
Egy falat kenyér
Csodálattal nézek azokra, akik teljes
odaadással, alázattal végzik választott hi-
vatásukat. Ilyen például egy kenyérárus
néni, akinek nem lehet nemet mondani a
szíves kínálásra. Ilyenek az amatõr focis-
ták, akik évek óta fáradhatatlanul rúgják
a bõrt a teremfoci-bajnokságban, nem
annyira az elismerésért, mintsem a közös
játék öröméért. Ilyenek a cirkusz bravú-
ros mûvészei, akik bámulatos gördülé-
kenységgel váltják egymást a porondon.
Vagy a mesterember, akinek a keze mun-
kája életre kelti a követ, fát, földet.
Ellenben rácsodálkozok azokra, akik ma-
gukat mások fölé helyezik, lenézik velük
egyenrangú embertársaikat, és választott
hivatásukat nem alázattal, hanem mások
kiszolgáltatott helyzetét kihasználva vég-
zik. Az élet minden területén találni ilyen
embereket, nem csak „magas” pozíciók-
ban.
A megalázás pedig sértettséget, bosszú-
vágyat szül a másik részérõl.
Ebbõl a végtelen körbõl egy út vezet ki:
mások megbecsülése, tisztelete – rangtól,
nemtõl, kortól, végzettségtõl függetlenül.
Ez egyike azoknak az örökérvényû embe-
ri törvényeknek, amik minden korban és
helyzetben kapaszkodót, biztos pontot
jelentenek… mint egy falat kenyér.
A kenyér kovásza mi vagyunk – addig
nem változik a világ, amíg mi nem válto-
zunk!

Hargitai–Kiss Virág
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Galambászbál
Hétvégén tartották a hagyományos galambászbált a Hotel Ko-
vácsban. Az idén is, ahogy már megszokhattuk, igen szép évet zárt
a D13 Sárbogárd Postagalamb Sportegyesület. A díjakat az est fo-
lyamán osztották ki. Az összesített csoportbajnokság díjait dr.
Sükösd Tamás polgármester adta át.
A 2002-ben Bóka József által alapított Bóka-kupa utoljára került
kiosztásra, amit véglegesen Palotás József kapott meg. Piroska
néni és családja alapítottak egy új vándorkupát, melyet minden
évben az összetett csapatversenyben elért 4. helyezett kap meg.
Idén ezt a kupát Schill György vehette át.
Az est további részében közös vacsorát fogyasztott el a vendégse-
reg, s remek tánc, jó hangulat volt a jellemzõ. A talpalávalót Csiz-
madia János (Csizi) szolgáltatta.
Éjfélkor került sor a hagyományos tombolasorsolásra, majd haj-
nalig tartó mulatság következett

Az elmúlt év eredményei
Rövid távú csoportbajnokság: 1. helyezett Csóri Antal, 2. helye-
zett Bereczki Jenõ, 3. helyezett Palotás József.
Rövid távú champion hím: Selmeczi–Kovács István.
Rövid távú champion tojó: Kiss Tamás.
Középtávú csoportbajnokság: 1. helyezett Bereczki Jenõ, 2. he-
lyezett Csóri Antal, 3. helyezett Schill György.
Középtávú champion hím: Schill György.
Középtávú champion tojó: Kiss Tamás.
Hosszú távú csoportbajnokság: 1. helyezett Bereczki Jenõ, 2. he-
lyezett Palotás József, 3. helyezett Csóri Antal.

Hosszú távú champion hím: Bereczki Jenõ.
Hosszú távú champion tojó: András Zoltán.
Fiatal csoportbajnokság: 1. helyezett Bereczki Jenõ, 2. helyezett
Vastag András, 3. helyezett Schill György.
Fiatal champion: Bereczki Jenõ.
Általános távú csoportbajnokság: 1. helyezett, Csóri Antal, 2. he-
lyezett Bereczki Jenõ, 3. helyezett Palotás József.
Általános champion hím: Bereczki Jenõ.
Általános champion tojó: Kiss Tamás.
Összetett csapatbajnokság: 1. helyezett Bereczki Jenõ, 2. helye-
zett Csóri Antal, 3. helyezett Palotás József.

Mágocsi Adrienn

Kolbászok terítéken
Sárbogárdon második alkalommal került
megrendezésre a Kolbásztöltõ Fesztivál a
Két Kovács étterem udvarán álló sátorban
szombaton délelõtt 10 órától, a Mozdulj a
Városért Egyesület szervezésében. Az ese-
ményre sokan eljöttek nemcsak Sárbo-
gárdról, hanem más településekrõl, sõt,
Békéscsabáról, Kecskemétrõl is. Összesen
21 csapat nevezett.
Egyedülálló irányvonalat képviselt Nagy
Dezsõék csapata, akik magyar amurból ké-
szítettek halkolbászt, Rétimajor színeiben.
Dr. Sükösd Tamás, Tóth Béla és Szõnyegi
Tamás csapata a Pozitív töltés nevet visel-
te, azt hiszem, méltóképpen. A hangulat
inkább baráti volt, mintsem ádáz verseny.

