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Zene textilképekkel
Különös hangulatú
családi est résztvevõi
lehettek a sárbogárdiak pénteken a József Attila Mûvelõdési Központban.
Szeless Péter természetfotóiból, valamint
édesanyja, Csizmadia
Márta textilképeibõl,
ruhaterveibõl készült
kiállításra invitálták
az érdeklõdõ közönséget. Az esthez csatlakozó mûsorként a
színházteremben vetített képes lemezbemutató koncert volt.
A család sokrétû mûvészi érdeklõdését bizonyítja, hogy Péter
zenei tehetségét is
megmutatta.
Saját
szerzeményeit és más szerzõk számainak improvizált feldolgozásait adta elõ elektromos zongorán, Kótán Attila dobkíséretével.
Néhány számnál énekesként közremûködött Mészáros Szilvia. A
zene hangulatához illeszkedve Péter fotóiból képfeldolgozást is
készített, ezáltal többdimenziós élményben lehetett részünk. A
mûsort Panyi Anett konferálta.

A képes zenei bemutató után a kamarateremben Plank Anna írónõ irodalmi értékû személyes vallomással nyitotta meg a kiállítást.
Folytatás a 4. oldalon.

Bogárdi íjászok sikere
Dunakeszin
A Sárréti ÍC versenyzõi közül
nyolcan neveztek be a Dunakeszin megrendezésre került
FITA-csillagos Magyar Teremíjász Bajnokságra.
A versenyrõl és eredményeikrõl
a 11. oldalon olvashatnak.

Lángoló gitár
a Rock Caféban!
Fergeteges bulit csapott az
AB/CD együttes múlt héten a
sárbogárdi mûvelõdési házban.

Önfeledt
Harmónia
Jótékonysági céllal rendezett vidám farsangi mulatságot a cecei
Harmónia Kórus szombaton este a helyi kultúrházban.
Írás a 6. oldalon.
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Polgármesteri fórumok
A korábbi években a polgármesteri fórumokat általános
érdektelenség fogadta, nem egy esetben oly mértékben,
hogy a fórum el is maradt. Most ebben is nagy változás
látszik. Dr. Sükösd Tamás polgármester és Novák-Kovács Zsolt alpolgármester múlt heti fórumaira igen sokan voltak kíváncsiak.

A fórumok bevezetõjeként a polgármester többek között kifejtette: a felszíni vízrendezést pályázat
útján kívánják megoldani, annak
jelentõs bekerülési költsége miatt, várhatóan több ütemben. Az
intézményeknél fûtéskorszerûsítéssel szeretnének energiát, pénzt
spórolni, melyre közbeszerzési
pályázatot írnak ki. Nem terveznek intézménybezárást, viszont
ehhez szükséges az ésszerû gazdálkodás és a konstruktivitás. Az
elkészült 2011. évi költségvetést is
a takarékosság jegyében tervezték meg. Szeretnének leülni a gazdákkal, sportolókkal és a civilekkel, mert sok problémát együttmûködve könnyebb megoldani. A közlekedési rendszer felülvizsgálata folyamatban van, amibe belevontak minden érintettet. Ez
a munka májusra fejezõdik be. A polgármester említést tett arról
is, hogy a kistérségi összefogásban, illetve az oroszokkal formálódó kapcsolatban látja befektetõk lehetõségét. Az oroszok az itteni
mezõgazdasági termékekre mindenképpen vevõk, és ipari együttmûködésre is van esély.
Az alpolgármester felszólalásában azt hangsúlyozta, hogy gondolkodásban is szeretnének változtatni az új testületben, közvetlenebbé kívánják tenni a lakókkal, civil szervezetekkel való viszonyt. Így a képviselet is hatékonyabb lehet. A Bogárdi Napokat
is erre az összefogásra építenék, valamint idõben és térben kiterjesztenék, hogy ne két-három napra, és ne egy településre jusson
sok nagy esemény, hanem több napra, több településre több apró
esemény, helyi fellépõkkel.
A József Attila Mûvelõdési Központban rendezett fórumra sok
érdeklõdõ jött el. Számos dolog mellett a városközpont felújításáról, a több mint 100 éves óvoda sorsáról is szó esett. A polgármester elmondta, hogy a katolikus egyház szeretne a régi épületben
körzeti óvodát mûködtetni. Az épület felújítását pályázati pénzbõl és egyéb forrásokból a mûködtetõ oldja meg. Szó esett a közrend, közbiztonság helyzetérõl. Az egyik hozzászóló javasolta:
kérjék a rendõröktõl, hogy ne autóban ülve melengessék magukat, hanem gyalogosan járják a várost, mint régen. A KRESZ-táblákról és a József Attila utcai lakótelep fekvõrendõreirõl megoszlottak a vélemények.

Sárszentmiklóson, a klubban ugyancsak megtöltötték a széksorokat a lakók. Sürgették a papföldi belvíz rendezését, hogy ha már
egyszer hozzányúlnak az árkokhoz, csinálják meg azokat rendesen, mert most összevissza vannak szintezve, az átereszek sem
egyformák, és van, ahol hegynek föl megy árok. Ez egyébként
több helyen is probléma. Van, amihez nem kell pénz, csak ásó
meg lapát, és egy szakember, aki kijelöli a szintet. A Tisza utca és a
buszmegálló közötti járda kritikán aluli állapotát is kifogásolták.
Kívánságként elhangzott az ügyfélbarát hivatal. Az egyik lakó a
Burgát Miklós szégyeneként emlegette, mivel ott szûnni nem akaró szemét- és törmelékhalom tornyosul. Más arra hívta föl a figyelmet, hogy a kátyúkba ne rakasson a hivatal zúzalékot, mert az
semmit nem ér. Fölmerült, hogy piac kellene Sárbogárdra, ahol a
helyi termelõk árulhatnának. Mint a polgármester elmondta, ez
benne van a gazdasági programjukban. Mikor lehet újra bejönni a
miklósi klubba? – tette föl a kérdést az egyik jelenlévõ. Dr. Sükösd
ígéretet tett: hamarosan újra leül az ÁMK vezetõjével, és kitalálnak valami megoldást.
A fórumok után a tapasztalatokról kérdeztük a polgármestert,
aki elmondta: igen jó volt a légköre minden fórumnak. Az érdeklõdõk sok konkrét kérdést tettek föl, s felhívták a helyi problémákra a figyelmet. Szinte mindenütt felmerült kritika a korábbi
útfelújításokkal kapcsolatban. Elmondták, hogy sok helyen az új

burkolat már feltöredezett, felfagyott. Kifogásolták, hogy a fejlesztési munkákat egyenlõbben kellene elosztani. Pusztaegresen,
ahol 50-nél több érdeklõdõ jött el a fórumra, sérelmezték, hogy
míg más városrészekben szinte már minden utca aszfaltburkolatot kapott, náluk szinte minden utca állapota rossz. Az utakkal
kapcsolatban javasolták: szigorúan követelje meg az önkormányzat, hogy a teherautók, nehézgépjármûvek ne az utcán parkoljanak. Több helyen az új utat tönkreteszik az úttest szélén éjszaka is
ott parkoló kamionok, nehézgépjármûvek, traktorok. Van, ahol
emiatt az úttest összetöredezett, a padka az árok felé megsüllyedt.
Ilyen pl. a Munkácsy utca, de több más utcában is hasonló a helyzet. Többen kérdezték, mikor nyílik meg a rendelõintézet, lesz-e
minden szakrendelés, megoldódik-e a parkoló kérdése. A polgármester ezzel kapcsolatban elmondta: az orvosi mûszerek elhúzódó közbeszerzése miatt tolódik a nyitás. Mostanra azonban az
utolsó is lezajlott, már csak telepíteni kell a berendezéseket, és új
igazgatót kijelölni. Meglátása szerint április végére megnyithat a
rendelõ. Hozzátette: már egyezkednek a szomszédos telektulajdonossal, ahol parkolót alakítanának ki. Érdeklõdtek arról is,
hogy mi lesz a közmunkával. A fórum után többen személyes
problémájukkal is megkeresték a polgármestert.
Általános benyomásunk e fórumok kapcsán az volt, hogy úgy tûnik, végre talán megszûnik a polgárok és a város vezetése közötti
szembenállás, s egyre inkább a közös összefogás, együttmûködés
nyer teret, amivel többre jutunk.
Hargitai Lajos, Hargitai Kiss Virág
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Civil fórum az összefogásért
Tizenegy civil szervezet fogadta el a sárbogárdi képviselõ-testület
oktatási, kulturális és civil bizottságának meghívását arra a fórumra, amelyen a képviselõk és a civil szervezetek az együttmûködés lehetõségeirõl beszélgettek.
Az önkormányzatot dr. Sükösd Tamás polgármester, NovákKovács Zsolt alpolgármester, Erõs Ferenc, Tóth Béla és Érsek
Enikõ bizottsági elnökök képviselték. A Bogárd-Dal Egyesület
részérõl Szabados Tamás, a KAPOCS Egyesülettõl Bártfai Antal,
a Philia egyesülettõl Dizseri András, a Sárszentmiklós Egyesülettõl Varga László, Az Összefogás Pusztaegres Jövõjéért Egyesülettõl Magyar László, a pusztaegresi polgárõröktõl Dala Károly,
Sárhatvanról Baki Ferenc, a LÁRKE képviseletében Nochta Pál
jött el, a mozgássérülteket Isztl László, a Sárbogárdi Kulturális
Egyesületet Horváth István, a Csipike egyesületet Hargitai
Enikõ, a Honvéd Bajtársi Egyesületet Gál Sándor képviselte.
Egyetértettek abban, hogy a sárbogárdi napokat közös összefogással, lehetõleg helyi szervezésû programokkal rendezik meg a
várossá avatás 25 éves évfordulója jegyében. A városi kitüntetéseknek azzal kívánnak rangot adni, hogy az valóságos teljesítményekhez, közmegegyezéshez kötõdjön, s ne a politikai és egyéni

érdekek mentén egy-két ember döntsön róla. A döntési folyamatban a civilek is felajánlották közremûködésüket.
Dizseri András a méltánytalan helyzetbe került emberekre való
odafigyelést hangsúlyozta, amihez szintén szükséges az összefogás. Felvetõdött kérdésként, hogy mi legyen a HEMO sorsa. Sokan szeretnék, ha azt az épületet ismét közösségi célra lehetne
használni. Az épület állaga azonban olyan rossz, hogy lehet, hogy
a lebontás lesz a sorsa. Az épületet statikai szempontból meg kell
vizsgálni.
Bártfai Antal a város 25 éve alatti változások felmutatására helyezte hozzászólásában a hangsúlyt. Szükséges az épített örökség
védelmére, s a jövõt egy átgondolt helyi építési szabályzat megalkotásával lehet komolyan megalapozni. A jövõ tervezésébe a civilek mellett a lakosság széles körét is be kell vonni.
Szabados Tamás az önkormányzat által a civileknek adott támogatásokat objektív mérõszámok alapján, a nyújtott teljesítményhez javasolja kötni.
A résztvevõk egyetértettek abban, hogy ezeket a találkozókat
rendszeressé kell tenni.
Hargitai Lajos

Nõk világimanapja
A nõk ökumenikus világimanapján idén Chile változatos tájait, népét
ismerhettük meg, a dél-amerikai ország asszonyainak képes bemutatója révén. Az érdekes összeállítást pénteken délután a sárszentmiklósi
református imateremben rendezett alkalmon tekinthettük meg közös éneklést, valamint Váraljainé Melis Orsolya
evangélikus hitoktató szolgálatát követõen, Hegedûsné Erdõdi Judit református lelkész gondolatainak kíséretében.
Az alkalmat záró közös imádságban az
egybegyûlt asszonyok kérték Isten áldását a chilei s magyar nõkre, gyermekekre,
családokra.
Az alkalmat szeretetvendégség követte.
Hargitai Kiss Virág

KÖSZÖNET
A Patkó csárdában megrendezett nõnapi bál felejthetetlenre sikeredett. Ezért köszönetet mondunk Rozgonyi Tibornak a mulattató talpalávalóért! Köszönet a színes mûsorért: a Gerlice néptánccsoport látványos és lenyûgözõ táncelõadásáért,
Horváth Rékának, Lõkös Róbertnek és Magyar Lászlónak a kiváló énekléséért és
zenéléséért! Köszönet az óvodásoknak a kiselõadásért, az óvó néniknek a felkészítésért! Köszönet a jelenlévõ vendégeknek, akik tombolajegy-vásárlással, pártolójegy váltásával, valamint a szülõknek, akik süteményekkel, tombolatárgyakkal
járultak hozzá a töbörzsöki óvoda bevételéhez!
Köszönet továbbá azoknak, akik a rengeteg tombolatárgyat felajánlották: Szabó
Árpádné (Vénusz vegyeskereskedés), Iker János (Patkó csárda), Czana és Társa Kft.,
Orova Kft., Kocsi Ibolya (virágbolt), Zsebõk Zoltán (vas–mûszaki), Fagyöngy virágbolt, Paczona óra–ékszer, Fõtéri cukrászda, Rézkígyó gyógyszertár, Szénássy Ferencné (IRKA Papírbolt), Kõrösi Judit, Katona Gizella, TESCO Sárbogárd, Menõ
Manó, Fair Bútorház, Atlanta Sport, Gazdabolt és Faiskola, Weisz Kft. Gázmodul,
Korona gyógyszertár, Aranyorsó, MANDA divat, Horváth Brigitta, Geiger Zoltánné.
Köszönettel: SZMK

A Sárbogárdi Római
Katolikus Egyházközség
közleménye
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Sárbogárd, Hõsök terei óvodát a Római Katolikus Egyház újra kívánja indítani. Az óvoda
ökumenikus keresztény (keresztyén) szellemben mûködne.
Az óvoda indításának részleteirõl
2011. március 12-én 14 órakor
szülõi értekezletet tartunk
a sárbogárdi római katolikus templomban.
A szülõi értekezleten bemutatjuk a leendõ
óvónõket, valamint válaszolunk a leendõ intézménnyel kapcsolatos kérdésekre.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
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Zene textilképekkel
Szeless Péter fotóin a természet nehezen
elkapható, ritka pillanatait örökítette meg.
Megcsodálhattunk egy dupla szivárványt,
viharfelhõket forgószéllel. Megállva a gyönyörû hajnali napfelkeltét megörökítõ kép
elõtt elgondolkodom: bizony, Péternek ott
kint kellett aludnia a Sárvíz partján, s pirkadat elõtt lesni a pillanatot. Festõ ecsetjére kívánkozik a ködbe veszõ erdõrészlet
egy másik képen.
Péternek jó szeme van, hogy észrevegye a
sokszor egyszerû apróságban is a csodát.
Egy száraz falevél, ugyan, kit ihletne meg?
S van olyan szemszög, ahonnan ebbõl is a
természet csodája lesz.
Tovább sétálva a kiállításon láthatjuk
Szelessné Csizmadia Márta textilképeit,
ruhaterveit. Elsõként egy textilbõl készült
ablak ragadja meg a tekintetet, s mögötte a
kinti kertrészlet fákkal, madarakkal. A
mûvészi igényesség, a nõi finomság, az
anyai melegség és a gyermeki látásmód –
hirtelen ez jut eszembe képeirõl. Ezekrõl
egy korábbi, mezõszilasi kiállítás alkalmával már sokat írtam, s nem akarom ismételni az ott elmondottakat.
Ide kívánkozik Plank Anna
megnyitóban elmondott vallomása. Ezt idézem alább teljes
terjedelmében:
„A jelenleg Kálozon élõ és alkotó
mûvész e tárlattal hazatért, lévén
tõsgyökeres sárbogárdi, a több
mûvészeti ágban is tehetséggel
megáldott Csizmadia család leszármazottja. A közismerten nyitott, befogadó, széleskörûen mûvelt családhoz 40 éve fûz baráti
kapcsolat. Ez a barátság, melynek elsõ húsz éve az irracionális
politikai elfogultság légkörében
szabadságérzetem kereteit biztosította, nagy
érték számomra.
Szelessné Csizmadia Mártát – Mártikát –
kislánykora óta ismerem. Tanúja voltam
szakmai és magánélete fontos eseményeinek, mûvésszé érése a szemem elõtt zajlott. A
mesterien varró és kézimunkázó édesanya –
Márta néni – kiváló emberi tulajdonságait és
saját tudáskészletét átadva indította útjára.
De egy sokoldalú, energikus édesapával a
háttérben sem volt nehéz a megfelelõ pályára
állni. Id. Csizmadia Jánosról beszélek. Szent
kötelességének tartotta minden lehetséges
módon elõsegíteni, hogy a gyermekeiben
megnyilvánuló egyedi képességek maximálisan kibontakozhassanak. Legyen az nyelvkészség, rajz vagy zenei, illetve Mártika esetében a szövés. Mára mind a négy gyermek nevet szerzett az általa mûvelt szakmában és
mûvészeti ágban.
A szülõk már nincsenek közöttünk, a szellemük igen. A segítõ családi háttér generátorának szerepét Mártika vette át, aki a textilmûvészet szinte valamennyi ágában jártas. A
hagyományos és a modern ötvözésével, tradicionális technikákkal képes egyedi minõséget létrehozni. Hogy közben egyedi techni-

