lapszemle

Február 24., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Teremfoci 13.00 és 18.00 Lapszem-
le 19.00 Szenvedjük el egymást szeretetben! 23.00 Lapszemle

Február 25., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Szenvedjük el egymást szeretetben!
13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Mészöly-bál (30’), Családi nap Sár-
egresen (90’), HBE-közgyûlés 23.00 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 mûsorváltozásról
a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ
idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
Hirdetésfelvétel a Bogárd és Vidéke szerkesztõségében: Sárbogárd, Hõ-
sök tere 12. (a mûvelõdési ház mögött) hétköznapokon 8–17 óráig. Ha
gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. — 06
(40) 416 000, PR-Telecom Zrt. — 1231.

Február 24., CSÜTÖRTÖK

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Üdítõ
9.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00 Átjá-
ró 13.30 Rondó 14.30 Összhang 15.25 Van öt perce? 15.30 Emberek a termé-
szetben 15.55 Szomszédok 16.30 Híradó 16.40 Körzeti híradók 16.55 Teadél-
után 17.40 India – Álmok útján 18.30 Házaspárbaj 19.30 Híradó 19.50 Sporthí-
rek 20.05 Jelfogó 21.05 Csütörtök este 21.40 Az elveszett múlt 23.25
Szélesvászon 23.55 Hírek 0.00 Sporthírek 0.05 Prizma 0.20 Ma reggel

RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Itthon 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Te vagy
az életem 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.20 Asztroshow 13.30 Fél kettõ
14.20 Kilenc túsz 15.10 A szerelem rabjai 16.15 Mindörökké szerelem 17.15
Neked való 18.30 Híradó 19.05 Való Világ 20.10 Fókusz 20.45 Barátok közt
21.25 Esti showder Fábry Sándorral 23.20 Házon kívül 23.55 Odaát 0.50
Reflektor 1.05 Infómánia

TV2:5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Mokka habbal 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 Teleshop 11.10
Árva angyal 11.55 Furcsa pár 2 13.35 Ezo.tv 14.40 Sentinel – Az õrszem 15.35
Rex felügyelõ 16.35 Marina 17.30 Árva angyal 18.30 Tények 19.05 A 40 milli-
ós játszma 20.10 Aktív 20.45 Jóban-Rosszban 21.20 Golyóálló szerzetes
23.30 Bostoni halottkémek 0.30 Tények este 1.00 Ezo.tv 1.30 Hajsza a gyé-
mántok nyomában 3.00 Segíts magadon! 3.25 Animációs filmek

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.23 Mini drámák 13.30 A római
katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15
Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05
Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese
20.04 Rádiószínház 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások
23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Február 25., PÉNTEK

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Jelfo-
gó 9.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00
Átjáró 13.30 Körzeti magazinok 14.25 Nemzet és védelem 14.55 Sírjaik hol
domborulnak? 15.25 Szökés a nagy árvíz idején 15.55 Szomszédok 16.30 Hír-
adó 16.40 Körzeti híradók 16.55 Teadélután 17.35 India – Álmok útján 18.25
Házaspárbaj 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.05 Üdítõ 21.05 Péntek este
21.40 Feldobott kõ 23.05 Barangolások öt kontinensen 23.35 Hírek 23.40
Sporthírek 23.45 Prizma 0.00 Ma reggel 1.55 Kalandozó

RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Menetrend 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Te
vagy az életem 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.20 Asztroshow 13.30 Fél ket-
tõ 14.20 Kilenc túsz 15.10 A szerelem rabjai 16.15 Mindörökké szerelem 17.15
Neked való 18.30 Híradó 19.05 Való Világ 20.10 Fókusz 20.45 Barátok közt
21.25 CSI: A helyszínelõk 22.25 Gyilkos elmék 23.20 Pokerstars.net – Big
Game 0.25 Reflektor 0.40 Itthon 0.55 Döglött akták 1.45 Autómánia

TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Mokka habbal 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 Teleshop 11.10
Árva angyal 11.55 Párizs 2010 – A nagy özönvíz 13.35 Ezo.tv 14.40 Sentinel –
Az õrszem 15.35 Rex felügyelõ 16.35 Marina 17.30 Árva angyal 18.30 Tények
19.05 A 40 milliós játszma 20.10 Aktív 20.45 Jóban-Rosszban 21.20 Hawaii
Five-0 22.20 Zsaruvér 23.20 Hõsök 0.20 Tények este 0.50 Ezo.tv 1.50
Smallville 3.20 Alexandra pódium 3.45 Animációs filmek