Mint mondták, nem az eredmény fontos,
hanem a részvétel.
A szépen megterített, díszített asztalokon
aztán volt minden! Ízelítõ borból, pálinká-
ból, savanyúságból, füstölt kolbászból, sü-
teménybõl. A végén még a pirosra sült kol-
bászból is lakomázhattak a látogatók és
vendégek. Aki a versenyzõk asztalai mellé
állt, azt azonnal kínálták, s ha nem kóstolt
az ember, meg is sértõdtek nyomban. Így
nem volt érdemes teli gyomorral elmenni e
rendezvényre!
Az elsõ helyre a Vörösboros csapat tagjai
(Fülöp István, Bognár Tamás, Márkovics
Lajos és Varjas Ferenc) kerültek, õk vihet-
ték haza a kupát, melyet egy évig õrizhet-
nek, hacsak el nem nyerik újra.

Köszönetnyilvánítás

A 2012. március 3-án rendezett, nagysikerû II. Sárbogárdi Kol-
básztöltõ Fesztivál elõkészítésében, lebonyolításában végzett
munkájukért a közremûködõ személyek és a támogatást nyújtó
szervezetek segítségét tisztelettel köszönjük: Pentagri Kft., KITE
Rt., Irka Papír–Játékbolt, Braun Tiborné Élelmiszerbolt,
Wanderer Pékség, PHG Unió Kft., Borbarátok köre, Hotel Ko-
vács, FÖMO-HÚS Kft., Dr. Szabadkai Ügyvédi Iroda, Pillantás
Optika, Virágkuckó Bt., Fodor és Molnár Kft.

A Mozdulj a Városért Egyesület elnöksége

Reméljük, jövõre is megrendezésre kerül ez a rendezvény, és
ugyanilyen vidáman zajlik majd!

Hargitai Gergely
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Bronzos
táncos pár

2012. március 3-án és 4-én rendezték meg
az országos területi versenyeket (a Buda-
pest Bajnokságot, a Kelet-Magyarország
Bajnokságot és a Nyugat-Magyarország
Bajnokságot) versenytáncosok számára. A
sárbogárdi Szõke Fanni és Radnai Zoltán
páros a budapesti versenyen indult, lévén a
fõvárosi Fenomén TSE hivatalos verseny-
zõi.
A Budapest Bajnokság a Tököli Városi
Sportcsarnokban került megrendezésre
több korcsoportban és kategóriában. Fan-
ni és Zoli a felnõtt D latin kategóriában in-
dultak. Felkészítõ trénerük Lemákné Sza-
bó Etelka volt. Fantasztikus szurkolótábor

kísérte õket figyelemmel, és bevallásuk
szerint varázslatos volt a verseny hangula-
ta.
A páros produkcióját siker koronázta: az
elõdöntõbõl bejutottak a középdöntõbe,
majd a döntõbe, ahol az elõkelõ 3. helyet
szerezték meg, így bronzéremmel térhet-
tek haza.
Legközelebb a március 11-ei Gemenc Ku-
pán méretik meg magukat.
Gratulálunk, és szorítunk a következõ si-
kerhez!

Szerkesztõség

Gazdabál
A Sárbogárdi Gazdák Baráti Köre a
Sárszentmiklósi Általános Iskola aulájába
várta a szántóverseny résztvevõit és minden
gazdálkodót, érdeklõdõt egy jó hangulatú
bálra szombaton este. A gyülekezés idejét a
szántóversenyrõl készült felvételek vetíté-
sével tették tartalmasabbá a szervezõk.

Majd a vacsorát megelõzõen az est fõvédnöke, Pluhár István mondott tósztot, hangsú-
lyozva az összefogás, összetartás fontosságát, mely különös jelentõséget nyer a mai, kissé
zord világban.
Csinos lányok, asszonyok szolgálták fel az aperitifet és a finom falatokat, amit jóízûen fo-
gyasztott el a vendégsereg. A cecei Szabó zenekar muzsikája és tombola is hozzájárult az
est sikeréhez.

Hargitai–Kiss Virág

Fórum Pusztaegresen
Az egy éve alakult, 11 aktív tagot és 5 tá-
mogatót számláló Pusztaegresi Polgárõr
Egyesület nyerte el március 1-jétõl 5 évre a
helyi mûvház mûködtetését az önkor-
mányzat által kiírt pályázaton. Szombaton
– az évértékelõ polgárõr-közgyûlést köve-
tõen – közös ötletelésre hívta a falu lakóit
Dala Károly, az egyesület elnöke. A fóru-
mon részt vett dr. Sükösd Tamás polgár-
mester és Érsek Enikõ helyi képviselõ, va-
lamint a hivatal részérõl Pirosné Kocsis
Anna szakreferens. A termet néhány szék-
sor híján megtöltötték az érdeklõdõk.

A polgármester nyitó gondolatai után Da-
la Károly elmondta, hogy idén 420 ezer
Ft-ból kell kihozni a klub üzemeltetését.
Az elõzõ egyesület 1 millió Ft-ot kapott tá-
mogatásként az önkormányzattól, amibõl
338 ezer Ft-ot vitt el a mûködés. Elsõ lé-
pésként szerzõdést kötöttek egy biztonsági
céggel, mely az elsõ hónapokban ingyen,
majd havi 2.500 Ft-ért vállalja az épület õr-
zését. Feltöltötték a fûtésrendszert vízzel,
ami jelentõsen növelte annak hatékonysá-
gát. Az önkormányzat kicserélte a rossz
cserepeket, megcsinálják majd a legszük-
ségesebb javításokat is. A városi könyvtár
szeretne itt újra könyvtárat nyitni.