kát hoz létre, szinte észre sem veszi. Egy nemrégen készült munkája jelenleg kézrõl kézre
jár Balatonfüreden. Szakavatott emberek
próbálnak rájönni, hogyan készítette. Ez
nem újdonság; õ már tizenkét évesen is okozott meglepetést, szövött, illetve gobelin
faliképeivel pályadíjakat nyert. Vasarely
perspektivikus kockáit olyan virtuozitással
transzformálta szõttessé, hogy a mester neki
dedikált albumot küldött Párizsból. Nem
csoda, ha a tehetség ifjonti megnyilvánulásaiból mára kiteljesedett, folyamatosan alkotó,
önmagát állandóan képzõ, professzionális
mûvésszé érett.
Mivel a fantáziája „végtelen üzemmódban”
dolgozik, az alkotókedvet tanárként a tanítványaiba is képes átplántálni.
A kálozi iskola egyedülálló a maga nemében. Belsõ terei Szelessné Csizmadia Márta
és tanítványai keze nyomát viselik, az ízlésformálás, a belsõ harmónia és szépség jegyében. Káloz ezeréves évfordulójának tiszteletére az iskolában rendezett, reprezentatív kiállítás érzékeltette az ott folyó mûvészi és pedagógiai munka magas színvonalát.

Talán nem meglepõ, hogy lakásom falait
Szelessné Csizmadia Márta szõnyegei és textilképei díszítik. Négyéves unokahúgom
örökmozgó, magabiztos egyéniség, abszolút
mûértõ anélkül, hogy tudná. Nemrég „lefékezett” az Életfa címû, csodás színekkel
megszõtt óriáskép elõtt. Lecsaptam a ritka
pillanatra.
– Mit gondolsz róla? – kérdeztem.
– Azt, hogy a tündérkertben áll.
– És? – forszíroztam.
– És nagyon szép. Az a dolga.
Eltöprengek a pökhendi óvodás tökéletes válaszán, mire halkan megszólal:
– Ne félj, nem bántom!
A valódi mûvészet megállásra késztet. Megtanít, hogyan kell a szépséggel élni és bánni.
Az a dolga. „Ne félj, nem bántom!” – mondja unokahúgom. Remélem, szelíd marad.
Nagy szükség van a mûvészetekre! És az
olyan mûvészekre, mint amilyen Szelessné
Csizmadia Márta, akinek több kötetre rúgó
saját tervezésû minta- és díszítõgyûjteménye
van, nem beszélve az itt be nem mutatott textilképek, címerek, zászlók, ruhaköltemények
sokaságáról és a gyermekeinek varrt, fantáziadús állatfigura-seregletrõl. Aki ezeket

szemléli, rájön, hogy varrással is lehet teremteni, az nem pusztán mesterség.
Mint említettem, sosem tétlenkedik. „Tele
van az agyam variációkkal, muszáj lerajzolnom!” – hallottam tõle ezt a mondatot többször is.
„A rajz a mûvészet becsülete” – mondta
Ingres (Eengre). Szelessné Csizmadia Márta
nagyon becsületes. Tanúsíthatom, mindig
enged ennek a nyughatatlan belsõ kényszernek. Akkor is, amikor az önmagában való
kételkedés keserû szavai törnek ki belõle:
„Azt se tudom, mért csinálom! Minek? Biztos, hogy jó?” Biztos. Az intuíció,
az egyéni stílus „tiszta forrása”, az
itt látható alkotások egyértelmû
bizonyítékai ennek.
Egyébként pedig a reneszánsz óriása, Leonardo da Vinci is néha
szárnyalás közben hagyta abba a
repülést, de legalábbis megállt az
akkor ismert univerzum határán.
Egészen kicsinek érezte magát,
amikor
repülõgépmodelljérõl
szomorúan konstatálta, hogy
„nem elég jó, mert nem elég szép”,
nem repül, csak zuhan. Az esztétikum egyetemes fontosságára
utalt, de pontosan tudta, hogy a
technika világának nagy formatervezõi néhány száz évvel késõbb születnek csak meg.
Azért volt zseni. A kételkedés szerves része az
alkotómunkának éppúgy, mint az öröm vagy
a szenvedés.
Ez a kiállítás azért jó, mert elég szép. És azért
öröm, mert anya és fia alkotótársakként vannak jelen. Hiszen mára a Szeless Péter név is
ismerõsen cseng. Mint harmadik, legkisebb
gyermek, beállt a mûvészek sorába. Az angol
nyelvtanári cím mellé megszerezte a zenetanári és zeneszerzõi titulust is. Az imént hallott koncerten, melynek háttérmunkálataiban az édesanya is részt vett, Szeless Péter
szerzeményeinek tapsolt a közönség. Péter
egy „halmozómûvész”, mert mint láthatják,
kiváló fotós, sõt, idõjárás-megfigyelõ. Újabban novellát ír. Tehát az már biztos, hogy a
Csizmadia–Szeless családban a tehetség
nem vész el. Viszont: kötelez! Ebben kívánok
mindkettõtöknek töretlen hitet!”
Jó volt eltölteni egy estét a Szeless–Csizmadia családdal. A kiállítás megtekinthetõ
naponta nyitvatartási idõben a József Attila Mûvelõdési Központban.
Hargitai Lajos
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Kutyák, macskák, emberek
Levél egy haragos szívû embernek
Szeretem az állatokat. Nekem mindig is
volt kutyám, macskám.
Az ember, ha állatot vesz magához, felelõsséget érez a sorsukért, s ha magányos,
bennük társra talál. Így vagyok ezzel én is.
Mivel idõs koromra egyedül maradtam,
sokat jelent számomra, hogy vannak körülöttem háziállatok, akikkel lehet még társalogni is egy kicsit.
Vannak emberek, akik megbántottságukban haraggal néznek a világba, s haragjukat, agresszivitásukat kiterjesztik embertársaikra, környezetükre, s szinte minden
élõlényre, így az állatokra is. Fájdalmasan
érintett, amikor a sok éven keresztül hûséges társamat, a kutyámat megmérgezték.
Sajnos segíteni már nem tudtam rajta, így
elpusztult.
Sok a kertemben az énekesmadár. Szép az
ébredés, ha az õ daluk köszönt reggelente.
Aztán valakit zavart a madarak dala, és
légpuskával lelõtte a nálam fészkelõ kis
énekeseket. Azóta sokkal ritkábban merészkednek erre, mert tudják: a közelben
él egy ember, aki meg akarja ölni õket.
Néhány hónappal ezelõtt a kedvenc cicusomat lõtte meg ez az ember. A fehérvári
állatkórházban operálták ki belõle az
ólomsörétet. A macskát nem lehet házhoz
kötni, átmegy a szomszédba is egerészni.
Ezt rossz szemmel nézte az a szomszéd, és
néhány hete úgy megdobta, hogy hetekig
kellett kúrálnom szegényt, mire rendbe
jött.

Szeretném, ha ez az ember és mindazok,
akik úgy gondolkodnak, mint õ megértenék, hogy a mások ellen fordított harag
visszafordul, s elõbb vagy utóbb megtalálja
azt, aki ezt kibocsátotta a világra, s ettõl a
boldogtalansága is csak tovább növekszik.
Örömöt csak a körülöttünk lévõ világ iránti szeretet hozhat, s ezáltal átélhetjük azt a
csodát, hogy egyek vagyunk a környezetünkkel.
Testvéreink a fák, a rajtuk csivitelõ madarak, a körülöttünk élõ állatok, a macskák,
kutyák és az emberek. S mennyi szeretetet
tud adni egy cica, aki dorombolva hozzád
simul, vagy egy kutya, aki meleg bizalommal függeszti rád a tekintetét! És mennyi
szeretet árad feléd embertársaidtól, ha rájuk figyelsz, s egy kicsit mosolyogsz rájuk!
A mosoly ingyen van, és érte ezerszeres a
fizetség a feléd áradó szeretet formájában.
Bár ez a fizetség pénzben nem mérhetõ,
mert a szív nem mérlegel, nem számol,
nem gyûjt dollármilliókat. De ha benne lakik a szeretet, az olyan forrást fakaszt a lelkedben, ami soha nem apad ki, s e forrásra
nem csak az énekesmadarak repülnek oda.
Minél többen járnak e forrásra, annak vize
annál bõségesebben buzog, s nincs miért
aggódnod, mert a szeretet forrása soha
nem apad ki!
Remélem, soraim megtalálják az utat a szívedhez!
Egy idõs asszony, aki már sokat megért,
a szeretet mégsem égett ki a szívébõl

Törmelék védett területen
Egyik olvasónk jelezte, hogy Sárkeresztúr
nyugati határában, nem messze a település
végétõl, a Sárvíz-Völgye Tájvédelmi Kör-

zet területén valaki jelentõs mennyiségû
bontási törmeléket helyezett el. A helyszínen fényképen is rögzítettük ezt a tényt.
A hatályos rendelkezések szerint a bontási
törmeléket arra kijelölt helyre kell szállítani, azt másutt, fõképp természetvédelmi
területen elhelyezni tilos. Az illetékes önkormányzatnál elõre bontási engedélyt
kell kérni, amely tartalmazza a keletkezett
hulladék elhelyezésének módját.
Csutiné Turi Ibolya, Sárkeresztúr polgármestere lapunk érdeklõdésére elmondta:
már megtették a szükséges intézkedéseket, hogy a bontási törmelék elszállításra
kerüljön a természetvédelmi területrõl.
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Nyílt
tér
Így is lehet?!
Az elmúlt hét a lakossági fórumok jegyében telt. Városunk településrészein az önkormányzat képviselõi, a polgármester úr
és az alpolgármester úr tájékoztatták az
érdeklõdõket a választások óta eltelt idõszakban végzett munkájukról, illetve az
elõttük álló feladatokról.
Ez a rövid hír más településen nem keltene
feltûnést, de mi Sárbogárdon élünk!
Az eltelt pár évben a fórumokat az jellemezte, hogy az elõadók, a sajtó munkatársai és az érdeklõdök létszáma – néhány településrészt kivéve – nem érte el a tíz fõt.
Sárbogárd lakossága most kíváncsian, érdeklõdve várta a tájékoztatást. Konstruktív, együttmûködõ légkör és párbeszéd alakult ki a város lakói és vezetõi között. A vezetõk többször hangsúlyozták, hogy csak
közös összefogással, együtt lehetünk képesek a kialakult helyzet – belvíz, külterületi
utak – megváltoztatására. Fontos elemnek
tartottam a polgármester úr azon bejelentését, hogy a gazdákkal egyeztetni kíván a
kérdés megoldása érdekében.
Március 7-én 18 órára a város civil szervezeteinek vezetõi kaptak meghívást a díszterembe. Tizenegy szervezet képviseltette
magát a találkozón. A légkör hasonlatos
volt az idei városi fórumokon tapasztalthoz. A napirendek sokasága elõrevetítette, hogy egy párbeszéd kezdete, és nem egy
probléma megoldása lesz a cél. Szóba került a megjelent szervezetek mûködési köre, rendezvényeik, értékrendjük, viszonyuk a településhez. Felvetõdött egy egységes rendezvényterv létrehozásának lehetõsége, a szervezetek programjainak integrálása a Bogárdi Napok rendezvénysorozatba. A jó hangulatú beszélgetés végén
a felek kölcsönösen megállapodtak az
egyeztetés folytatásában, illetve a tájékoztatás folyamatos fenntartásáról.
Érdeklõdve várom ezek után a gazdákkal
és a vállalkozókkal kezdõdõ megbeszéléseket, mivel hiszem, hogy csak így lehet egy
várost vezetni!
Szabó Csaba, KAPOCS Egyesület

Hargitai Kiss Virág

Helyesbítés
Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke
eseményeirõl

A galambászbál egyik támogatójának,
Domján Jánosnak a nevében elírás történt
az elmúlt héten a lap hasábjain megjelent
szponzorlistában, amiért elnézést kérünk!
Egyúttal ezúton is köszönjük támogatását!
Szervezõk
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CECEI ESEMÉNYEK

Önfeledt Harmónia
Jótékonysági céllal rendezett vidám farsangi mulatságot a cecei Harmónia Kórus
szombaton este a helyi kultúrházban. A termet megtöltõ közönség önfeledt pillanatok
részese lehetett, köszönhetõen a rendkívüli
színészi tehetséggel megáldott fellépõknek.
Elsõként a Cecei Általános Iskola negyedik
osztályosai szórakoztatták a jelenlévõket
„A rátóti csikótojás” címû mese feldolgozásával és énekkel, majd a Harmónia Kórus
színes, karneváli jelmezbe bújt tagjai léptek
színpadra zenés összeállítással, humoros je-

lenetekkel, gegekkel tarkított Rómeó és Júliával, s végül Barina Júlia vezetésével, a mulatozáshoz kedvet
hozó dalocskákkal.
Kallós Péter plébános se maradt ki a vidámságból – az
egyházzal és a kommunista idõkkel kapcsolatos vicceket gyûjtött csokorba.
A mûsort követõen terített asztal mellé invitálták a közönséget egy kis házi süteményre, szendvicsre, pogácsára, majd kezdetét vette a tánc, s késõbb a tombola.
Hargitai Kiss Virág

Hírek a cecei iskolából
Tízéves hagyomány
Tizedik alkalommal került megrendezésre
a Cecei Általános Iskolában a diákönkormányzat által megszervezett szalagavató
ünnepség. A szokásoknak megfelelõen az
intézmény hetedik évfolyamos tanulói vidám mûsorral köszöntötték a végzõs nyolcadik osztályosokat. Az intézmény vezetõje kedves szavakkal köszöntötte az ünnepelteket, és emlékeztette a diákokat arra,
hogy milyen felelõsséggel jár egy oktatási
intézmény legidõsebb tanulóinak lenni.

Ezután került sor a szalagtûzés ceremóniájára, mely során a hetedikesek feltûzték a
2003–2011 feliratú kis szalagokat a végzõs
diákoknak és osztályfõnökeiknek, jelezve
a gyermekek itt töltött tanulóéveit. Az ünnepi esemény után a végzõsök énekkel és
színes digitális bemutatóval köszöntötték
meghívott tanáraikat. Ezután a hetedik
évfolyamosok állófogadás keretében látták vendégül diáktársaikat és tanáraikat. A
rendezvényt zenés mulatsággal zárták a
szervezõk.

rül sor, ami után ünnepi koszorúzás következik az épületen található Petõfi Sándor-emléktáblánál. Minden kedves ünnepelni vágyót sok szeretettel hívnak és várnak a szervezõk!