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.03 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 12.00 Krónika 12.30 Ütközõ
13.04 Rádiószínház 13.24 Mini drámák 13.30 Az unitárius egyház félórája
14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl
17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tet-
ten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház
20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25
Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.05 Arcvonások 23.34 Tér-Idõ 0.10
Éjszaka
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Redõnyök 06 (30) 507 3344. (2314846)

Hanganyagok gépelését vállalom. Telefon: 06 (70)
369 0476.
Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826.
Közmûvesített 600 négyszögöl telek alappal eladó
Ifjúsági u. 11-ben. 06 (70) 2185 666.
Árpád-lakótelepen 4. emeleti lakás olcsón eladó.
06 (20) 451 1128. (3517392)

Agilis, friss nyugdíjas férfi jogosítvánnyal, gépko-
csival munkát keres. Minden érdekel! 06 (70) 337
3211. (3517537)

Ház eladó 300 négyszögöles telken, konvektoros,
Sárszentágotán. 06 (25) 476 051. (3517529)

Akác tûzifa rendelhetõ 2300 Ft/mázsa. Ingyenes
házhoz szállítás. 06 (20) 454 8979. (3517528)

Családi ház központban sürgõsen eladó. 06 (30)
2360 222. (3517523)

Sárszentmiklóson ház eladó. 06 (20) 423 5689.
(3517522)

Árpád-lakótelepen 3. emeleti, középsõ lakás el-
adó. Irányár: 4.9 millió Ft. 06 (70) 314 8311. (3517511)

Sárbogárd központjában téglaépületben elsõ eme-
leti, 80 m2-es, erkélyes lakás eladó. Érdeklõdni: 06
(30) 994 1332, 06 (20) 419 4940.
Sárbogárd központjában téglaépítésû lakás eladó
igényesen felújítva. 06 (70) 319 1531, 06 (20) 5000
953.
Dolgozni akaró, nemzetközi fuvarozásra, 3,5 ton-
nás autóra, sofõrt keresek. kardoktor@citro-
mail.hu (1228588)

Sárbogárd, József A. u. 19/b, kétszobás lakás el-
adó. 06 (30) 305 1615. (1228585)

Aprított tûzifa folyamatosan – akác 2000 Ft/q, er-
dei vegyes 1900 Ft/q – Vezér 3000 Bt.-tõl. 06 (70)
2855 510. (1228584)

Mosást, takarítást, fõzést vállalok Sárbogárdon.
06 (20) 318 3986. (3517550)

C-kategóriás jogosítvánnyal rendelkezõ munka-
társat, illetve munkatársakat keresünk sofõr és
áruértékesítési feladat ellátására. Rátermettek je-
lentkezését várjuk, azonnali munkakezdéssel. Tele-
fon: 06 (30) 382 4133. (1228734)

Anyakoca vágásra eladó. 06 (20) 367 2785. (1228732)

Lakás kiadó. 06 (30) 607 2226. (1228728)

Eladó autós biztonsági gyerekülés: 6000 Ft, gye-
rek kerékpár: 4000 Ft. 06 (30) 2715 198. (1228724)

Hízó eladó. Telefon: 06 (30) 714 8979. (1228699)

Eladó szántóeke taligával, kapálóeke, nehézfogas,
kukoricavetõgép, mûanyag csaposkád, szõlõdará-
ló, boroshordók, répadaráló. 06 (30) 469 1440.
(1228697)

LAK 6 Stúdió ingatlanközvetítés, ingyenes hitel-
ügyintézés, biztosítás! Több mint 120 eladó ingat-
lan közül válogathat. Sárbogárd, Ady E. út 138. 06
(30) 491 5363, 06 (25) 461 197. (12288696)

Sárbogárd központjában összkomfortos családi
ház eladó. 06 (20) 214 2977. (12288694)

Palotapincsi kiskutyák eladók. 06 (30) 668 5362.
(1228693)

Lakás kiadó. 06 (25) 460 406, 06 (20) 4174 983.
(1228721)

Tûzifa eladó – aprított cser: 1950 Ft/q, aprított
akác: 2140 Ft/q, aprított juhar, dió, hárs hulladékfa:
1750 Ft/q. Díjmentes szállítás. 06 (30) 9862 623.
(1228219)

Minõségi chivava kiskutyák (4 db) eladók. 06 (20)
9977 773. (1228718)

Sárbogárdon alacsony rezsijû, 4. emeleti, kétszo-
bás panellakás részben felújítva eladó. Irányár: 6,6
millió Ft. 06 (70) 703 1875.
Csendes turkába bébi- és gyermekruhák érkeztek.
Jelenlegi akciónk: 300 Ft/db ár!