Azért pályázta meg a polgárõrség a
kultúrt, mert meglátásuk szerint nincs más

esélye a falunak a fennmaradásra. Elsõdle-
ges céljuk a közösség összekovácsolása,
amihez fontos a hozzáállás.

Mivel friss az egyesület, pályázni majd csak
késõbb tudnak. Nyári (1.500 Ft) és téli
(3.000 Ft) terembérleti díjat fognak szed-
ni. Szeretnének nevet is adni a kultúrnak.
Március 5-étõl nagytakarításra kerül sor
naponta 9 órától egy héten át, és jótékony-
sági bál révén gyûjtenek a mosdók felújítá-
sára. Késõbb a hátsó területet is rendbe
szeretnék tenni.

A kultúr pénteken és szombaton 18–24
óráig lesz nyitva a tervek szerint. Kérte,
hogy a helyi szervezõdések lehetõleg a
nyitvatartási idõben próbálják megoldani
összejöveteleiket.

A polgárõrség elnöke végül egy közös be-
járásra hívta a jelenlévõket, és várta a ja-
vaslatokat a mûvház fellendítésére.

A fórum résztvevõi, kihasználva az alkal-
mat, a polgármesterhez is intéztek kérdé-
seket. Volt, aki az iskola megfelelõ állag-
megõrzését sürgette, más azt feszegette,
hogy hova lettek a klubból a bútorok, mû-
szaki eszközök, megint más a Maráczi-féle
ház és egy földkupac ügyében kérte az ön-
kormányzat hathatós lépését.

Hargitai–Kiss Virág
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Alternatív vidéki dallamok
a Sárbogárdi Rock Café színpadán

Sokan ismerik õket, rengeteg rajongójuk
van, mégis megmaradtak olyan eredeti-
nek, amilyenek a kezdetekkor voltak. A
nemrég Sárbogárdon koncertezõ Magna
Cum Laude énekesével és gitárosával, Me-
zõ Misivel és Szabó Tibivel Menyhárt
Daniella készített interjút.

Menyhárt Daniella: – Hogyan sikerült a
2011-es év zárása, és hol tartotok 2012-ben?

Szabó Tibi: – Most volt egy kis pihenõnk,
kevesebb koncertmeghívást kaptunk. Ta-
vasz környékén már elkezdõdnek a kon-
certek. Havi 3-5 koncert be van már tervez-
ve, ami évi átlag 80 koncert. Betartva a ha-
gyományt, hogy a Magnával karácsony tá-
jékán csinálunk egy nagy koncertet, idén
volt a harmadik ilyen bulink, teltházzal,
amire büszkék vagyunk. Jó érzéssel tölt el
bennünket, hogy ilyen ínséges idõkben az
emberek megvásárolják a jegyet.

Mezõ Misi: – Summázva a 2011-es évet, ta-
valy volt egy elég komoly akusztikus kon-
certünk a Mûvészetek Palotájában, amit
megismételtünk a Margitszigeten is. Kijött
az új lemezünk is, a „Belsõ égés”, most pe-
dig ezt a lemezt népszerûsítve csinálunk
egy klubkoncert-sorozatot. Így jutottunk
el hozzátok is.

– Milyen volt ennek a lemeznek a fogadtatá-
sa?

Mezõ Misi: – Amikor az ember elkészít egy
lemezt, akkor lehet érezni, hogy milyen da-
lokkal tölti meg. S amikor ültünk a stúdió-
ban és készítettük az albumot, akkor érez-
tük, hogy nagyobb erõ van benne, mint pél-
dául a „Kilencszázkilencvenkilenc” címû
lemezünkben. Hasonlít a „Minden állo-
más” címû albumunkhoz, csak ez sokkal
összetettebb. A közönség tetszését is el-
nyerte. Ez szerintem az egyik legkomo-
lyabb lemezünk. Nem tudom, hogy tud-
juk-e majd überelni.

Szabó Tibi: – Olyat alkottunk, amibe ne-
héz belekötni, mert jó kohéziós ereje van,
és ennek eredménye 9 szám. Életünk leg-
rövidebb lemeze lett, mégis nagylemez-
ként adtuk ki. Ha végighallgatod a 32 per-
cet, nem foglalkozol az idõvel.

– Beszéltetek a „Minden állomás” címû
lemezetekrõl. Nekem errõl Kazinczy Ferenc
jut eszembe, aki elõvette a régi verseit és
átdolgozta õket, hogy elérje a tökéletességet.
Ti is ezt csináltátok a „Minden állomás”-sal.
Kazinczy kortársai szerint neki nem sikerült,
de ti ezzel a dallal elértétek az áttörést. Mit
gondoltok, lehet zenei tökéletességet elérni?

Szabó Tibi és Mezõ Misi, szinte egyszerre:
– Á, nem! Nem is szabad ezzel foglalkozni!
Szabó Tibi: – Minden zenekarnak, zenész-
nek vannak olyan pillanatai, amikor ír egy
dalt, ebbõl születik egy nagy sláger, és azon
kezd el gondolkozni, hogy ha másképp fog-
tam volna le, elhajlítom, akkor átmennénk
nagyon mûvészkedõsbe. Mi tisztán és
õszintén zenélünk.
Mezõ Misi: – Nem szerettük volna, hogy
feledésbe merüljön ez a dal, ezért tettük
föl a „Minden állomás” albumunkra is, egy
picit áthangszerelve.
Szabó Tibi: – Ami nem azt jelenti, hogy ne
szeretnénk a többi számunkat. 10 év távla-
tából belegondolva az elõzõ kérdésedre is
választ kapunk, amikor meghallgatjuk,
vagy játsszuk azokat a zenéket. Azok úgy
tetszenek, ahogy megírtuk.