Az egészség 6alma!

Ünnepi események

MEGHÍVÓ
Az cecei óvodai szülõi közösség

2011. március 12-én 18 órai
kezdettel

mûsorral egybekötött
BÁLT RENDEZ
a cecei mûvelõdési ház nagytermében.
Fellépnek: a Kincskeresõ Óvoda
csoportjai. Zene, tánc, tombola!
Zenél: Szabó László.
Belépõ: 500 Ft.
A bál 20 órakor kezdõdik.
Minden kedves érdeklõdõt szeretettel várunk!

Nemzeti ünnepünk, március 15-e tiszteletére idén is több ünnepi megemlékezéssel
készülnek településünkön. Az általános iskola hatodik évfolyamos tanulói tematikus
mûsor keretében idézik fel történelmünk
dicsõ napját, amelyet 2011. március 11-én
mutatnak be a Szabadság téri mûvelõdési
ház nagytermében. Délelõtt 11 órai kezdettel az alsó tagozatosok, 12 órai kezdettel a felsõ évfolyamok tekinthetik meg az
elõadást. A községi megemlékezés 2011.
március 15-én, délután 17.30-kor veszi
kezdetét a Deák úton található magyar hõsi emlékmûnél. Innen indulnak az ünneplõk – a hagyományoknak megfelelõen –
fáklyákkal a kezükben a mûvelõdési házhoz. Az ünnepi mûsorra 18.00 órai kezdettel az intézmény rendezvénytermében ke-

A Cecei Általános Iskola a 2010-2011-es
tanévben is részt vesz az iskolagyümölcs-programban. Ennek köszönhetõen
az alsó tagozatos tanulók minden nap egy
almát kapnak, amely hozzájárul, hogy minél egészségesebben étkezzenek. A program részeként az iskolával szerzõdött
Fruitmarketing Kft. nevû cég egy rajzpályázatot hirdetett meg, amely az Egészség
6alma nevet viseli. A pályázat célja a tanulók zöldség- és gyümölcsfogyasztásának,
illetve az egészséges életmód minél sikeresebb ösztönzése. Iskolánkban minden
érintett tanulócsoport plakátot készített,
amelyet ötletes szlogen is díszíthetett. A
pályázaton résztvevõ osztályokat jutalomkirándulással és gyümölcslevekkel díjazhatja a kiíró.
Cecei iskola
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Miklósi hírcsokor
Március 2-án iskolánkban szerepelt, az ifjúsági filharmóniai
hangversenybérlet keretében, a Nemzeti Énekkar Antal Mátyás
vezényletével és Bizják Dóra zongoramûvésznõ közremûködésével.
Mûsorukon ismert operákból adtak elõ kórusmûveket. A kíváncsi
és minden hangot feszült figyelemmel kísérõ gyermekközönség
meghallgathatta többek között a Nabuccoból a Szabadságkórust,
Mozart „Szöktetés a szerájból” címû mûvébõl a Janicsárok karát
és Verdi „Trubadúr”-jából a Katonakórust.
Iskolánk újságíró szakköre a hagyományokhoz híven kérdésekkel
várta a fellépõket, melyekre az elõadások szünetében készséggel
válaszoltak. Az alábbiakban a lezajlott beszélgetés szövegét olvashatják.
Újságíró szakkörösök: – Elsõként karnagy úrhoz intéznénk azt a
kérdést, hogy miért ezeket a zenemûveket választotta a mai koncertre.
Antal Mátyás: – Azért, mert ezek nagyon népszerûek, és mindig
jól hatnak a közönségre. Ezek az operairodalom legismertebb slágerei. De van még a repertoárunkban 20-25 hasonló darab, idõrõl
idõre váltogatjuk õket az elõadásokon.
– Milyen országokban lépett fel eddig az énekkar?
– Európát illetõen Franciaországban, Olaszországban, a Vatikánban, Németországban, Szlovákiában és Lengyelországban fordultunk meg többször is. Fontosnak tartom megemlíteni, hogy
Japánban is felléptünk háromszor.
– Melyik európai ország tetszett Önnek a legjobban azok közül, ahol
már karmesterkedett?
– Ez egy nehéz kérdés. Nem akarom egyik országot sem megbántani, de talán Svájc és Ausztria tetszett a legjobban.
– Hány éves kora óta karmesterkedik?
– A Zeneakadémia elvégzése után több évvel, 29 éves koromban
kezdtem a karvezetést.
– Melyik zeneiskolában végezte zenei tanulmányait?
– A zenemûvészeti szakközépiskola végzésével párhuzamosan
két évig jártam Budapesten az Andrássy úti zeneiskolába, mely az
Opera közelében található, majd következett a Liszt Ferenc
Zenemûvészeti Egyetem elvégzése.
– Fizikailag mennyire megterhelõ a vezénylés?
– Szerintem ez egy nagyon egészséges foglalkozás, mert az ember
naponta 3-4 órát mozgásban tartja a kezét, ami akár néhány testnevelésórával is felér. Ez például azon mozgások közé tartozik,
melyek a szív vérkeringését egészségesen támogatják.
– Hosszú évekig fuvolázott a Magyar Állami Hangversenyzenekarban. Mi a jobb érzés: bent ülni egy zenekarban, vagy karmesterkedni?
– Mindkettõ csodálatos érzés, mindkettõnek megvan a maga varázsa. 45 éves koromig ültem bent a zenekarban. Karmesterként
az ember más dolgokat tud megvalósítani, mint zenekari muzsikusként. Karmesterként azt lehet mondani, hogy az én zenei akaratom érvényesül. Ez is öröm, de más jellegû, mint a zenekarban
való muzsikálás. Mindkét szerep másfajta örömöt hozott az életembe.

Meghívó
A Z A L A P I IS K O L A SZ Ü L Õ I SZ E R V E Z E T E
JÓTÉKONYSÁGI RENDEZVÉNYT,

T AV ASZKÖ S Z ÖN TÕ B Á L T
szervez, melyre ezúton szeretettel meghívjuk.

Idõpont: 2011. március 12. 20 óra.
Helyszín: Alap, mûvelõdési ház.
A bál megnyitóján közremûködnek
az általános iskola 8. osztályos tanulói.
Zenét szolgáltat: a Boros zenekar.

– Meséljen az énekkar jelenlegi munkájáról!
– Az énekkar tagjainak a fõ foglalkozása az éneklés. Ez a munkájuk, minden délelõtt van próbájuk, de természetesen egyénileg is
járnak énekórára, hogy a hangjukat karbantartsák és képezzék.
Emellett ha szükséges, önállóan is tanulják a darabokat, és készülnek a hazai és külföldi fellépésekre.
– Most pedig Bizják Dóra zongoramûvésznõtõl szeretnénk azt megtudni, hogy mely mûveket játssza kikapcsólódásként a legszívesebben?
Bizják Dóra: – Debussy, Liszt és Bach mûveit szívesen játszom,
közülük különösen Debussyt kedvelem. Az õ alkotásaik teljesen
kikapcsolnak.
– Hány évesen kezdte a zongorajáték tanulását?
– Ötévesen, ugyanis édesanyám zongoratanárnõ, így korán lehetõségem adódott a gyakorlásra. Az is inspirált, hogy a bátyámat is
gyakran hallottam zongorázni.
– Melyik mûvel felvételizett a zenemûvészeti szakközépiskolába?
– A sok közül egy mûre emlékszem határozottan, ez pedig Chopin
„F-moll fantáziá”-ja, de biztosan játszottam valamelyik Mozartés Haydn-szonátát, és Bach „Divertimento”-ját is.
– Szokott-e improvizálni?
– Nem igazán, csak ha olyan hangulatom van. Irigylem is kicsit
azokat, akik jazzt, vagy könnyûzenét játszanak csak úgy maguktól.
A klasszikus zene nem igazán ad erre alkalmat.
– Az idén milyen fontos fellépései lesznek?
– Szívesebben mesélek az idei év eddigi eseményeirõl, ugyanis egy
szép ünneppel indítottuk 2011-et, hiszen 25 éves évfordulóját ünnepelte az énekkar. Ezen alkalomból a Mûvészetek Palotájában
több mint 1800 ember elõtt léptünk fel, többek között Jandó Jenõ
Kossuth-díjas zongoramûvésszel, illetve a férjemmel együtt. Egy
négyzongorás, ütõhangszeres mûvet adtunk elõ, melynek során
dobokkal, csörgõkkel és triangulummal kísértek bennünket. Az
év további programja, hogy a Carmina Burana elõadásában fogok
közremûködni, és négykezes koncertek lesznek még szép számmal, a párommal.
– Hol készített Önnel az ORF rádiófelvételt?
– Bécsben 1991-ben egy osztrák zenei fesztivál fõdíját nyertem el,
ennek kapcsán készült a felvétel.
– A karnagy úrról tudjuk, hogy Liszt-díja mellett kitüntették a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjével. Ön milyen díjakat
kapott eddigi pályafutása során?
– A zeneiskolán négykezesversenyek elsõ helyezését szereztem
meg. 1992-ben megosztott elsõ díjas lettem a Zeneakadémia Mozart Zongoraversenyén, illetve 1993-ban ugyanitt második a Chopin Zongoraversenyen. Azóta Olaszországban szólóban, illetve a
férjemmel együtt több négykezes versenyt is megnyertünk.
– Szívbõl gratulálunk ezekhez a szép eredményekhez, köszönjük a felejthetetlen hangversenyt, és kívánunk jó egészséget és további sok sikert munkájuk során.
(Az interjút az iskola újságíró szakköröseinek egy csoportja készítette: Kovács Réka, Juhász Fanni, Plájer Nikoletta, Hegedüs Judit, Kern Beatrix, Vargyas Angéla, Zelmanné Varga Zsuzsanna
tanárnõ vezetésével.)
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Meghívó
Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete

2011. március 11-én (pénteken)
9.00 órakor ülést tart.
Az ülés helye: a polgármesteri hivatal díszterme
(Sárbogárd, Hõsök tere 2.).
Napirend:

A Sárbogárdi Múzeum Egyesület
tisztelettel meghívja Önt

egy hagyományõrzõ sétára
március 15-e alkalmából.
A sétát két huszár és egy lovas kisasszony is kíséri.

Indulás az ünnep napján 9.30-kor
a Hõsök terérõl.
Útvonal: Hõsök tere–Petõfi-emléktábla–
Boross Mihály-emlékoszlop–
Tompa Mihály-emléktábla–
Boross Mihály-emléktábla–Huszár-temetõ
(ez utóbbihoz várhatóan 11.30 körül ér a menet).
Csatlakozzon hozzánk!

Meghívó
Kiállítás nyílt a Madarász József
Városi Könyvtárban a MOVE BÉTA
Szivárvány tagjainak munkáiból.
A mûvek alkotói: Dudar Judit, Erlichné Németh Márta, Nagy
Károlyné, Németh Lászlóné, Schönborn Józsefné, Szabó Zsuzsanna, Tinódy Mónika.
A kiállítás megtekinthetõ március 25-éig a könyvtár nyitvatartási idejében.

1. Tájékoztató Sárbogárd város és körzete 2010. évi munkaerõ-piaci helyzetérõl.
Elõadó: Simon Miklós kirendeltség-vezetõ.
2. Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete 2011. évi munkatervének módosítása.
Elõadó: polgármester.
3. A jegyzõi álláshelyre kiírt pályázati felhívás módosítása.
Elõadó: a jegyzõt helyettesítõ aljegyzõ.
4. Az önkormányzat 2010. évi költségvetésérõl szóló 3/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása.
Elõadó: aljegyzõ.
5. A Madarász József Városi Könyvtár vezetõi álláshelyére pályázat kiírása.
Elõadó: polgármester.
6. Közmûvelõdési érdekeltségnövelõ támogatás igénylése.
Elõadó: aljegyzõ.
7. Közmûvelõdési megállapodás a Sárhatvani Klub mûködtetésére.
Elõadó: aljegyzõ.
8. A Sárbogárd–Hantos–Nagylók Szociális Intézményfenntartó Társulás
társulási megállapodásának módosítása.
Elõadó: polgármester.
9. Az egyes szociális ellátásokról szóló 28/2006. (VI. 15.) önk. rend. módosítása.
Elõadó: aljegyzõ.
10. Az éves közbeszerzési terv elfogadása.
Elõadó: aljegyzõ.
11. A települési kommunális hulladék begyûjtése, szállítása és kezelése
tárgyában kötendõ közszolgáltatási szerzõdés elõkészítése.
Elõadó: polgármester.
12. A Magyar Posta ajánlata az alsótöbörzsöki postai szolgáltatás ügyében.
Elõadó: polgármester.
13. Pályázat kiírása táborozások, kirándulások támogatására.
Elõadó: polgármester.
14. A Sárbogárdi Mentõállomás felújításának támogatása.
Elõadó: polgármester.
15. Ingatlanvásárlási kérelem földterületre.
Elõadó: polgármester.
16. A helyi képviselõk, bizottsági tagok tiszteletdíjáról, költségtérítésérõl
és a mûködési feltételek biztosításáról szóló 40/2006. (XI. 2.) önk. rend.
módosítása.
Elõadó: aljegyzõ.
17. A sárbogárdi települési szilárd kommunális hulladéklerakó egységes
környezethasználati engedélyének módosítása.
Elõadó: polgármester.
18. Tájékoztató az elõirányzatok felhasználásáról és a tartalék alakulásáról.
Elõadó: aljegyzõ.
19. Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról.
Elõadók: a végrehajtásért felelõsök.
20. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekrõl, intézkedésekrõl.
Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.
21. Bejelentések, interpellációk.

Zárt ülés:
1. Az „Év Polgárõre” kitüntetés 2011. évi adományozása.
Elõadó: az ÜJB elnöke.
2. Elsõ lakáshoz jutók támogatása.
Elõadó: ESZB-elnök.
3. Bejelentések.
Dr. Sükösd Tamás polgármester

Bogárd és Vidéke 2011. március 10.

KÖZÖSSÉG / SPORT

Farsang Sárszentágotán
2011. február 19-én tartotta az általános
iskola hagyományos farsangi felvonulását. A jelmezes felvonulók többsége alsó
tagozatos tanuló volt. A szülõi munkaközösség segítségével szervezett délutánra sokan voltak kíváncsiak. A fellépõknek a hercegi pár – Gula István és
Barsi Boglárka – ajándékkal kedveskedett. A felvonulás után a legjobb jelmezesek, csoportok külön díjazásban részesültek.
A legjobban sikerült állat: a gólya – Léki
Milán. A legszínesebb egyéniség: a zebra
– Ihász Bálint. A legigényesebb jelmez:
virágcserép – Varga Viktória. Legötletesebb jelmez: robot – Siák Gábor. A király: Fekéts Alex. A legszerényebb: a
boszorkány – Vass Bianka.