FOGSORJAVÍTÁS.
06 25 468 556, 06 70 382 8512

LAMBÉRIA 998 Ft/m
2

-tõl,
HAJÓPADLÓ 1598 Ft/m

2

-tõl. 06 74 675 530

KAZÁNOK 98.000 FT-TÓL,
RADIÁTOROK féláron

10 év garanciával. 06 20 947 5970

GÁZKÉSZÜLÉKEK JAVÍTÁSA,
KARBANTARTÁSA! 06 30 440 5790

Értesítem kedves kozmetikai és szoláriumozó
vendégeimet, hogy MINDEN KEDDEN

CSAK LÉLEKMASSZÁZST végzek.
Ezen a napon az elérhetõségem is szünetel.

Köszönöm megértésüket.
Zsuzsa kozmetika, Sárbogárd

06 30 365 1795, 06 25 468 198

MÛTRÁGYA-AKCIÓ Sárbogárdon
az AGROÉP Kft.-nél! 27 %-os PÉTISÓ

big-bag zsákos, kedvezményes áron eladó:
6800 Ft/q. Amíg a készlet tart!

06 20 9361 577, 06 20 466 4065

Soósné Ági és Horgosy Ágnes
TERMÉSZETGYÓGYÁSZ, KINEZIOLÓGUS
BACH-VIRÁG ÉS SU-JOK TERAPEUTA,

REIKI-MESTER
várja a gyógyulni vágyókat.

06 30 866 7318, 06 70 3353 741

BÉRSZÁMFEJTÉSBEN és KÖNYVELÉSBEN
jártas MUNKATÁRSAT keresek.
Fényképes önéletrajzokat várom
a konyveles12214@gmail.com

e-mail címre.

VETÕMAG-AKCIÓ!
Minden tasakos

vetõmag, borsó, burgonya
–10 %-os kedvezménnyel kapható

február 28-ig. Kivéve profi vetõmagok.
Gazdabolt és Faiskola, Sárbogárd,

Ady E. út 224., telefon: 06 25 462 214

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!

ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS
KIRAKODÓVÁSÁR

Sárbogárd—Sárszentmiklóson
(az Alapi út mellett)

2011. február 19-én, szombaton.

A Sárbogárdi Hivatásos Önkormányzati
Tûzoltóság felvételt hirdet

VONULÓS TÛZOLTÓI SZOLGÁLATRA
az alábbi feltételekkel:

– 18-37 év közötti életkor,
– magyar állampolgárság,
– érettségi bizonyítvány (ennek hiányában mûszaki jellegû

szakmunkás iskolai végzettség),
– orvosi, fizikai, pszichikai alkalmasság,
– büntetlen elõélet,
– a felvételnél elõnyt jelent „C” kategóriás hivatásos jogosítvány

és PAV I-es alkalmassági vizsgálat megléte.
A felvételi eljárás során egészségügyi alkalmassági, elõzetes munkaköri alkalmassági,
továbbá kifogástalan életviteli ellenõrzésen, valamint fizikai állapotfelmérésen kell
megfelelni.
Jelentkezés kizárólag az alábbi idõpontokban: 2011. február 23-24-25-én 9 órától 12
óráig, ezt követõen csütörtöki napokon 9-tõl 12 óráig a következõ címen: Sárbogárd,
Túry Miklós út 12.
A jelentkezéssel egy idõben a jelentkezõ hozzon magával saját kézzel írt, esszé jellegû
önéletrajzot és 1 db 4x4 cm-es igazolványképet.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

SELMECZI KOVÁCS
ISTVÁN

2011. február 15-én,
91 éves korában elhunyt.

Temetése nem lesz, hamvaitól
szûk családi körben veszünk búcsút.

Gyászoló család
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FARSANGI FOCITORNAFARSANGI FOCITORNA
Sárszentmiklós U11Sárszentmiklós U11

Székesfehérváron az öt csapat részvételével (Videoton I., Video-
ton II., Aba, Zámoly, Sárszentmiklós) megrendezett U11-es far-
sangi tornán fiatal labdarúgóink az elõkelõ harmadik helyezést
érték el, amelyhez gratulálunk!
Játékosok: Gyökér Kristóf, Rohonczy Marcell, Vagyóczki Patrik,
Horváth Zsombor, Kaszás Norbert, Németh Roland, Buzás
Ádám.
Edzõ: Bodó Zoltán.

Sárszentmiklós SE, Pajor László