– Hogyan születnek a dalaitok? Ha nem
megrendelésrõl beszélünk.

Szabó Tibi nevetve teszi fel a kérdést: –
Magna egyenlõ megrendelés? … Nagyon
jó a kérdés, mindjárt mondok is rá valamit.

– Mi az ami titeket megérint, inspirál? Ha
kint láttok egy lehulló falevelet az utcán, gon-
doltok egyet, hogy milyen szép az õsz, kéne
írni ilyen számot?

Szabó Tibi: – Én szomorú, mély A-moll be-
állítottságú ember vagyok, tehát ilyen szá-
mokat is írok. Misi is ilyen. Aki fölteszi ezt
a kérdést, az már ismeri a zenénket, hogy
milyenek vagyunk. Amilyen a zenénk,
olyan a lelkünk. Ha megrendelésrõl beszé-
lünk, és megkérnek minket, hogy írjunk

egy dalt, abból mindig jól jöttünk ki! A Pá-
linkadal és a Színezd újra címû számokat is
megrendelésre írtuk, mégis sikerük lett.
– Mi motivál titeket?
Szabó Tibi: – A vérünkben van a zene; be-
lénk van kódolva, hogy nekünk a színpa-
don kell állni, és mi itt fogunk meghalni!
– Az egyik interjútokban azt mondtátok,
hogy ti nem Budapest-ellenesek, hanem vi-
dékszeretõk vagytok. Mennyire fontos nektek
a vidéken élõ közönséggel lévõ kapcsolat-
ápolás?
Mezõ Misi: – Szerintem mindennél fonto-
sabb. Nem mindenkinek van lehetõsége
eljutni a nagyobb városokban lévõ koncer-
tekre. Játszottunk mi már 5.000 unalmas
és 50 tomboló embernek egyaránt. A lé-
nyeg a hangulat és az élmények. A fesztivá-
lokra odakeverednek a színpadhoz az em-

berek, és azt látják, hogy játszik valami ze-
nekar, teljesen mindegy, hogy azok mi va-
gyunk, vagy a Tankcsapda, a Quimby. Ha a
mi plakátunkkal van meghirdetve a kon-
cert, akkor tudjuk, hogy a mi zenénk ér-
dekli õket.

Szabó Tibi: – Talán a kezdetektõl így volt,
mindenhova mentünk játszani. Nem tu-
dom, hogyan mûködik ez a „pesti” zene-
karoknál.

– Vannak álmaitok, amik még nem valósul-
tak meg, akár a zenei, akár a magánéletben?

Mezõ Misi: – Nekem nincsenek nagy igé-
nyeim. Azt csinálhassam, amit szeretek:
zenélni, mindenféle nagyképûség nélkül.
De talán ehhez értek a legjobban. Ha nem
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5 éves a Bogárdi TV
Bizony, szinte elillant a Hírház legkisebb
gyermeke felett az idõ: ötödik életévét tölti
e hónapban a Bogárdi TV! 2006 végén,
2007 elején mentek az elsõ kísérleti adá-
sok, és 2007 március közepétõl sugárzunk
folyamatosan. Habár a Bogárdi TV meg-
alakulásának története még korábbról in-
dul.

Még 1998-ban mûsorszolgáltatási enge-
délyt kértünk és kaptunk az Országos Rá-
dió és Televízió Testülettõl, de aztán raj-
tunk kívül álló technikai és egyéb okok mi-
att nem jutottunk csatornához. Közel 9
éves huzavona után kapcsolták rá a stúdiót
a kábeltévés rendszerre.

Közben kétszer is megkíséreltünk frekven-
ciát kiíratni és megpályázni egy helyi kö-
zösségi rádió számára, 2003-ban és
2006-ban. De a kereskedelmi rádiócsator-
nákkal szemben anyagilag és lobbizás te-
kintetében is esélytelennek bizonyultunk.
Nagy csalódás volt számunkra megtapasz-
talni, hogy nem a tartalom, hanem a pénz
dönt. Pedig a második frekvenciapályáza-
ton már úgy indultunk el, hogy egy
2001-ben elnyert pályázatból felépítettünk
egy komplett stúdiót a szerkesztõség eme-
letén.

Nem bántuk meg, hogy a rádióstúdió végül
televízióstúdióként üzemel, mert így nem-
csak hangban, hanem képen is meg tudjuk
örökíteni és közre tudjuk adni a térségünk
történéseit, értékeit. S ebben a formában
is érvényesül a célunk, hivatásunk, hitval-
lásunk: a közösség maximális szolgálata,
hogy minden a helyi közösségeket érintõ
és érdeklõ hír, információ, esemény tárgyi-
lagosan, sokoldalúan, kimerítõ részletes-
séggel jelenhessen meg a Bogárdi TV kép-
ernyõjén. Helyet adunk minden helyi sajá-
tosságnak, közlésre méltó, példamutató
kezdeményezésnek, amatõr zenészeknek,
mûvészeknek, gondolkodóknak, közössé-
geknek, biztosítva a szakmai támogatást, a
jogilag tiszta, etikus, gazdaságos mûkö-
dést, hatékonyabb közleményeket, hirde-
téseket, olcsóbb (papír- és szállításmen-
tes) elérhetõséget.