A Sárszentágotai Általános Iskola Gyermekeiért Egyesület köszönetet mond mindazoknak, akik 2010-ben személyi jövedelemadójuk 1 %-át, 204.000 Ft-ot felajánlották az
egyesület javára. Az összeget tanulmányi kirándulás és toborozás támogatására fordítottuk.
Kérjük, hogy 2011-ben is támogassák egyesületünket!
Adószám: 18501104-1-07.
Köszönettel: a Sárszentágotai
Általános Iskola Gyermekeiért Egyesület

Megyei I., férfi kézilabda

Kettõs gyõzelem
a nyitányon!
Szombati mérkõzés

VAX Sárbogárd II.–Mór II.
26-17 (11-5)
Sárbogárd II: Németh I.–Szabó J. (3), Nacsi (3),
Hegedûs (3), Bodoki (5), Pluhár, Rehák (6). Csere: Borostyán, Varga, Baki (1), Szilveszter, Botka
(5). Edzõ: Bodoki György.
Vezették: Gahovetz, Tiringer.
Egy hosszú téli szünet után ismét megtelt az
MGÁI csarnoka. Ezen a mérkõzésen csak az elsõ
tíz perc hozott szoros küzdelmet. A kezdeti botladozás után csapatunk elkapta a fonalat, és javuló
játékkal már a szünetre meggyõzõ fölénnyel vezettünk. A második játékrész is hasonlóan alakult. Egy percig sem forgott veszélyben a gyõzelem.
A megszokottan kiváló teljesítményt nyújtó Németh Tamás (kapus) mellé ezen a meccsen fel tudott nõni Botka Tomi (5 gól), illetve a fiatal
Rehák Tamás (6 gól), aki a bal szélen és irányítóként is megtalálta a helyét. Bodoki Gyuri is sokat
javult a múlt heti tornán nyújtott teljesítményéhez képest. Persze, a többiek is jól játszottak.
Március 12-én nehezebb dolga lesz a II-es csapatunknak. Mórra látogatunk, ráadásul az I-es csapatukhoz. A mérkõzés 18 órakor kezdõdik szombaton a csodálatos Vekerle sportcentrumban.
Vasárnapi mérkõzés

A legszebb: a pillangó –
Bönde Szilvia, és a hercegnõ – Oroszi Lilla. A
legjobb felszolgáló: a
pincér – Bóka Kristóf.
A legfélelmetesebb: a
kalóz – Sereg Márk. A
legaranyosabb: a cica –
Oláh Emília. A legõrültebb: a tudós – Örkényi
Krisztina. A legzöldebb: Shrek – Nagy Dániel. A legköltõibb jelmez: Petõfi – Handa
Ottó. A legjobb szólótáncos: Polyák Dorina.

Köszönet
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Rácalmás–VAX Sárbogárd I.
27-30 (13-15)

A csoportok fergeteges sikert
arattak. A 3. osztályosok igazi
farsangi forgatagot mutattak
be zenével, tánccal, verssel. A
2. osztályosok Hupikék Törpikéknek öltöztek, a 4. osztályosok pedig a Mézga családot
hozták el erre a délutánra.
Köszönjük a szülõknek, pedagógusoknak a felkészítést! A
farsangi délután bevételét az
intézmény tanulmányi kirándulásra és a diákok jutalmazásra fordítja.
Tudósítónktól

Sárbogárd I: Borostyán–Kaló (2), Balogh (5),
Pluhár (2), Takács (2), Bodoki (12), Németh II.
(2). Csere: Németh I., Rehák (1), Hegedûs (4),
Suplicz, Varga. Edzõ: Bodoki György.
Vezették: Decsi, Csöregi.
Egy hete, a Zeusz-kupán egy izgalmas, kemény
mérkõzést vívott a két csapat, ami döntetlenül
végzõdött. Úgyhogy nem voltak túl jók az elõjelek, mivel ismét idegenben kellett játszani. Aztán
a mérkõzés most másképpen alakult. Csapatunk,
jó teljesítményt nyújtva, végig irányította a mérkõzést.
Bodoki Gyurci tovább javult, és góljaival sokat segített a csapaton. Mellette még Hegedûs Norbi
játéka emelkedett az átlag fölé. Szerencsére mindig vannak a csapatban olyan játékosok, akik felülmúlva önmagukat el tudnak dönteni mérkõzéseket. Most is ez történt. A két kapust is meg kell
említeni, akik szintén jó formát mutattak.
Említettem, hogy idegenben játszottunk, de nézõszámban is felülmúltuk az ellenfelet.
Jól sikerült hát a tavaszi rajt mindkét csapatunknak.
Jövõ héten vasárnap 18 órakor az I-es csapat
Martonvásárt fogadja a Mészölyben.
Mindenkit szeretettel várunk!
Hajrá, Sárbogárd!
Rehák Sándor
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LÉGIÓ 2000 SECURITY–BOGÁRD ÉS VIDÉKE–
LSC SÁRBOGÁRD VÁROSI TEREMLABDARÚGÓ-BAJNOKSÁG
A forduló eredményei:
OLD BOYS–TWISTER
GALAXY 4:5 (1:1)
Old Boys: Horváth, Tóth, Hajba, Mikuli,
Kuti. Csere: Berta.
Twister: Tóth A., Balogh, Roszkopf, Salamon, Killer. Csere: Bognár T., Bor, Somogyi, Szabó, Szántó.
2. perc: meglepetésre Mikuli átadását Kuti
helyezte a kapuba. 5. perc: Kuti harcolt a
labdáért, megszerezte, lõtt, a labda elkerülte a kaput. 6. perc: Bor lõtt, kapu mellé.
7. perc: Somogyi lövése szintén elkerülte a
kaput. 9. perc: hiába a Twister-fölény, ha
játékosai nem találják el a kaput! 11. perc:
Mikuli lõtt kapu mellé kapásból. 12. perc:
Killer alig lõtt kapu mellé. 13. perc: Somogyi hibáját majdnem kihasználta az Old
Boys. 14. perc: Salamon közeli lövését hárította Horváth. 16. perc: tûzijáték az Old
Boys kapuja elõtt. Bognár T., Roszkopf,
majd megint Bognár közeli lövéseit hárította Horváth. 18. perc: Somogyi erõs lövését Horváth biztosan hárította. 20. perc:
végre Somogyi betalált a kapuba. Egyenlõ
az állás. 21. perc: A kamionos Killer szerezte meg a vezetést. Na! Ki vagyok én? 22.
perc: Bor egyedül maradt a kapu elõtt,
kapta a labdát, egy fordulat után gólt lõtt.
23. perc: Kuti jól eltalált lövéssel szépített.
Ugyanebben a percben Hajba a kapufát
találta telibe. 27. perc: Kuti egyenlített. 28.
perc: Bognár közeli lövését védte Horváth.
30. perc: két gól is esett. Egy ide, egy oda. A
gól szerzõi sorrendben: Bor, illetve Mikuli.
32. perc: Szabó jól eltalált lövése a bal felsõ
sarokban kötött ki. Nehezen kikínlódott
gyõzelem. A bajnokság folyamán most játszott a legjobban az Old Boys. Az utolsó
forduló eredményétõl függetlenül megnyerte a bajnokságot a Twister csapata.
Góllövõk: Kuti 3, Mikuli, illetve Somogyi,
Killer, Bor, Salamon, Szabó.

HORVÁTH KER.–TOLEDO
2005 10:3 (3:2)
Horváth Ker.: Kovács G., Oláh, Nyári,
Horváth J., Horváth D. Csere: Kovács S.
Toledo: Fûrész, Csuti, Barabás B., Barabás
R., Orbán. Csere: Gazsó.
A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV
sportadásában tekinthetik meg.
Góllövõk: Horváth D. 4, Horváth J. 3, Kovács S., Oláh, Nyári, ill. Gazsó, Csuti, Barabás R.

LÉGIÓ 2000, FAIR BÚTOR–
SÁRBOGARAK 2:3 (1:2)
Légió: Megyesi, Németh, Tóth A., Huszár
Cs., Vereczkei. Csere: Huszár Z., Rozgonyi,
Szilágyi Cs., Szilágyi F.
Sárbogarak: Csuti J., Dizseri P., Gazdag,
Németh Cs., Kiss A. Csere: Dizseri M., Dizseri T., Gászler, Madarász.
3. perc: Vereczkei lövése egy védõn irányt
változtatott, Csuti vetõdve hárított. 4.perc:
Németh Cs. lövését Megyesi kispárgázta.
5. perc: az elõre törõ Németh megszerezte
a vezetést. 6. perc: Gazdag tört elõre, jól eltalált lövéssel egyenlített. 8. perc: Dizseri
P. lövését védte Megyesi. 9. perc: Madarász harcolt a labdáért, megszerezte, az
utolsó pillanatban Németh szerelte szögletre. 18. perc: Tóth lövése célt tévesztett.
19. perc: egy lepattanó labdát Madarász
helyezett a kapuba. 20. perc: Gászler
hosszan vette át a labdát, a helyzet odalett.
22. perc: Rozgonyi lövését Csuti szögletre
hárította. 23. perc: Dizseri M. lövését
Megyesi hárította. 24. perc: Németh Cs. lövése után a labda a kapufán csattant. 30.
perc: a labda Madarász elé került, és kilõtte a bal felsõ sarkot. 31. perc: Rozgonyi lövése akadt meg a kapuban. 35. perc:
Vereczkei közeli lövését védte Csuti. 38.
perc: Németh A. lövése kapu fölé szállt.
Egyenlítési lehetõség volt. Megérdemelt
gyõzelem a kínlódó Légió felett.
Góllövõk: Németh A., Rozgonyi, ill. Gazdag,
Madarász 2.

SPURI–EXTRÉM 5:3 (4:1)
Spuri: Szalai, Palásti, Márkovics, Bodó,
Rohonczi. Csere: Banda, Gál, Huszár L.,
Kiszl, Kovács.
Extrém: Németh, Hajnal, Dévényi, Major,
Juhász. Csere: Lakatos.
2. perc: Dévényi rossz ütemû átadásából
indult a Spuri, de odalett a helyzet. 3. perc:
Rohonczi perdítése akadt meg a kapuban.
4. perc: Márkovics lövése kapu fölött landolt. 5. perc: Dévényi lövése kerülte el a
kaput. 6. perc: Márkovics kilõtte a bal alsó
sarkot. 7. perc: Hajnal sem talált a kapuba.
8. perc: Dévényi lõtt kapu fölé. 10. perc:
Hajnal lövését Szalai ujjheggyel szögletre
tolta. 11. perc: Rohonczi eladott labdájára
Dévényi csapott le, és Szalai mellett megszerezte a szépítõ gólt. 14. perc: Rohonczi
átadását Márkovics értékesítette. Három
percen belül két Rohonczi-hiba! 16. perc:
Márkovics mesterhármasával 4:1. 16. perc:
Lakatos lövését védte Szalai. 21. perc: Hajnal lövése a kapu elõtt suhant el. 23. perc:
Palásti lövése Németh lábáról ismét Palásti elé került, a fekvõ kapus mellett az üres
kapu mellé emelt. 25. perc: Márkovics az

elé pattant labdát biztosan lõtte be. 26.
perc: Dévényi átadását Juhász a kapuba
továbbította. 27. perc: Palásti szorongatott
helyzetben a kapu mellé lõtt. 28. perc: Lakatos lövése a megzavart Szalai lábai között vánszorgott a kapuba. 30. perc: Lakatos lövését védte a kapus. 36. perc: Dévényi
lövését Szalai bravúrral hárította. Megérdemelt gyõzelmet aratott a lelkes játékot
produkáló Spuri.
Góllövõk: Rohonczi, Márkovics 4, ill. Dévényi, Juhász, Lakatos.

DANUBIA–OMV 3:6 (0:3)
Danubia: Meilinger, Márton, Takács, Somogyi, Horváth A. Csere: Fekete, Gábris.
OMV: Takács, Lukács, Nagy, Deák, Kiss.
Csere: 3. perc: Takács lövését Takács kiütötte a
mezõnybe. 4. perc: Deák lövése akadt meg
a jobb alsó sarokban. 6. perc: Deák nagy
góljával kettõre nõtt az elõny. 7. perc: Kiss
a mennyezetet összetévesztette a kapuval.
11. perc: tiszta helyzetben Horváth A. a kapu fölé lõtt. 13. perc: Nagy gólja megadta a
kegyelemdöfést az elsõ félidõben. 18. perc:
növelhette volna az elõnyt az OMV, de
Deák átadásáról Nagy lemaradt. 22. perc:
Takács szépített. 24. perc: Gábris kilõtte a
jobb alsó sarkot. Szorossá vált az eredmény! 27. perc: Deák erõs lövését Meilinger kiütötte Kiss elé, aki nagy gólt lõtt.
30. perc: Horváth lövése kerülte el a kaput.
32. perc: szögletbõl Lukács fejelt gólt. 37.
perc: Márton lövését Takács nem tudta védeni. 40. perc: Lukács lövése, majd perdítése kerülte el a kaput. 42. perc: Lukács állította be a végeredményt. Nagyon lassú
iramú mérkõzésen a rutin diadalmaskodott.
Góllövõk: Takács, Gábris, Márton, ill. Deák
2, Nagy, Kiss, Lukács 2.
A mérkõzéseket Tóth I. vezette.

Tabella az utolsó forduló elõtt:
1. Twister Galaxy
2. Sárkeresztúr Kike
3. Horváth Ker.
4. Extrém
5. OMV
6. Spuri
7. Légió 2000 Security
8. Sárbogarak
9. Old Boys
10. Toledo 2005
11. Danubia

14
13
13
12
13
10
9
4
3
2
1

3
2
1
3
1
2
2
2
3
3

2 93:42
4 93:45
5 117:60
4 87:59
6 94:56
9 76:93
8 60:53
13 44:74
14 48:85
14 53:129
15 51:104

45
41
40
36
36
31
29
14
11
9
6

Megjegyzés: Extrém és az OMV csapataitól jogosulatlan játékos szerepeltetése miatt évi összeredményükbõl
-3 pont levonva.

Góllövõlista:
I. Horváth D.
Gróf Ferenc
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SÍC – hírek, eredmények
A Magyar Íjász Szövetség által február
26-ára kiírt, Dunakeszin megrendezésre
került, FITA-csillagos Magyar Teremíjász
Bajnokságon megjelent 261 íjászt meleg
rumos teával fogadhatta volna a versenyrendezõség!
A magyar terembajnokságból „verembajnokság” lett volna, ha a MISZ azonnal
viszsza nem minõsíti a versenyt. Ugyanis a
versenyzõket, szülõket és edzõket hideg és
nem megfelelõen világított raktárcsarnok
fogadta, toalett nélkül. Közfelháborodás
alapján ezért a MISZ visszavonta az OB el-

nevezést ingyenes minõsítõ versenyre, ami
azt jelentette, hogy a rangsoroló folytatásaként a kieséses szettrendszer elmaradt.
Habár a hangulaton ez nem sokat javított.
Sokan távoztak, de sokan maradtak.
A maradók azért vállalták a versenyt, hogy
legalább a napjuk és a kiadott utazási költségük ne menjen kárba, és megmérettettek egymással, ki mire képes ilyen „jeges”
körülmények között.
A Sárréti ÍC versenyzõi közül nyolcan neveztünk, és egy kivétellel vállaltuk a versenyt. A kivétel Bola Jóska, akinek a felesége várandós kismama, és aki olyan vékony ruházatban volt, hogy biztos lett volna a tüdõgyulladás.

Gyermek fiú: Stadler Balázs 3. helyezés,
kadet lány: Katona Dorottya 3. helyezés,
kadet fiú: Horváth Tamás 1. helyezés, ifjúsági fiú: Lovász Balázs 1. helyezés, felnõtt
férfi: Krencz Szabolcs 6. helyezés, veterán
férfi: Gilicze Ferenc 1. helyezés, Gilicze
László 2. helyezés.
Egyesületünk mindenki számára nyitott,
kérjük, látogassa meg egyesületünket!

Sárbogárd Nõi Kézilabda Egyesület –
megyei kézilabda-bajnokság, tavaszi forduló

A Femol csoport állása
1. Csákvár
16 16 0 0 66 4 62 48
2. Velence
16 12 2 2 56 19 37 38
3. Kápolnásnyék
16 10 1 5 37 24 13 31
4. Martonvásár
16 9 4 3 28 12 16 31
5. Kisláng
16 9 3 4 34 21 13 30
6. Iváncsa
16 8 4 4 27 19 8 28
7. Szabadegyháza
16 8 2 6 30 26 4 26
8. Bakonycsernye
16 8 2 6 23 27 -4 26
9. Baracs
16 6 4 6 23 28 -5 22
10. Pákozd
16 6 3 7 23 25 -2 21
11. Polgárdi
16 6 2 8 20 23 -3 20
12. Sárszentmiklós
16 6 1 9 32 36 -4 19
13. Dunafém–M.hegy 16 4 0 12 19 50 -31 11
14. Etyek
16 2 2 12 19 49 -30 7
15. Káloz
16 1 1 14 10 48 -38 4
16. Pusztavám
16 1 1 14 13 49 -36 3
A Dunafém–Maroshegy, Etyek, Pusztavám csapatától
-1 pont levonva.

március 12.
március 19.
március 26.
április 2.
április 8.
április 16.
május 1.
május 8.
május 14.
május 22.
május 28.
június 4.
június 11.

10 óra
19 óra
17 óra
19 óra
19 óra
19 óra
10 óra
16 óra
19 óra
16 óra
19 óra
18 óra
19 óra

1
3
2
2
3
3
6
7
8
6
7
8
8
11
10
15

Nyitottak vagyunk minden segítségre, támogatásra. Legyen a szponzorunk!

64
33
41
39
47
29
41
25
35
38
33
32
23
23
18
9

16
5
16
19
20
19
31
30
36
36
44
46
36
51
49
76

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

A Turul–Macron csoport
eredményei
Szabadegyháza II.–
Dunamenti Abroncsgyártók
Dunapentele–Nagyvenyim
Kisapostag–Besnyõ
LMSK–Alap
Soponya–Perkáta SE
Zichyújfalu–Mezõkomárom
Nagylók–Elõszállás

2-0 (0-0)
1-0 (0-0)
2-4 (2-3)
7-1 (2-1)
1-1 (0-1)
7-3 (4-0)
6-1 (4-0)

Az Agárdi Termál csoport
eredményei
Mezõszilas–Sárszentágota
Rácalmás SE–Sárosd
Pusztaszabolcs–Vajta
Mezõfalva–Dég
Adony–Aba-Sárvíz
Sárbogárd–Cece SE
Lajoskomárom–Enying
Seregélyes–Kulcs

Az Agárdi Termál csoport állása
1. Sárosd
16 12 3
2. Mezõfalva
16 12 1
3. Aba-Sárvíz
16 11 3
4. Adony
16 10 4
5. Seregélyes
16 10 3
6. Lajoskomárom
16 8 5
7. Pusztaszabolcs
16 7 3
8. Sárbogárd
16 6 3
9. Dég
16 6 2
10. Kulcs
16 5 5
11. Mezõszilas
16 5 4
12. Vajta
16 3 5
13. Enying
16 1 7
14. Rácalmás
16 2 3
15. Cece
16 1 5
16. Sárszentágota
16 1 0
Kulcs csapatától -1 pont levonva.

Adószámunk: 18491074-1-07.

Köszönjük!

Eredményeink:

1. Soponya SE–Sárbogárd NKE
2. Sárbogárd NKE–Seregélyes
3. Publo Csákvár–Sárbogárd NKE
4. Sárbogárd NKE–Martonvásár
5. Polgárdi VSE–Sárbogárd NKE
6. Sárbogárd NKE–Bicske TCKE
7. Aba-Sárvíz KE–Sárbogárd NKE
8. Zsámbéki SBE–Sárbogárd NKE
9. Sárbogárd NKE–Poszi-Rácalmás
10. Lovasberény TE–Sárbogárd NKE
11. Sárbogárd NKE–Pázmánd SE
12. Ercsi SE–Sárbogárd NKE
13. Sárbogárd NKE–Móri KSC

Kérjük Önöket, hogy személyi jövedelemadójuk 1 %-ával legyenek egyesületünk segítségére!

48
28
25
20
27
10
10
-5
-1
2
-11
-14
-13
-28
-31
-67

5-1 (1-0)
1-5 (0-2)
5-1 (2-1)
1-0 (0-0)
3-0 (1-0)
1-0 (1-0)
2-0 (2-0)
1-1 (0-1)

A Turul–Macron csoport állása
39
37
36
34
33
29
24
21
20
19
19
14
10
9
8
3

1. Besnyõ
14 11
2. Nagylók
14 11
3. Zichyújfalu
14 10
4. Alap
14 8
5. LMSK
14 8
6. Elõszállás
14 6
7. Perkáta
14 7
8. Szabadegyháza II.
14 6
9. Dunapentele
14 4
10. Nagyvenyim
14 4
11. Soponya
14 2
12. Kisapostag
14 3
13. Mezõkomárom
14 1
14. Dunamenti
Abroncsgyártók
14 1
Kisapostagtól -1 pont levonva.

2
0
2
1
1
6
2
1
3
2
7
0
3

1
3
2
5
5
2
5
7
7
8
5
11
10

47
44
41
39
34
36
23
26
31
17
22
13
15

19
15
16
24
23
21
15
36
35
24
31
44
49

28
29
25
15
11
15
8
-10
-4
-7
-9
-31
-34

35
33
32
25
25
24
23
19
15
14
13
8
6

2 11 7 43 -36

5
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Házasok szentmiséje Sárszentmiklóson
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2011-et a családok évének nyilvánította. Ennek jegyében rendeztük meg február 26-án a
házasok szentmiséjét, amelyre a környezõ települések házaspárjait és családjait hívtuk meg.

Akik elfogadták a meghívást, lelki ajándékokban gazdagodhattak, és megerõsödhetett bennük a hitvesi szeretet, valamint a
szentségi házasságban tett ígéreteiket is megújíthatták lelkükben.

Jelek, jelképek, szimbólumok

A hajó
A keresztény szimbolika szívesen és gyakran él a mindennapi életben használatos
tárgyakkal vagy általánosan ismert jelenségekkel, hogy ezekkel teológiai, hitbeli
üzenetet közvetítsen. Kicsivel utal a nagyobbra, az anyagival a lelkire, anélkül,
hogy a kicsit vagy a tárgyi–anyagit lebecsülné.
Így történik akkor is, amikor a hajót használja szimbólumként. Ki tudja, hányféle
úszó alkalmatosság szelte a tengerek és
történelmünk hullámait a nád- és gyékénykévékbõl mesterien összefûzött lélekvesztõtõl a fatörzsbõl kivájt teknõn át az elsüllyedhetetlennek minõsített Titanicig.
Kolumbusz Santa Mariajától a vízen mozgó harctérként mûködõ repülõgép-anyahajókig, elképesztõ befogadóképességû
tankerig és az atommeghajtású tengeralattjárókig.
A Bibliát ismerõ kereszténynek talán mégis Noé bárkája jut az eszébe. Nem is csupán
azért, mert idõrõl idõre biblicista megszállottak vagy szenzációra és pénzre éhes kalandorok rugaszkodnak neki a szárazra került bárka maradványai felkutatásának.
Noé bárkája jel, Isten ítéleténél is nagyobb
irgalmának a jele. Isten meg akarja, és meg
is tudja menteni a hozzá hûséges Noét
nyolcadmagával és a teremtettség reprezentánsaival együtt. Nem Noé, hanem Isten a kapitánya a bárkának: az õ parancsára épül, és az ajtót is õ zárja be a bevonulók
után.
Jézus halászbárkából hívja el elsõ tanítványait. Viharban hánykolódó csónakban
menti meg a pánikba esett, vízi jártassággal rendelkezõ, de emberhalásznak szánt

Együttlétünket Mészáros János plébános tanulságos és elõremutató szavai nyitották meg. A liturgia méltóságához járult hozzá a
Bakonyi István vezette katolikus kórus, melynek tagjai énekükkel
még felemelõbbé tették ünnepünket.
Sárközi Béla diakónus családjával együtt érkezett, hogy szívhez
szóló prédikációjával emlékeztesse a házaspárokat az esküvõn
tett ígéreteikre, és új lendületet adjon az egymás iránti kölcsönös,
áldozatvállalásokon alapuló szeretetnek.
Az ünnepi szentmise után agapéra hívtuk a jelenlévõket, ahol Rita asszony, igehirdetõnk hitvese mutatta be a Székesfehérvári
Egyházmegye ez évi programjait. A fehér asztal mellett, Lázár Ervin meséje nyomán, a Csodapatika játékban is részt vehettünk,
majd kötetlen beszélgetésben osztottuk megy egymással örömeinket, küzdelmeinket, törekvéseinket, amelyeket házasságunk
éveiben a szeretet megélése kapcsán megtapasztalhattunk.
Reményeink szerint ez az ünnepi esemény kezdete egy olyan folyamatnak, melyben a házasfelek szeretete egyre inkább megerõsödik, és a családok is – megszüntetve az elszigetelõdés nehézségét – egyre közelebb kerülhetnek egymáshoz.

csapatát. Csónakból tanítja a parton állókat, hogy azok, Jézus szeretetének a vonzásában, a „kicsiny bárka” utasaivá bátorodjanak. A kapitány a „kicsiny bárkában”
is Jézus marad.
Keresztelési könyvecskéjében Luther is
használja az özönvíz és a bárka jelét. Az õsi
„özönvíz-imádság” szavaival azért könyörög és imádkoztatja a jelenlévõket is, hogy
a keresztség üdvösséges özönvizében minden elpusztuljon a keresztelendõben, amit
Ádámtól örökölt, és amit maga is hozzáadott, hogy a hitetlenek közül a keresztény
szent nép, vagyis az anyaszentegyház bárkájába mentessék, minden hívõvel együtt
buzgó lélekkel és örvendezõ reménységgel
szolgálja Istent, és minden hívõvel együtt
örök életre jusson Jézus Krisztus által.
Amikor egy õsi örmény templom ajtajának
két szárnyába belefaragták a bárkába való
bevonulás és a kivonulás képét, azt jelzik,
hogy aki itt belép, a templom hajójába lép
be. Isten népe közösségben, az anyaszentegyházban találhat menedékre és „biztos,
védett kikötõre” (EÉ 286,5). Véletlen lenne, hogy a hagyományos rend szerint épült
templomok hívõket befogadó részét hajónak nevezzük, amelynek a népe az oltártérrel jelzett kikötõ, vagyis Isten új világa
felé tart?
Skandináv területen alig akad templom,
amelynek a mennyezetérõl ne csüngene le
hajómodell. A templom hajójának, az egyháznak a népe itt köszönte meg a halászzsákmányból való kenyeret, itt könyörgött
a veszélyes vizeken hajózókért, és itt, a hajómodell alatt, a templom hajójában ajánlotta Krisztus irgalmas emlékezetébe azokat, akik nem tértek haza, mert elnyelte
õket a tenger. A „kicsiny bárka” népe csak
Krisztus irgalmas hatalmának oltalmában
hajózhat (EÉ 262,2).
A barokk kor egyházmûvészete bonyolult
allegóriát alkotott a hajó egyszerû jelébõl.
A Somló-hegy déli tövében áll egy temp-

Varga László és Kati

lom. Pálos szerzetesek faragták a berendezését. A szószék hajót utánoz, egészen a
részletekig. A horgony is ott lóg az orrából.
A szószékre nyíló ajtó szárnyainak a borítása adja ki az árbocot. A hangvetõ textilbõl szõtt csíkos vászna imitálja a vitorlát. A
szószékhajó oldalára a könyvtartó takarójaként igazi halászhajó van kivetve. A barokktól való minden viszolygásom ellenére
van igaz mondanivalója ennek a hajószéknek: a hirdetett evangélium gyûjt népet az
egyház hajójába.
Az ökumené jelképe is hajó. Végtelenül
egyszerû vonalakkal jelzett hajó. Kereszt
az árboca, Krisztus a jele. A Kapitányt jelképezi, aki az Atya akaratából beszállt a mi
csónakunkba. Halálával és feltámadásával
mentette meg a világot a végeges elmerüléstõl. Vitorla nem lobog az ökumené hajójának, mert a Szentlélek Krisztust dicsõíti, hogy Jézus vonzásában az „egy, szent,
egyetemes és apostoli” egyház hajójában
hajózzunk, és ne tévedjünk semmiféle privát vállalkozó kalózhajójára. Ez pusztító
mélység felé tart. A hajó, amelynek a kormányrúdja Krisztus kezében van, aki nemhogy nem alszik, de még nem is szunyókál
(Énekem az úr. 109,2), biztos kikötõ reménységében halad.
Fehér Károly ny. ev. esperes, Székesfehérvár
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Csillagok Pálfán Erdélyi pillanatok
Egy különleges hír érkezett szerkesztõségünkbe: Pálfán is
megrendezésre kerül a Csillag Születik – persze, helyi és környékbeli szereplõkkel. Az esemény részleteirõl a szervezõk egyike, Nyerges Imréné, a Pálfai Cigány Kisebbségi Önkormányzat
elnökhelyettese tájékozatta szerkesztõségünket.

Varga Csaba tavalyi erdélyi útjának fotóiból láthattunk zenés, vetített képes bemutatót a sárbogárdi könyvtárban hétfõn este. A
fotós minden évben elhozza sárbogárdi barátainak, ismerõseinek
alkotásai legszebbjeit. Most fákról, egy kis hegyi vasútról, meghitt
tájakról, s az ott élõ emberekrõl tekinthettünk meg képeket. No,
meg volt egy kis ráadás is a téli Balatonról és vaddisznókról.
Nõnap alkalmából Csaba csodálatos felvételekkel lepte meg a jelenlévõ hölgyeket, amiket a mezõk virágaiból válogatott össze.
A vetítést kötetlen beszélgetés követte, terített asztal mellett.

A Pálfai Csillag Születik I.
fordulóján 12 jelentkezõ
vett részt a településrõl, valamint Paksról, Nagydorogról és Szedresrõl. A rendezvény sztárvendége Csikó Szabolcs, aki egyben a
zsûri tagja, Patkós Gyuláné,
Ignácz László és Csonka
Imre, a Nagydorogi Cigány
Kisebbségi Önkormányzat
elnöke mellett.

Hargitai Kiss Virág

Az elsõ forduló szünetében a Pálfai Rozmaring Népdalkör szórakoztatta a közönséget.
Az I. fordulóból minden versenyzõ továbbjutott, s várhatóan még
sárszentlõrinci indulókkal egészül ki a márciusi II. forduló, melyen 14 versenyzõbõl 7 juthat tovább a döntõbe, 1 versenyzõt pedig a közönség tarthat bent szavazataival.
A versenyzõknek két produkcióval kell készülniük. A szünetekben a népdalkör mûsorán kívül többek között helyi táncosok, verselõk, mesélõk és Csikó Szabolcs elõadásában gyönyörködhet a
közönség.
Az áprilisi döntõben 3 produkciót díjaz a zsûri. Az elsõ helyezett
részt vehet az Élõ Csillag Születik címû mûsorban nézõként, a
második egy wellness hétvégére utazhat el, a harmadik pedig két
személyre szóló vacsorát nyer.
A Pálfai Csillag Születik fordulóira elõvételben és a helyszínen
(mûvelõdési ház) lehet jegyet vásárolni 200 Ft-ért. A mûsor ideje
alatt büfé üzemel, és kézzel készített ajándékokat lehet vásárolni.
A bevételt a nyereményekre kívánják fordítani a szervezõk.
A II. forduló idõpontja: március 12-e 14 óra.
A III. forduló (döntõ) idõpontja: április 16-a 14 óra.
Hargitai Kiss Virág
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CSALÁDI KÖR / MÉSZÖLY-HÍREK

NAGYMAMA RECEPTJEI
Sajt házilag
Hozzávalók: 1 liter tej, 1/2 kg túró, 6 dkg vaj, 1 egész tojás, 1 kávéskanál szódabikarbóna, 1 kávéskanál só.
1 liter aludt, vagy forró tejet, 1/2 kg túrót – melyet elõbb áttörünk
krumplitörõn – fõzzünk össze 5 percen át. Nyomás nélkül szûrjük
le róla a savót, majd lábasba téve 6 dkg vajjal, 1 egész tojással, 1 kávéskanál szódabikarbónával és 1 kk sóval keverjük jól össze. Óvatosan 15 percig keverjük fõzés közben. Amikor elválik a lábas oldalától, vegyük le a tûzrõl, és rakjuk tetszõleges formába. 2 óra
múlva reszelhetõ is. Fûszerezhetjük köménnyel, fokhagymával,
snidlinggel, zöldfûszerekkel.