A Bogárdi TV arculatának kialakításában,
elindításában és 2007-2009 közötti mûkö-
désében oroszlánrészt vállalt Varga Zsolt,
aki operatõrként, vágóként, szerkesztõ-
ként dolgozott nálunk 2009 végéig. Tõle a
stafétabotot Hargitai Gergely vette át
2010-tõl. De rengeteg lelkes segítõnk van,
akik önzetlenül gazdagítják a tévé mûsor-
kínálatát. Említésre méltó Gróf Ferenc,
aki rendületlenül tudósítja a sportesemé-
nyeket illetve a Honvéd Bajtársi Egyesület
alkalmait; Etelvári Zoltán, aki remek fil-
meket hoz haza minden útjáról; Rehák
Sándor, aki korábban számos honvéd- és
horgászhírrõl forgatott számunkra; vagy a
két ifjú, ígéretes tehetség: Menyhárt
Daniella és Monhalt Ákos. De nem feled-
kezhetünk meg Gyõrfi Erzsikérõl, aki a
háttérmunkálatokban, és Jákob Zoltánról,

aki zenei és tartalmi ötletekkel van a
segítségünkre.
0–24 óráig folyamatosan sugárzunk két ká-
belhálózaton (TARR Kft. és
PR-Telecom) 9 településen (Alapon,
Alsószentivánon, Cecén, Pálfán, Sárbo-
gárdon, Sáregresen Sárszentmiklóson,
Töbörzsökön, Vajtán) mintegy 5.000 ház-
tartásban. Emellett az interneten a két hír-
mûsorunk is nyomon követhetõ.
Heti frissítéssel vetítjük mûsorainkat, me-
lyeket négy rovatba sorolunk: Hitélet (va-
sárnap estétõl), Ez+Az (hétfõ estétõl),
Aktuális (kedd estétõl), Sport (szerda es-
tétõl). Ezek mindegyikét egy héten össze-
sen 4 alkalommal adjuk le, különbözõ idõ-
pontokban, hogy mindenki megnézhesse a
kedvére való mûsort. Ezeken kívül két hír-
mûsorunk – a Bogárd és Vidéke új számát
bemutató Lapszemle (a szerda esti élõ-
adástól), és a Heti Híradó (vasárnap reg-
geltõl) – naponta többször is látható.

Hétköznap 8, hétvégén 12 órányi mûsort
teszünk közzé.
Amikor éppen nincs mûsor, akkor a képúj-
ságból tájékozódhatnak a nézõk hasznos
információkról. Az adás-lebonyolítást
2008-ban újítottuk meg. Hargitai–Kiss Ba-
lázs készítette azokat az egyedi megoldá-
sokat, melyek percenként változatos, friss
információkkal töltik föl a képújságot. Ek-
kor került képernyõre az alul futó infor-
mációs sáv, a mûsorújság, az idõjárás-je-
lentés. Egyedi rész a helyi és környékbeli
amatõr fotósok képeibõl álló Galéria, va-
lamint az Üzenõfal, melyre bárki bejegyez-
heti véleményét, közérdekû közleményét.
Jó munkakapcsolatban vagyunk a környe-
zõ helyi tévékkel. Széles körû gyakorlati
helyet biztosítunk a médiatanoncok szá-
mára. Hírforrásként szolgálunk más (me-
gyei, országos) médiumoknak.
A Bogárdi TV 5. születésnapját arculatújí-
tással ünnepeljük meg, illetve szeretnénk
az év folyamán új mûsorokat is bevezetni.
A születésnap alkalmából lehetõség régi
mûsorokat kívánni a Hírház elérhetõsége-
in: 06 25 508 900, Sárbogárd, Hõsök tere
12., bogardesvideke@gmail.com