Pulykamell sajtmártással
Hozzávalók: 4 szép szelet pulykamellfilé, 2 dl tej, 15 dkg reszelt
márványsajt, 5 dkg zsír, 5 dkg vaj, liszt, 2 gerezd fokhagyma, 1 kis
fej vöröshagyma, snidling, 2 dl tejszín, 1 tojássárgája, 2-3 evõkanál száraz fehérbor, õrölt fehér bors, só, õrölt fekete bors, õrölt
szerecsendió.
A majdnem 1 cm vastag hússzeleteket megszabadítjuk az inas részektõl, megsózzuk, megborsozzuk, és félretesszük. A mártáshoz
forró vajon megfonnyasztjuk az apróra vágott vöröshagymát, rásuhintunk 2 ek finomlisztet, és 1-2 percig erõsen kevergetve világosra pirítjuk. Ezután a zúzott fokhagymát is hozzáadjuk, keverünk rajta kettõt, és felöntjük a hideg tejjel. Kavarjuk derekasan,
mert megcsomósodik, és akkor szûrhetjük–passzírozhatjuk!
Ha szép csomómentesre sikerült kikevernünk, tegyük bele az apróra morzsolt sajtot, és folyamatosan kevergessük, amíg szép simára nem sikerül megint. Öntsük rá a tejszínnel elhabart tojássárgáját, tegyük bele a finomra vágott snidlinget, és kevergetve
3-4 percig fõzzük. Végül a fehérborral és a fûszerekkel ízesítjük,
kissé megborsozzuk, sózni valószínûleg nem is kell a sajt miatt.
A húst tûzforró zsíron, többször megforgatva, oldalanként 3-4
perc alatt pirospozsgásra sütjük, papírtörlõre szedve lecsöpögtetjük, tálalásig meleg helyen tartjuk. Spagettivel tálaljuk, a húst és a
tésztát leöntve a mártással.

Sajtos-spenótos tészta
Hozzávalók (2 személyre): fél csomag durumtészta, fél doboz fagyasztott spenót, 1 dl másfeles tej, fokhagyma ízlés szerint, 1 evõkanál étkezési keményítõ, ételízesítõ, 5 dkg óvári, mozzarella
vagy edami sajt.
A tésztát kifõzzük, leszûrjük. A spenótot kevés vízzel felolvasztjuk, ízesítjük. Amikor már felolvadt, hozzátesszük a tejben csomómentesre kevert keményítõt, és besûrítjük. A tésztát összekeverjük a spenóttal, reszelt, vagy darabolt sajttal forrón tálaljuk.
Díszíthetjük paradicsomkarikákkal.

Heti idõjárás
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OVI-SULI
A MÉSZÖLYBEN
Tisztelt Szülõk!
Gyermekeik nagycsoportos korba értek. Ilyenkor már gyakrabban gondolnak az iskolára, az iskolaválasztásra. Hamarosan elérkezik a beíratás napja, és Önök biztosak akarnak lenni abban,
hogy gyermekük a legjobb helyre kerül, a legtöbbet kapja, és megállja a helyét. A Mészöly Géza Általános Iskola minden pedagógusa évek óta sikeresen dolgozik azért, hogy ez így legyen.
Az óvodából való zökkenõmentes átmenet számunkra is nagyon
fontos, hiszen a tanulás akkor a legeredményesebb, ha a gyerekek
szívesen járnak iskolába.
Hagyomány nálunk, hogy a nagycsoportosok õsszel ellátogatnak
az elsõ osztályokba egy-egy tanítási órára, és együtt tanulhatnak
volt óvodatársaikkal.
A leendõ elsõs tanító nénik részt vettek egy-egy óvodai foglalkozáson, hogy megismerkedjenek majdani tanítványaikkal. Örömmel számoltak be arról, hogy milyen ügyesek, okosak a gyerekek.
Köszönet jár ezért az óvónõknek, hogy ezalatt a néhány év alatt
megalapozták a tanuláshoz szükséges ismereteket.
Március 23-án újra várjuk a nagycsoportosokat, ahol az OVI-SULI keretén belül egy rövid idõre iskolásokká válhatnak, ugyanis
tanító nénijükkel együtt számolhatnak, énekelhetnek, rajzolhatnak, azaz tanulhatnak. Így igaziból megtapasztalhatják, hogy
milyen lesz õsztõl az iskolás élet.
Gyermekük betekintést nyerhetett, most Önöket várjuk március
30-án 17.00 órakor iskolánkba egy szülõi értekezletre, ahol tájékoztatást adunk a nálunk folyó munkáról, a lehetõségekrõl, és válaszolunk valamennyi kérdésükre.
Reméljük, elnyerjük bizalmukat, és együtt tesszük meg az elsõ lépéseket gyermekeik tudásának gyarapítására!
A Mészöly Géza Általános Iskola vezetése

Köszönet a szülõknek
A Mészöly Géza Általános Iskola vezetõsége és a 2. b osztályfõnöke az újság nyilvánossága elõtt szeretne köszönetet mondani Fekete Andreának, Vinklmann Tamásnénak, Horváth Évának és
mindenkinek, aki õket segítette, azért az alapos munkáért, amelynek eredményeképpen a 2. b osztálytermét újjávarázsolták, szabadidejüket feláldozva. Fekete Andrea, aki egy takarítással foglalkozó, országos kiterjedésû konzorcium képviselõje, olyan gépekkel és tisztítószerekkel rendelkezik, melyek segítségével tökéletes tisztaságot értek el, még az igen elhasználódott felületeken
is.
A gyerekek megilletõdve, de örömmel léptek be a ragyogó tanterembe.
Köszönjük!
Lejegyezte: Erzsi néni, a 2. b osztályfõnöke

Eleinte a magasban, késõbb a talaj közelében is egyre enyhébb
levegõ érkezik hazánk fölé. A hét folyamán sok napsütésre és
kellemes hõmérsékletre számíthatunk. Pénteken egy hidegfront súrolhat minket észak felõl, de csapadékot csak elvétve
okoz. Vonulását kissé megélénkülõ szél jellemzi. A hosszú hétvége elsõ napjaiban igazi kiránduló, napos idõre van kilátás.
Hétfõn érkezhet egy ciklon, amely már nedves levegõt hoz fölénk, és esõ, záporesõ is kialakulhat. Az éjszakai órákban eleinte még többfelé várható fagy, amely lassan országszerte megszûnik. Délutánra sokfelé 10 fok fölé melegszik fel a levegõ,
vasárnap helyenként 15 foknál magasabbra is szökhet a hõmérõ higanyszála.
www.metnet.hu

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk
a Mészöly Géza Általános Iskola

március 15-ei megemlékezésére,
melyet
2011. március 11-én 8.00 órakor tartunk
a József Attila Mûvelõdési Központban.
A Mészöly Géza Általános Iskola tanulói, nevelõi
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A rest leány
Volt egyszer egy rest leány, aki mindig kilenc párnán ült. Megkérte egy legény, de a
leány anyja azt mondta neki:
– Ó, fiam, õ nem való neked. Nem tud dolgozni, se szõni, se fonni, se varrni. Mást se
csinál, csak ül a kilenc párnán.
– Nem baj, majd én is kilenc párnán tartom.
Elviszi, lakodalmaznak. Eltelik a lakodalom, s az ura fölteszi a kilenc párnára. Azt
mondja neki reggel:
– No, te kicsi feleségem, én elmegyek a mezõre, de le ne szállj a kilenc párnáról! Én
már fõztem magamnak, késõbb egyél majd
te is. Látod azt a kecskebõrt ott a falon? Az
fõzzön nekünk estére, mert ha nem, jaj lesz
neki. Délben parancsolj rá, hogy szálljon le
és fõzzön.
A fiatalasszony meg csak ült a kilenc párnán, s mondogatta a bõrnek, hogy szálljon
le, fõzzön, mert ha az ura estére hazajön s
nem lesz étel, rosszul jár. De a kecskebõr
meg sem mozdult.
Hazajön este az ember, s a feleségét sírva
találja:
– Mi a baj, feleségem? Miért sírsz? – kérdezi az ember.
– Már hogyne sírnék, mikor olyan éhes vagyok, mint a farkas. Reggeltõl semmit sem
ettem.
– Hát a bõr nem csinált ételt?
– Az bizony nem, kedves uram. Annyit
mondtam neki, kérleltem, szidtam, mégse
hallgatott rám.
– No, nem baj – mondja az ura –, majd elintézem én, hogy holnap fõzzön.
Lekapja a bõrt a falról, s azt mondja a feleségének:
– Terítsd a hátadra, hadd verjem meg.
S elkezdi ütni a felesége hátán. Hiába
mondja az asszony, elég volt már, hogy hol-

nap biztos fõz majd, de az ember csak
verte.
– Nem engedlek, mert õ se sajnált téged,
mikor egész nap éhen tartott.
Aztán amikor azt gondolta, hogy már elég
neki, visszaakasztotta a helyére.
A párnákat fölpuhította, fölvette a feleségét az ölébe, föltette a párnákra, s azt
mondta:
– No, kicsi feleségem, üljél csak a párnákon, én meg hozom az ennivalót.
Hozta is az ember a vacsorát. Másnap reggel megint mondja az ember:
– No, kicsi feleségem, most el kell mennem, parancsolj a bõrnek, fõzzön, mert ha
nem, baj lesz.
Déltájban az asszony egyre mondogatta a
bõrnek, hogy fõzzön, de az nem szállott le
a szegrõl. Sírt, könyörgött neki, mindhiába. Este ismét fölterítette az ura a hátára, s
jól megverte. Másnap, mikor az ember elment a mezõre, s az asszony látta, hogy a
kecskebõr nem akar leszállni, leszökkent
az ágyról, a kilenc párnáról, elkezdett
mosogatni, sepregetni, fõzni.
Este az ura mindent rendben talált.
– No, kicsi feleségem, hallgatott rád a bõr?
– Bizony, lelkem, uram, mindent ellátott.
– Ugye, hogy használt a verés, te meg azt
mondtad, ne üssem. Ezután nem ennyi verést adok, ha nem lesz étel, hanem annyit,
hogy ki se bírja. De le ne szállj a párnákról!
– Dehogy szállok. Én onnét csak parancsolok, ez meg mindent elvégez.
De bizony csak addig ült a párnákon, míg
az ura el nem ment dolgozni. Akkor leszökkent, s munkához fogott.
Meglátogatta az édesanyja, kíváncsi volt,
hogy van a leánya.
Hát majdnem kétségbeesett, mikor azt látta, hogy sepreget, tisztogat, s fõzi az ételt!

Meghívó
A Sárszentmiklósi Borbarát Kör
13. alkalommal rendez

BORVERSENYT
2011. április 9-én 9 órától
a Sárszentmiklósi Általános Iskola klubhelyiségében.
A borok leadása ugyanott 2011. április 8-án 17 és 20 óra között.
Nevezés: borfajtánként 2 x 0,7 literes üveg borral, név, fajta,
évjárat megjelölésével.
Nevezési díj: borfajtánként 700 Ft.
A borkínálatot követõen ebéd (700 Ft/fõ), majd eredményhirdetés, oklevelek átadása.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

– Mi történt, leányom, hisz te otthon semmit sem csináltál!
– Ej, édesanyám, dolgoznom kell, mert látja azt a bõrt a szegen? Úgy kiverik, csak úgy
porzik.
– Minek törõdsz te avval? – kérdezi az anyja.
– Én avval nem törõdök, de mikor ütik, a
hátamra kell vennem.
Akkor értette meg az édesanyja, hogy miért kezdett dolgozni a leánya.
Így járt a rest leány, így tanult meg dolgozni.
Népmese

DVD-kiárusítás
A Bogárdi TV felvételeibõl
1.000 Ft-os darabáron
Sárbogárd–Sárszentmiklós U13
Karácsonyi muzsika (Biatorbágy, Sárbogárd)
Juliális Cecén 2010
Tavaszi fesztivál Cecén
Motoros buli Alapon
7 éves Margaréta nyugdíjasklub
Íjászkupa 2007
XX. Sárbogárdi Szilveszteri Kosárlabdakupa 2010
Nyugdíjasfarsang Sárbogárd 2007
Fogathajtás Sárbogárdon 2009

Megvásárolhatók a szerkesztõségben:
Sárbogárd, Hõsök tere 12.
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TV-RÁDIÓMÛSOR

Március 12., SZOMBAT
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel 8.00 Híradó 9.00 Delta 9.30 A
kis királylány 9.55 A bûvös körhinta 10.15 Marci 10.40 Derek, a fenegyerek
11.00 Sandokan 11.30 Most a Buday! 12.00 Hírek 12.05 Sztársáv 13.00 Autóvízió 13.30 Egészség ABC 14.00 Gyerekjáték a számítógép 14.10 Kincskeresõ
14.40 Magyarország 15.10 Szellem a palackból 15.40 Aranymetszés 16.35
Magyarország története 17.05 Hogy volt!? 18.25 A fekete város 19.30 Híradó
19.55 Sporthírek 20.05 Szerencseszombat – a Luxor, az Ötöslottó és a Joker
sorsolása 21.00 Kiss Manyi emlékére 22.30 Hírek 22.35 Sporthírek 22.40
Nagyszínpad: Zene a rasszizmus ellen 0.30 Koncertek az A38 hajón 2.15
Kalandozó
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 A Pókember legújabb kalandjai 10.30 Asztroshow 11.25 Házon kívül 12.00 Híradó 12.10 Autómánia
12.45 Tuti gimi 13.35 Míg a halál el nem választ 14.10 Édes drága titkaink
15.05 Õslények kalandorai 16.05 Rabbi a vadnyugaton 18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 Való Világ 22.15 Max Havoc 2.: Tûzzel játszva 0.05 Figyel a
tenger 2.25 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 6.25 TV2 Matiné 8.10 Nickelodeon kedvencek
10.00 Beyblade 10.25 Afrikai kaland 11.10 Bajnokok Ligája magazin 11.40 Két
testõr 12.10 Babavilág 12.40 Doki 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 Az olasz meló 21.40 Ghost 0.05 A végzet lándzsája 1.40
Ezo.tv 2.40 Kalandjárat 3.05 Teleshop 3.35 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 9.05 Smink nélkül
10.00 Szombat délelõtt 12.00 Krónika 12.22 Történet hangszerelve 13.05 Kabaré 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 – Mûvészeti 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 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34
Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Március 13., VASÁRNAP
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel 8.00 Híradó 9.05 Engedjétek
hozzám 9.15 Így szól az Úr! 9.20 Katolikus krónika 9.45 Aki megvall engem
10.10 A sokszínû vallás 10.25 Evangélikus magazin 10.50 Evangélikus ifjúsági
mûsor 11.00 Görög katolikus szent liturgia közv. 12.15 Hírek 12.20 TS – Sport
7 13.15 Fogadóóra 13.45 Kul-túra 2010 14.15 Divatos tengerpartok a 60-as
években 15.05 A varjú a toronyórán 16.30 Hogy volt!? 18.20 A fekete város
19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.05 Szempont 21.00 24 21.50 Panoráma
22.20 Aranymetszés 23.15 Hírek 23.20 Sporthírek 23.25 Szerencse fel! 0.20
Koncertek az A38 hajón 2.05 A sarki fény Alaszka egén
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Trendmánia 10.35
Asztroshow 11.30 Menetrend 12.00 Híradó 12.10 Míg a halál el nem választ
13.00 Szánon nyert örökség 14.40 Doktor Addison 15.35 Eltûntnek nyilvánítva
16.35 Bibis alibi 18.30 Híradó 19.00 Való Világ 20.00 Narnia krónikái – Az
oroszlán, a boszorkány és a ruhásszekrény 22.50 Heti hetes 0.10 Az utolsó
hóhér 1.55 Portré
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Látlelet a Földrõl 6.45 TV2 Matiné 8.10
Nickelodeon kedvencek 10.00 Beyblade 10.25 Született kémek 10.50 Stahl
konyhája 11.20 Kalandjárat 11.50 Talpig nõ 12.20 Borkultusz 12.50 Sliders
13.50 Monk – Flúgos nyomozó 14.50 Tequila és Bonetti legújabb kalandjai
15.50 Bûbájos boszorkák 16.50 Zoolander – A trendkívüli 18.30 Tények 19.00
Napló 20.00 Irigy Hónaljmirigy 21.05 Trópusi vihar 23.00 Frizbi Hajdú Péterrel
23.55 Bionic Woman 0.45 A végzet lándzsája 2.20 Ezo.tv 2.50 Napló 3.40
Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 8.30 Európai idõ 9.00 Kabaré 10.04 Ortodox liturgia 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 Hangalbum 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 21.00 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Válogatás a
Vasárnapi újság reggeli mûsorából

Március 14., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 A dicsekvõ varga 9.55 Nappali 11.00 Ozorai példa 12.00 Hírek 12.05 Átjáró 12.35
Roma Magazin 13.10 Domovina 13.40 Srpski ekran 14.10 Magiszter 15.00
Tudni illik, hogy mi illik 15.35 Szomszédok 16.10 Kerek Ferkó 17.30 India – Álmok útján 18.20 A királyi ház titkai 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.05 Az
aranyember 22.00 Kölcsey 23.05 Tizenkét kõmíves 23.35 Hírek 23.40 Sporthírek 23.45 Prizma 0.00 TS – Motorsport 0.30 Ma reggel
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 9.10 Laura és a csillaga 10.35
Helen, a rókabébi 12.00 Híradó 12.50 Az ellenkezõ nem 14.40 Lányok a pácban
16.40 Mr. Magoo 18.30 Híradó 19.00 Való Világ 20.05 Arthur és a villangók
22.05 Apja lánya 0.05 Face The Pro – Közép-kelet európai Poker Tournament
1.10 Õk
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TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Mokka habbal 9.30 Stahl konyhája 10.05 Babapercek 10.25 Teleshop 11.55 Árva
angyal 12.50 A kutya rúgja meg: Európa-bajnokság 14.15 Ezo.tv 15.20 Rex felügyelõ 16.20 Edina és Joshi 16.25 Marina 17.25 Update konyha 17.30 Árva
angyal 18.30 Tények 19.05 A 40 milliós játszma 20.10 Aktív 20.50 NCIS 22.50
Elit egység 23.50 Tények este 0.20 Ezo.tv 0.50 A végzet lándzsája 2.20
Sentinel – Az õrszem 3.05 Magellán 3.30 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.03 Klasszikus melódiák 6.00 180 perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 10.04 A forradalom Pozsonyban
kezdõdött 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.20 A bécsi forradalomról 13.04 Rádiószínház 13.22 Magyar gyerekversek 13.30 Az evangélikus egyház félórája 14.05 Kabaré 15.00 Hírek 15.04 Emlékhelyek üzenete
16.00 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 A bécsi forradalomról 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 forradalom képekben 22.00
Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Népzene 0.10 Éjszaka

Március 15., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Petõfi
napja 9.01 Ünnepélyes zászlófelvonás a Kossuth Lajos téren 10.00 Megemlékezés a Nemzeti Múzeum lépcsõjénél 12.00 Hírek 13.00 Közvetítés a Batthyány örökmécsestõl 14.15 48-as zászlók 14.30 Nemzeti dal 14.40 A komáromi
fiú 16.05 Himnusz nyolc versszakban 16.35 Ferenczy György, a rackajam és a
Kossuth szakállas honleányok által 17.30 A párbaj 18.05 A kõszívû ember fiai
19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 A kõszívû ember fiai 21.35 Kossuth- és
Széchenyi-díjak átadása 2011 22.30 Hírek 22.35 Sporthírek 22.45 Inas a
szalonban 23.55 Szellem a palackból 0.25 Ma reggel
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 7.30 A kis jegesmedve 2. – A rejtelmes sziget 8.55 Muppet-show New Yorkban 10.30 Õsapák apró hõse 12.15
Kutyám, Skip 14.05 Meztelen mennyország 16.20 Szuperzsaru 18.30 Híradó
19.00 Való Világ 20.05 A hazafi 23.20 Portré 23.50 Re-cycle
TV2: 6.00 TV2 matiné 8.10 Nickelodeon kedvencek 10.00 Kis nagy hõs 11.35
Lakat alatt 13.15 Pinokkio 1-2. 16.50 Nyakiglove 18.30 Tények 19.05 A 40 milliós játszma 20.00 Aktív 20.35 Bajnokok Ligája 23.25 Bizonyítás 1.05 Glamour
3.00 Sentinel – Az õrszem 3.45 Babavilág 4.10 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.03 Dallamemlékek
1848-ból 6.00 Ünnep reggelén 8.04 Rádiószínház 8.49 Az ünnep hangjai 11.05
A hely 12.00 Krónika 12.30 Történelmi ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.22 Magyar gyerekversek 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások
14.35 Tér-Idõ 15.00 Hírek 15.04 A bajusztól a világnézetig 16.00 Közelrõl 17.04
Európa és 1848 17.30 Krónika 18.03 A forradalom humora 18.30 Az ünnep Magyarországon és a határon túl 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
Villanófényben 21.30 Egyházak a forradalomban 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Hangalbum 0.10
Éjszaka

Március 16., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Önök
kérték! 9.55 Nappali 10.55 Parlamenti napló 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek
12.30 Kárpát expressz 13.00 Átjáró 13.30 Hrvatska krónika 14.00 Ecranul
nostru 14.30 Unser Bildschirm 15.05 Magyar vagyok! Nem annak születtem
15.55 Szomszédok 16.30 Híradó 16.40 Körzeti híradók 16.50 Teadélután 17.25
India – Álmok útján 18.15 A királyi ház titkai 19.20 Alkotmány utca 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.05 Mesék a 19. századból 21.10 Szerda este 21.50 A
vágy hálójában 23.25 Múlt-kor 23.50 Hírek 23.55 Sporthírek 0.05 Prizma 0.20
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 kettõ 14.20 Kilenc túsz 15.15 A szerelem rabjai 16.20 Mindörökké szerelem 17.20
Neked való 18.30 Híradó 19.05 Való Világ 20.10 Fókusz 20.45 Barátok közt
21.25 A nagy zsozsó 23.15 Tapló télapó 1.00 Reflektor
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Két testõr 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Mokka habbal 9.30 Stahl konyhája 9.55 Babapercek 10.10 Teleshop 11.40 Árva angyal 12.35 A Napisten piramisa 14.15 Ezo.tv 15.20 Rex felügyelõ 16.20 Edina
és Joshi 16.25 Marina 17.25 Update konyha 17.30 Árva angyal 18.30 Tények
19.05 A 40 milliós játszma 20.10 Aktív 20.45 Jóban-Rosszban 21.25 Doktor
House 22.25 Született feleségek 23.25 Doktor Donor 0.25 Tények este 0.55
Ezo.tv 1.25 A kör 2 3.10 Sentinel – Az õrszem 3.55 Két testõr 4.20 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 13.22 Magyar gyerekversek 13.30 A
református 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
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Március 17., 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 Átjáró 13.30 Slovenski utrinki 14.00 Roma fórum 14.30 Összhang 15.25 Magiszter
15.55 Szomszédok 16.30 Híradó 16.40 Körzeti híradók 16.55 Teadélután 17.25
India – Álmok útján 18.15 A királyi ház titkai 19.20 Alkotmány utca 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.05 Jelfogó 21.05 Csütörtök este 21.40 Elveszett bizalom 23.10 A rejtélyes XX. század 23.40 Hírek 23.45 Sporthírek 23.50 Prizma
0.05 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 Tengeri õrjárat 15.15 A szerelem rabjai 16.20 Mindörökké szerelem
17.20 Neked való 18.30 Híradó 19.05 Való Világ 20.10 Fókusz 20.45 Barátok
közt 21.25 Gálvölgyi-show 22.10 Házon kívül 22.50 Az utolsó jelenet 0.40 Odaát 1.35 Reflektor 1.45 Infómánia
TV2:5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Mokka habbal 9.30 Stahl konyhája 9.55 Babapercek 10.00 Teleshop
11.30 Árva angyal 12.25 A szerelem szimfóniája – August Rush 14.15 Ezo.tv
15.20 Rex felügyelõ 16.20 Edina és Joshi 16.25 Marina 17.25 Update konyha
17.30 Árva angyal 18.30 Tények 19.05 A 40 milliós játszma 20.10 Aktív 20.45
Jóban-Rosszban 21.25 Én és én, meg a tehén 23.20 Bostoni halottkémek 0.20
Tények este 0.50 Ezo.tv 1.20 A csúcstalálkozó 2/1 2.50 Sentinel – Az õrszem
3.35 Segíts magadon! 4.00 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 Magyar gyerekversek 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

Március 18., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Jelfogó 9.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00
Átjáró 13.30 Körzeti magazinok 14.20 Közlekedõ 14.30 Nemzet és védelem
14.55 Sírjaik hol domborulnak? 15.25 Magiszter 15.30 Emberek a természetben 15.55 Szomszédok 16.30 Híradó 16.40 Körzeti híradók 16.55 Teadélután
17.25 India – Álmok útján 18.15 A királyi ház titkai 19.20 Alkotmány utca
19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.05 Üdítõ 21.00 Péntek este 21.40 XV. Lajos
– A sötétség királya 23.15 Vallások az ókor romjain 23.45 Hírek 23.50 Sporthírek 23.55 Prizma 0.10 Halhatatlanok Társulata 1.05 Ma reggel
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 kettõ 14.20 Tengeri õrjárat 15.15 A szerelem rabjai 16.20 Mindörökké szerelem
17.20 Neked való 18.30 Híradó 19.05 Való Világ 20.10 Fókusz 20.45 Barátok
közt 21.25 CSI: A helyszínelõk 22.20 Gyilkos elmék 23.20 Pokerstars.net – Big
Game 0.25 Reflektor 0.35 Itthon 0.55 Döglött akták 1.50 Autómánia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Mokka habbal 9.30 Stahl konyhája 9.55 Babapercek 10.10 Teleshop
11.40 Árva angyal 12.35 Szabadnak született 2. – Az új kaland 14.15 Ezo.tv
15.20 Rex felügyelõ 16.20 Edina és Joshi 16.25 Marina 17.25 Update konyha
17.30 Árva angyal 18.30 Tények 19.05 A 40 milliós játszma 20.10 Aktív 20.45
Jóban-Rosszban 21.25 Hawaii Five-0 22.25 Zsaruvér 23.25 Hõsök 0.25 Tények este 0.55 Ezo.tv 1.55 Smallville 3.25 Sentinel – Az õrszem 4.10 Alexandra
pódium 4.35 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 Magyar gyerekversek 13.30 A zsidó vallási felekezet 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 23.05 Arcvonások 23.34 Tér-Idõ 0.10
Éjszaka

A BOGÁRDI
TV MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93
Mhz-es frekvencián, valamint a PR-Telecom hálózatán a C7-es
csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.
Március 11., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Lapszemle
19.00 Testületi ülés 23.00 Lapszemle
Március 12., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 Lapszemle 14.00
Testületi ülés 18.00 Lapszemle 19.00 Novák-Kovács Zsolt a Szentföldrõl
(100’), Fúvósbál (60’), Galambászbál (45’) 23.00 Lapszemle
Március 13., V: 7.00 Heti Híradó 8.00 Testületi ülés 13.00 Heti híradó
14.00 Novák-Kovács Zsolt a Szentföldrõl (100’), Fúvósbál (60’), Galambászbál (45’) 18.00 Heti híradó 19.00 Hitélet 23.00 Heti Híradó
Március 14., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Heti híradó
19.00 Nyugdíjasok farsangja (55’), Cecei Harmónia-farsang (75’), Fórum
Sárbogárdon (55’), Varga Csaba erdélyi fotói (45’) 23.00 Heti Híradó
Március 15., K: 7.00 Heti Híradó 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Heti Híradó
19.00 Testületi ülés 23.00 Heti Híradó
Március 16., Sze: 7.00 Heti Híradó 8.00 Nyugdíjasok farsangja (55’),
Cecei Harmónia-farsang (75’), Fórum Sárbogárdon (55’), Varga Csaba erdélyi fotói (45’) 13.00 Heti Híradó, 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport
23.00 Lapszemle
Március 17., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Lapszemle
19.00 Hitélet 23.00 Lapszemle
Március 18., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Lapszemle
19.00 Összefogás Sárhatvanban (35’), Nyitott Egyetem: Hebling János
elõadása (25’), Somogyi vonósnégyes Miszlán (90’) 23.00 Lapszemle
***
Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lapszemle 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, Hõsök 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.

Fõszerkesztõ és felelõs kiadó: Hargitai Lajos. Tel.: 06 (30) 9860-849. Szerkesztõség, kiadóhivatal és nyomda: 7000
Sárbogárd, Hõsök tere 12. Telefon: 06 (25) 508-900, 06 (25) 508-901. E-mail: bogardesvideke@vnet.hu Honlap:
www.bogardesvideke.hu Lapszemle látható: a Bogárdi Tévén és az interneten: www.bogarditv.blog.hu Állandó és idõszaki
rovatok szerzõi, szerkesztõi: Dombi Zoltánné, Gerse Ferenc, Gróf Ferenc, Hargitai Lajos, Hargitai Kiss Virág, Horváth István,
Horváthné Mikuli Erzsébet, Huszár Anikó, Jákob Zoltán, Kiss Balázs, Kiszlné Simon Andrea, Kovács Györgyné, Leszkovszki Albin,
Pajor László, Papp László, Pozsár László, Rehák Sándor, Szabó Béla, Tóth Zoltán, Zámbó Tibor és még sokan mások.
Olvasószerkesztõ: Hargitai Kiss Virág. Tördelõszerkesztõ: Huszár Anikó. Grafikai szerkesztõ: Kiss Balázs. Elõkészítés és
utómunka: Heiland Ágnes, Hargitai Gergely, Kovács Benedek. Készült: a Bogárd és Vidéke Lapkiadó nyomdájában. Megjelenik minden csütörtökön. Kéziratok
leadási határideje: kedden 17 óráig. Kéziratot egy hónapon túl nem õrzünk meg. Fenntartjuk jogunkat, hogy a beküldött írásokat a tartalom és a szerzõ szándékának
tiszteletben tartása mellett, közlésük esetén megrövidítsük. A lapban közölt vélemények nem mindig tükrözik a szerkesztõségét, azokért a felelõsséget a nyilatkozók,
illetve szerzõk viselik. Ugyanez vonatkozik a hirdetések tartalmára is. Hirdetésfelvétel: keretes hirdetések: kedden 17 óráig, apróhirdetések: szerdán 10 óráig adhatók
le. Csak a törvénybe nem ütközõ tartalmú hirdetéseket fogadunk el. Lapzárta: szerdán, 12 órakor. Terjesztés: saját terjesztõhálózattal egyéni elõfizetéssel házhoz
szállítással, illetve megvásárolható Sárbogárd és a környezõ húsz település boltjaiban, hírlapárusító helyeken. Elõfizethetõ a terjesztõknél és a szerkesztõségben. 4
hétre: 800 Ft, negyedévre: 2200 Ft, félévre: 4000 Ft, egész évre: 7600 Ft. Eng.sz.: HU ISSN 0866 4382.