Hargitai–Kiss Virág

játszok két hétig, akkor már alig várom,
hogy bedughassam a gitárt az erõsítõbe és
megszólaljon. Nekem a legfõbb az, hogy
egészséges legyek, a családommal együtt.
Nem vágyok jachtokra.
Szabó Tibi: – Talán most már megtehet-
jük, hogy normális hangszereken játsz-
szunk, ezzel megvalósítva gyerekkori ál-
mainkat. Anyukám mindig szokta monda-
ni, hogy „Fiam, vegyél már egy jó gitárt!”
Mégse merem megmondani neki, hogy ez
az ütött-kopott mennyibe került. Nem
csak az számít, hogy szép meg csillogó le-
gyen. Mondhatjuk, hogy ez a hobbink. Mi
sose szerettük a villogást, de ha annyi kis-
busszal kell jönnünk, amennyi cuccunk
van, akkor annyival jövünk, bármennyire
szeretnénk bepakolni egy Trabantba, hogy
megmutassuk, mennyire vidékiek va-
gyunk, mert az meg álszentség.
– A pályátok elején nyertetek egy tehetségku-
tatót, ami megerõsített benneteket, hogy
megálljátok a helyeteket a zenei világban. A
médiának köszönhetõen rengeteget hallunk
ugyanilyen tehetségkutatókról. Mennyire
fontos egy ilyen tehetségkutató egy újonnan a
pályára lépõ zenésznek, vagy zenekarnak?
Mezõ Misi: – Nyilván fontos, hiszen már a
60-as években is az volt, csak Táncdalfesz-
tiválnak meg Ki mit tud?-nak hívták. Ami
most megy, annak nem látom értelmét.
Szabó Tibi: – Szerintem az évi 1 is sok,
nemhogy 2-3!
Mezõ Misi: – Nagyon pici ez az ország. De
sok tehetséges fiatal van, akiknek teret kell
adni, és megmutatni, hogy õk is léteznek.
Viszont nagyon sok olyan tehetséges zene-
kar van, akik sokkal többet dolgoznak a si-
kerekért, mint mondjuk azok, akiket úgy-
mond „fölfedeznek”. Ami csak úgy az
öledbe hull, az nem marad meg sokáig. A
média számára rágógumi a tehetség – ha
már nem ízlik, fogja és kiköpi. Ezért kell
mindenért keményem megdolgozni!
Szabó Tibi: – Na, most úgy tûnhet, hogy
mekkora arcunk van, de 10 éve is ugyanez
volt a véleményünk. Mi, úgy érzem, meg-
dolgoztunk ezért a sikerért, és nem men-
tünk sehova a tévébe, sõt amikor hívtak,
akkor is elutasítottuk.
Mezõ Misi: – Mûködik a média nélkül is ez
az egész. Sajnos mi is kénytelenek vagyunk
használni a médiát, hiszen a nagy koncer-
tekhez elengedhetetlen, mert ha azt aka-
rod, hogy eljöjjenek a koncertedre és meg-
vegyék a jegyet, akkor oda kell tolnod a ké-
ped. A 90-es évek elején nem volt szüksége
például a Kispál és a Borznak reklámra,
amikor megjelent a lemeze, mégis megvet-
ték az emberek. Ott van a Kiscsillag is a
buszmegállókban plakáton. Ma itt tar-
tunk, hogy alternatív zenekaroknak is kell
reklám.
– Andy Varhol mondta, hogy mindenkinek
jár 15 perc hírnév. Én azt gondolom, nektek
most legalább másfél óra jár. Jó koncertet!
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Vidékfejlesztési
tájékoztató – titokban

Tavaly nyár óta a vidékfejlesztési program
legégetõbb kérdésévé az állami földterüle-
tek napirenden lévõ pályáztatása vált. A
dolog akkor kapott igazán nyilvánosságot,
amikor 24 lepsényi, mezõszentgyörgyi és
enyingi gazda nyilvánosan is tiltakozását
fejezte ki amiatt, hogy a pályázati feltéte-
lek folyamatban levõ átdolgozása során
olyan új elemek kerültek a kiírás terveze-
tébe, amelyek a földre pályázni kívánó kis
és közepes birtokméretû gazdálkodók je-
lentõs része számára teljesíthetetlenek.
Ezek egyike volt az a bizonyos állattartási
kötelezettségvállalás, amelynek semmifé-
le feltételét nem biztosította a kormány-
zat. Ráadásul a Lepsény–Enying–Balaton-
szabadi környékén kiírásra váró 1.200 hek-
tár állami tulajdonú földbõl közel 500 hek-
tárt jelenlegi bérlõje – egy Mosonmagya-
róváron székelõ magáncég – annak ellené-
re vetett el, hogy tudta, bérleti joga októ-
ber 31-ével lejár, miközben a bérleti jogot
már a tavalyi évre is csak egy tovább nem
újítható, egy évre szóló hosszabbítással
szerezte meg.
A tiltakozásra válaszul az illetékes minisz-
térium nyilatkozatot adott ki, amelyben
visszautasította a korrupcióval történõ
gyanúsítást. A lepsényi gazdák, akik több-
sége számára létkérdés, hogy gazdaságuk
méretét növelni tudják, továbbra is tilta-
koztak a szerintük diszkriminatív feltétel
miatt. Október 23-án adták át petíciójukat
Varga Gábor képviselõnek, aki azt eljut-
tatta a miniszterelnökhöz és a vidékfej-
lesztési miniszterhez. Ebben világossá tet-
ték, hogy ez a feltétel a legjobb szándék el-
lenére sem teljesíthetõ ilyen rövid idõ és a
körülmények miatt.
A vita a médiában is nyilvánosságot ka-
pott. A Kossuth Rádióban pl. a földügyek-
kel megbízott miniszteri biztos, Szabó Csa-
ba jelentette ki, hogy a gazdák vádjai alap-
talanok, a pályázati feltételek a stratégiá-
ban megfogalmazott célkitûzések – egye-
bek között az állattartás fellendítése –
megvalósítását célozzák, miközben egy
mezõgazdasági pénzügyi szakértõ szerint
nagyon csekély annak a valószínûsége,
hogy a hitelügyintézéssel együtt ez a felté-
tel az elõírt egy éven belül teljesíthetõ.
Lepsény gócpontjává vált a földek pályáz-
tatása körül kialakult ellentéteknek, miu-

tán az ottani gazdák tiltakozásához mások
is csatlakoztak.
A földpályázatok körül közben egyre for-
rósodott a helyzet. Menet közben derült
ki, hogy a pályázati anyag átvételekor ti-
toktartási nyilatkozat tételére kötelezik a
gazdákat, annak ellenére, hogy a közva-
gyon részét képezõ földekrõl van szó.
Dél-Borsodban a már lezajlott pályázatot,
amelynek eredményeként a nemzeti park
tulajdonában levõ földek helyi állattartó
gazdákhoz jutottak, központi döntésre
megsemmisítették, a pályázatot lebonyolí-
tó személyt, a Bükki Nemzeti Park igazga-
tóját pedig azonnali hatállyal menesztet-
ték. A pályázati feltételeket közben ismét
módosították, amelyben az eredeti 300-ról
1.200 hektárra növelték azt a birtokmére-
tet, amellyel még részt lehet venni a pályá-
zaton, és a székhelyre vonatkozó idõ- és tá-
volságkorlátozást is jelentõsen enyhítet-
ték. A növekvõ elégedetlenkedést jelezte,
hogy egyre több gazda tiltakozott a pályá-
zati feltételek miatt Bács-Kiskun, Szolnok
és Békés megyében is, és csatlakozott a til-
takozást elindító lepsényi gazdák mozgal-
mához. Ekkor készült el az a petíció is a
lepsényi gazdák részérõl, amelyet 15 ottani
gazda mellett még további harmincegyné-
hány gazdálkodó is aláírt az ország legkü-
lönbözõbb részébõl. A gazdák becsapva,
kisemmizve érezték magukat, mert az ígé-
retek ellenére a hatalom megfosztani ké-
szült õket attól, hogy végre esélyt kapjanak
a megélhetéshez.
Ilyen elõzmények után került sor Ángyán
József decemberi látogatására, amit a ke-
rületi országgyûlési képviselõ szervezett.
Az államtitkárt ott a helyszínen a jelenlé-
võk úgy tájékoztatták, hogy rendezõdik a
lepsényi gazdák ügye, és már csak egy (!)
gazda van, aki igazából ellenkezik. A talál-
kozón – mint tudhatják – csak meghívott
gazdák vehettek részt. A találkozóról a
lepsényi gazdák – hasonlóan sokan mások-
hoz – még csak nem is értesültek.
Azóta elkezdték a földek kiosztását, Án-
gyán József pedig lemondott. Az ok most
vált ismertté. Ezek után szinte már csak
költõi a kérdés, hogy ugyan kiknek és miért
volt jó titokban tartani az államtitkár vi-
dékjáró körútjának itteni eseményét.

Lendvai Gábor

A Tükör törvényei
1. Minden, amit én kritizálok a másikban,
ami ellen harcolok, bennem van.
2. Mindaz, amit a másik személy rajtam
kritizál, és engem sért, az nincs feldolgoz-
va bennem.
3. Minden, amit a többiek kritizálnak ben-
nem, harcolnak ellene, meg akarják vál-
toztatni, de engem nem sért, akkor az az õ
problémájuk, feldolgozatlanságuk, töké-
letlenségük, melyet kivetítenek rám, mert
önmaguk nem tudnak szembenézni vele.
4. Minden, amit én a másikban szeretek,
magamban megvan, magamban szeretem,
mert felismerem magam a másik szemé-
lyében, mivel az egylényegûségünk mutat-
kozik meg.

A Belsõ béke jelei
* Spontán gondolkodásra és cselekvésre
való hajlam: ahelyett, hogy a múlt félelme-
ibõl és tapasztalataiból keresnél válaszo-
kat.
* Félreérthetetlen képesség arra, hogy él-
vezz minden pillanatot.
* Elveszíted az érdeklõdésed az irányban,
hogy mások cselekedeteit megfejtsd, meg-
magyarázd.
* Elveszíted az aggódásra való képességed.
(Ez egy igen erõs jel!)
* Gyakori hálaérzet és az életed minden
pillanatának értékelése.
* Gyakori elégedettség-érzés csak azért,
mert létezel.
* Örömérzet a másokkal és a természettel
való kapcsolódáskor.
* Gyakori mosolygás (általában különö-
sebb ok nélkül).
* Növekvõ tendencia arra, hogy hagyod a
dolgokat megtörténni ahelyett, hogy te
akarnád õket megtenni, kézben tartani
mindenáron.
* Megnövekedett fogékonyság a többiek
felõl áradó szeretetre, éppúgy, mint a
kontrollálhatatlan vágy erõsödése, hogy
viszont szeresd õket.

Forrás: internet
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Vesd Bele Magad Program Alapon
Úgy tûnik, megérkezett a várva várt tavasz,
napsütés melengeti a földet. Ez azt jelenti,
hogy rövidesen itt a veteményezés ideje.
Iskolánk idén csatlakozott a Fiatal Gazdák
Magyarországi Szövetsége – AGRYA kez-
deményezéséhez. Programjuk, a Vesd Be-
le Magad keretében most tavasszal ország-
szerte 339 iskolában örülhet 21.146 diák az
ingyen kapott vetõmagcsomagnak. Ez a
program arra kívánja felhívni a figyelmet,
hogy egy kisebb darab megmûvelhetõ föl-
dön a család, a gyerekek hatékony közre-
mûködésével, elõ tudja állítani a saját
szükségleteit fedezõ zöldségeket. Termé-
szetesen némi szorgos munka szükségelte-
tik ehhez.
Leginkább az alsó tagozatos gyerekek je-
lentik a célcsoportot. Azok a diákok, akik-
nek szülei vállalják, hogy a szükséges segít-
séget megadják a leendõ kis kertészeknek,

egy-egy kis dobozt kapnak, a program
emblémájával ellátva. A dobozban 5 féle
zöldség: vöröshagyma, karalábé, hónapos
retek, zöldborsó, sárgarépa vetõmagjai ta-
lálhatók. Mellékeltek egy rövid termeszté-
si segédletet is.
Iskolánk igényelt egy nagyobb csomagot
külön iskolakerti felhasználásra, hiszen az
iskolai gyakorlati oktatásban helye kell,
hogy legyen a kertészkedésnek ott, ahol
megvannak ennek feltételei.
Reméljük, hogy a gyerekek lelkesedése a
saját maguk által nevelt zöldségekkel
együtt növekszik majd!
A programról, élményekrõl, eredmények-
rõl képekkel együtt számolunk majd be a
www.vesdbelemagad.hu oldalon.