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb
médiafigyelõje, az
»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.
1084 Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11.
Tel.: 06(1)303-4738,
fax: 06(1)303-4744.
http://www.observer.hu
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HIRDETÉSEK

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!
FOGSORJAVÍTÁS.
06 25 468 556, 06 70 382 8512
LAMBÉRIA 998 Ft/m2-tõl,
HAJÓPADLÓ 1598 Ft/m2-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
EZER ÁRUK BOLTJA.
Nyitás március 1-jén.
Ady E. út 158/a
(fényképész mellett).

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.
Sárbogárd, József A. u. 19/b, kétszobás lakás
eladó. 06 (30) 305 1615. (1228585)
Költöztet, szállíttat? Hívjon bizalommal! 06 (30)
202 7168. (1228582)
Üvegezés, javító kõmûvesmunkák rövid határidõvel. 06 (70) 226 1533. (1228582)
Eladó szántóeke taligával, kapálóeke, nehézfogas, kukoricavetõgép, mûanyag csaposkád,
szõlõdaráló, boroshordók, répadaráló. 06 (30)
469 1440. (1228697)
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)
Családi ház kiadó. 06 (30) 3302 615. (1228079)
Ady-lakótelepen lakás kedvezményes áron eladó. 06 (30) 648 8824. (1228077)
Régi parasztház eladó. Irányár: 2.200.000 Ft. 06
(70) 506 3346. (1228076)
Légtisztító, kétlapos index fõzõlap eladó. 06
(20) 207 2290. (1228073)
4 db 120 kg-os hízó eladó. 06 (20) 207 2290.
(1228073)

Eladó 2 db építési telek Sárbogárdon a Bethlen
Gábor utcában. Érdeklõdni: 06 (30) 989 8402-es
telefonszámon. (1228069)
Pálinkafõzetõk figyelem! Az abai szeszfõzde rövid határidõvel, kitûnõ minõségben, 600 Ft/liter
áron pálinkafõzést vállal. 06 (30) 927 5627.

Gyümölcsfák, díszfák, szõlõk metszését vállaljuk. 06 (70) 5211 533. (1228742)
Sárbogárd központjában téglaépületben elsõ
emeleti, 80 m2-es, erkélyes lakás eladó. 06 (20)
419 4940, 06 (30) 9941 332.
Veszélyes fák kivágása. 06 (20) 4374 869.
(1228096)

Lakás eladó Ady-lakótelepen, 3. emeleti, teljesen felújított, egyedi gázfûtéses. 06 (30) 282
4502. (1228091)
Autóbusz indul oda és akkor, ahogy Ön szeretné! Férõhelyek száma: 52 fõ, illetve 19 fõ. Pál István, Sárbogárd. 06 (30) 9890 054. (1228088)
Szõlõ és szántó egyben vagy külön eladó. 06
(30) 235 8767. (3517581)
Ady-lakótelepen 2. emeleti, erkélyes, alacsony
rezsijû, gázcirkó fûtéses lakás eladó. Irányár: 6,5
millió Ft. Telefon: 06 (30) 626 4615. (1228135)
Árpád-lakótelepen 3. emeleti, középsõ lakás
eladó. Irányár: 4.9 millió forint. 06 (70) 314
8311. (1228127)
Csirkevásár! Tisztítva elõjegyeztethetõ. Tinódi
u. 52. 06 (30) 384 2294.
Minõségi használtruha-üzletünkben 20 %-os akció! (PC-Kuckó mellett).
Szezonmunkára (március közepétõl május közepéig) pénztárost keresünk. 06 (30) 6362 053.
Palotapincsi kiskutyák eladók. Telefon: 06 (30)
668 5362.
Karosszéria-javításra szoruló Opel Kadett eladó. 06 (30) 581 2353. (1228136)

KIRÁNDULÁS ERDÉLYBE
Kedves Olvasó!
Bizonyára Ön is hallotta hírét a zetelakai kirándulásoknak,
amelyet a nagy érdeklõdésre való tekintettel már harmadszor szervezünk meg. Most újra itt van a lehetõség, hogy
részt vehessenek egy zarándoklaton a csíksomlyói búcsúval
egybekötött kiránduláson, melynek idõpontja: 2011. június
9-étõl 13-áig.

A részletes program a következõ
1. nap, június 9. (csütörtök): indulás – Hõsök tere 3.30; Sárszentmiklós, óvoda 3.40; Cece, cukrászda 4.00. Útközben több
helyen lesz megállás (Békéscsaba, Méhkerék, Királyhágó, Ludas). Érkezés Zetelakára 18.00 óra körül, ahol mindenkit a szálláshelyére kísérnek a vendéglátók.
2. nap, június 10. (péntek): indulás 8.30-kor, érkezés 19.30-kor
(Zetelaka–Zetelakai víztározó–Gyergyószentmiklós–Gyilkostó–Békási szoros–Szárhegy–Libán–Zetelaka).
3. nap, június 11. (szombat): indulás 7.00-kor, érkezés 18.00-kor
(Zetelaka–Csíkszereda–hármas kereszt a Hargita-tetõn–Csíksomlyó–Zetelaka).
4. nap, június 12. (vasárnap): indulás 7.00-kor, érkezés 18.30kor (Zetelaka–Szováta–Parajd–Korond–Farkaslaka–Lengyelfalva–Székelyudvarhely–Zetelaka).

5. nap, június 13. (hétfõ): 8.00-kor indulás haza. Útközben több
helyen lesz megállás (Ludas, Kõrösfõ, Királyhágó, Békésszentandrás). Érkezés Sárbogárdra kb. 20.00 és 22.00 között.
A busz, amivel megyünk nagyon kényelmes, modern, gyors és
biztonságos.
Az elhelyezés 4, ill. 6 fõs csoportokban, kulturált, modern vendégházakban, családi körben, ahol megtapasztalhatja mindenki
a székely ember csodálatos vendégszeretetét.
Az ellátás: minden nap bõséges reggeli, este az ebéddel egyenértékû étkezés.
Az utazás költsége tartalmazza az útiköltséget, a szállást félpanziós ellátással, valamint az idegenvezetési díjat .
5 nap, 4 éjszaka, kiadós étkezésekkel, kirándulásokkal, programokkal: 38.000 Ft.
Jelentkezéskor 18.000 Ft elõleget kell befizetni. A fennmaradó
összeget utazáskor a buszon kell kifizetni a csoportvezetõnek.
Remélve, hogy egy tartalmas és kellemes kirándulás élményeit
oszthatjuk meg Önökkel, jelentkezésüket várjuk a következõ telefonszámokon: Horváth Judit 06 (30) 400 7216, Mikuli Béla 06
(30) 939 2460.
Szervezõk
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Nagyon oda kell KÉK HÍREK
figyelni a metszésre!

Kukoricát loptak,
börtönbüntetést kaptak

A szõlõ- és gyümölcsültetvények
átvészelték a kemény fagyokat.
Ugyanakkor a tavalyi sok csapadék, a belvízzel elöntött óriási terület számos gyümölcsösben, szõlõben okozott ma még pontosan meg
nem állapítható mértékû károkat.
Akadnak szõlõk, ahol a rügyek
gyengén fejlettek, és a szokásosnál
felével, harmadával kevesebb fürtkezdeményt tartalmaznak. Ezért is
fontos a következõ hetekben végrehajtott szakszerû metszés és növényvédelem.

Távcsõvel szúrta ki a gazda, hogy földjérõl öten lopják a kukoricát. A férfi egybõl szólt a rendõröknek, akiknek így sikerült elfogniuk a tolvajokat. Ügyükben gyorsított eljárás keretében már bírósági ítélet is született. Hárman próbára bocsátást kaptak, ketten fél év felfüggesztett börtönbüntetést.
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság, a Sárbogárdi Városi Ügyészség, valamint a Sárbogárdi Városi Bíróság három nap alatt pontot
tett egy kukoricalopási ügy végére. Március 7-én, hétfõn, délután
érkezett a bejelentés arról, hogy Sárbogárd külterületén öten kukoricát lopnak; szerdán délután már bírósági ítélet is született az
ügyben.
A bejelentést a kukoricaföld tulajdonosa tette, aki éppen ellenõrizni ment ki a 63-as fõút mellett található terciáját, amikor az
annak közelében lévõ domboldalról látta, hogy valakik a földjén
vannak. Amikor elõvette távcsövét, tisztán látta, hogy öt személy
kukoricát szed a földjén, amit egy lovas kocsira tesznek fel.
Amikor a bejelentést követõen a rendõrök odaértek a földre, elfogták a három férfit és két nõt, majd elõállították õket a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra. Mint kiderült, több mint négy órán
keresztül gyûjtögették a kukoricát. Összesen 920 kg-ot szedtek
össze, melynek értéke mintegy 40.000 Ft. A rendõrök azt lefoglalták.

A múlófélben lévõ tél nem hozott huzamosabb ideig tartó nagy
fagyokat. Így a szõlõkben, gyümölcsösökben sem keletkezett nagy
fagykár a hideg miatt. Annál nehezebb megítélni, hogy milyen károkat okozott a túl sok tavalyi csapadék és a mostani belvíz.
Az alacsonyabban fekvõ területeken a rendkívüli csapadékmennyiség miatt sok helyen laza szerkezetû, nem kellõképpen beérett rügyek képzõdtek tavaly mind a szõlõ-, mind a gyümölcsültetvényeken. Még mindig nagy területeken található belvíz az országban, ami nehezíti a helyzetet szõlõ- és gyümölcstermesztés
esetén. Például Borsod–Abaúj–Zemplén megyében 321 ha gyümölcsös van víz alatt, de az ország többi részén sem jobb a helyzet!
Tél végén, kora tavasszal a termést megalapozó munka a metszés,
mellyel a növény aktuális erõnléti állapotához képest lehet befolyásolni a következõ termés mennyiségét, minõségét. Ez most különösen fontos, mikor több helyen gyengén fejlettek a rügyek.
Egyes területeken a szõlõk a tél végi állapotuk szerint nem mutatnak kirobbanó formát: szakértõk szerint egy-egy vesszõn lévõ rügyekben általában 2-3 fürtkezdemény található, ezzel szemben
idén sokszor csak egyet találni. Ezért nem mindegy, hogy az ilyen
vesszõket miként, hány rügyre metsszük vissza ebben a szezonban. Az idén nyugodtan lehet alkalmazni a korai metszést, a fagy
eddig nem sokat károsított.
Amint eléri, illetve meghaladja a levegõ hõmérséklete az 5 fokot,
a metszést követõen megkezdhetõ a tél végi lemosó permetezés,
melynek célja, hogy a gyümölcsfákon, a bogyósok bokrain és a
szõlõtõkéken a vázágakon, a kéregrepedéseken, illetve a rügyek
felületén megtapadt kórokozó gombák szaporítóképleteit elpusztítsuk, valamint ritkítsuk a rovarkártevõk áttelelõ alakjait.
Ilyenkor réz, poliszulfidkén és olajtartalmú készítményeket kell
használni. A réztartalmú készítmények közös jellemzõje, hogy a
lisztharmat kivételével a gombás és a baktériumos betegségek
egész sora ellen hatékonyak. A kéntartalmú szerek egyúttal a
lisztharmat fertõzési forrásai ellen is jó hatásúak. Az olajtartalmú
permetek pedig végeredményben a kórokozók ellen hatásosak.
Az év elsõ, gondosan végrehajtott permetezésével nagy lépést teszünk azért, hogy egészséges és kiváló minõségû gyümölcsöt, szõlõt szüreteljünk.

A 33 és a 20 éves sárbogárdi nõt, valamint az 53, a 41 és a 30 éves
sárbogárdi férfiakat lopás elkövetése miatt gyanúsítottként hallgatták ki a sárbogárdi nyomozók, majd bûnügyi õrizetbe vették
õket. Gyorsított eljárás keretében a Sárbogárdi Rendõrkapitányság két nap alatt lefolytatta az ügyben a nyomozást, majd továbbította az iratokat a Sárbogárdi Városi Ügyészségnek, és a harmadik napon – március 2-án – az ötfõs társaság már a Sárbogárdi Városi Bíróság elõtt állt, ahol ügyükben ítéletet született. A bíró a
két nõt és egy férfit próbára bocsátotta, míg a büntetett elõéletû
két férfit 6 hónap börtönbüntetésre ítélte, amit 2 évre felfüggesztett.

Forrás: Magyar Agrárkamara

R. Szabó Ágnes FMRFK-szóvivõ

Németh-Kész Mónika r. szds., FMRFK-szóvivõ

Ereszcsatornát, alumínium és réz
alkatrészeket loptak
Színesfémlopás miatt indítottak kedden szabálysértési eljárást a
Sárbogárdi Rendõrkapitányság illetékességi területén. Sárbogárd területén, a vasútállomás mellett lévõ laktanya épületérõl
tûnt el közel nyolc méter ereszcsatorna keddre virradóra. Az elkövetõ az épület négy sarkáról embermagasságig fejtette vissza a
csatornát, mindezt sérülésmentesen, széthúzva az összeillesztéseknél.
A rendelkezésre álló adatok alapján egy 26 éves helybéli férfi követte el a lopást. Elõállítását követõen nem tagadta, hogy elõzõ éjjel vitte haza kézben a csatornadarabokat. Bár úgy nyilatkozott,
hogy az épület hátsó részénél lévõ csatornák már nem voltak a helyükön, azokat nem õ vitte el. Úgy számolta, hogy a hazavitt 2 x 2
méteres darabért négyszáz forintot kapott volna, ha leadja az
egyik ismerõsénél.
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság munkatársai az érintettek szabálysértési õrizetbe vétele mellett folytatják le az eljárásokat a
színesfémlopás ügyében.
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Farsang fánksütéssel a nyugdíjasklubban
A sárbogárdi nyugdíjasklubban minden
évben megrendezik a farsangot. Reggel az
asszonyok bedagasztják a fánk tésztáját.
Mert mit ér a farsang fánk nélkül?
Délután háromra kisült a fánk, s akkorra
megérkezett mindenki. Hoztak klubtagok
a fánkhoz lekvárt, a férfiak bort kínáltak, s
miután elfogyott a finomság, beöltöztek a
farsangi maskarások.
Sári Andorné vállalta a hoppmester szerepét. Rímekbe szedett versekkel jelentette

be az érkezõ jelmezeseket. A postás mindenkinek hozott személyre szóló üdvözlõlapot, Szabóné Czuczai Kati katonatisztnek öltözött. Neki is hozott levelet a posta,
amit rögvest föl is olvasott nagy derültségek közepette. Csányiné vécés néninek öltözött, s mindenkinek felajánlotta, hogy elhárítja a dugulását. Érkezett egy focicsapat is bíróval, síppal, labdával. Az egyik játékos lesérült, akit aztán a rövidesen megérkezõ doktor bácsi gyógykezelt. Általá-

nos riadalmat keltett a közönség soraiban
a fekete halál, aki mindenkivel kezet fogott. Két sváb lány libegett be polkát táncolva, s követte õket Éva a Paradicsomból.
Az örökifjú Schönborn Marika néni fügefalevéllel, borostyánindákkal körbetekerve mondta el monológját. Elmesélte a jól
ismert bibliai történetet saját szemszögébõl nézve. Így közvetlenül Éva asszonyságtól tudtuk meg, hogyan esett meg a paradicsomból való kiûzetés, egy szem alma
miatt. És az arkangyal a lángpallosával
még el is fenekelte. Megtudhattuk azt is,
hogy az elfenekelés következtében nagy a
nõk feneke.
Zádoriné érkezett aztán, aki újságárusként a Bogárd és Vidéke lapszámait árusította, s hogy kedvet csináljon a vásárláshoz, elmesélte, hogy a húszéves újságban
milyen érdekes írások találhatók, s milyen
filmeket lehet megnézni a Bogárdi tévén.
Végül két bálba készülõ asszonyság beszélgetését hallgathattuk meg, majd Ács Tomi
mutatta be szakácstudományát.
A jelmezesek felvonulása utáni táncmulatsághoz a zenét Faragó Lajos szolgáltatta.
Hargitai Lajos