Nagy Orsolya

A Sárbogárdi Vöröskereszt hírei

Márciusi véradások:
2012. március 8-án (csütörtök) Sárbo-
gárdon a polgármesteri hivatal díszter-
mébe várjuk új és állandó véradóinkat 11
órától 17.30-ig!
2012. március 22-én (csütörtök) Dégre
várjuk véradóinkat a Dégi Általános Is-
kolába 14 órától 17 óráig!
2012. március 28-án (szerda) a Kálozi
Általános Iskolába várjuk Káloz véradóit
14 órától 17 óráig!
Vért adni 18 év felett lehet! Véradásra, kér-
jük, hozzák magukkal személyi igazolvá-
nyukat, lakcímkártyájukat és TAJ-kártyá-
jukat!
Minden véradó ingyenes ruhaosztásban
és ajándékban részesül!

Szeretettel várunk mindenkit!

Használt, feleslegessé
vált tárgyakat várunk!
A Sárbogárdi Vöröskereszt arra kéri Sár-
bogárd és környéke lakosságát, ha lehetõ-
ségük van rá, ajánlják fel szervezetünknek
az Önök számára feleslegessé vált ruha-
darabjaikat és bútoraikat!

A Sárbogárdi Vöröskereszt a rászoruló
családokat és a Sárbogárd és környéki
települések véradóit támogatja az
Önök által felajánlott adományokkal!

Elérhetõség:
7003 Sárbogárd, Szent István út

82-86. (a volt posta helyén).

Telefonszám: 06 (70) 933 8518.

A Sárbogárdi
Múzeum Egyesület

tisztelettel meghívja Önt egy

hagyományõrzõ
sétára

március 15-e alkalmából.

Indulás az ünnep napján 9.00-kor a
Huszár-temetõbõl, a tavalyihoz ké-
pest fordított útvonalon:
Huszár-temetõ, 48-as sírok – Boross
Mihály-emléktábla – Boross Mi-
hály-emlékoszlop – Huszár-kúria –
Tompa Mihály-emléktábla – Petõ-
fi-emléktábla.

Csatlakozzon hozzánk!
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Angol és német nyelvi verseny
A Petõfi Sándor Gimnázium márci-
us 2-án délután immár második al-
kalommal rendezte meg a környezõ
általános iskolák 7-8. osztályosai ré-
szére a Petõfi Idegen Nyelvi Vetél-
kedõt angol és német nyelvbõl. A
kétfordulós verseny döntõjébe 32
diák jutott be az alapi, mezõszilasi,
sárosdi és a helyi általános iskolák-
ból. A tavalyi versenyen fellelkesül-
ve több tanuló idén is vállalkozott a
megmérettetésre.
A gimnázium tanárai változatos és
izgalmas nyelvi feladatok elé állítot-
ták a diákokat. Szoros küzdelem-
ben angolból az alapiak „Jelly
Babies” csapata (Csiki Anita és Vá-
mosi Marcell) lett az elsõ, a máso-
dik helyen a mezõszilasi Gyarmati
Veronika, Sári Stefánia és Varga
Dorina alkotta csapat végzett, a
harmadik helyen pedig a Mészöly
Géza Általános Iskola csapata (Rácz
Ramóna, Resch Gábor és Varga Péter)
1-1 pont különbséggel.
Németbõl a Mészöly Géza Általános Isko-
la „Pechvögel” csapata (Jákob Zsuzsanna,
Puska Klaudia és Jákob Mihály) került ki
gyõztesen, második és harmadik a sárosdi
„Schwarze Adler” (Bartos Gréta, Erdélyi
Kristóf és Laczi Patrik) és a „Rosa
Panther” (Csillag Máté, Fogas Ákos és
Horváth Karina) lett.

Köszönjük a gimnázium büféjét üzemelte-
tõ Molnárné Gyõri Szilvia vállalkozónak,
az Irka Papírboltnak és a Fruzsi Bizsu
Ajándékbirodalomnak a támogatást!
A vetélkedõt jövõre is folytatjuk, hiszen
szeretnénk a tanulóknak értelmes és hasz-
nos elfoglaltságot szervezni. Szeretnénk,
ha a nyelvtudás értékké válna a diákok
szemében.

Dombi Zoltánné,
az idegen nyelvi munkaközösség vezetõje

TÛZESETEK
Nádastûz Sárkeresztúron

2012. március 2-án, pénteken, délelõtt
Sárkeresztúron, a Kossuth Lajos utcánál a
száraz aljnövényzet, nádas gyulladt ki.

Melléképület gyulladt ki Cecén
2012. március 3-án, szombaton, hajnalban
Cecén az Illyés Gyula utcában egy családi
ház melléképülete gyulladt ki. A sárbogár-
di tûzoltók kiérkezésekor a körülbelül
5x10 méter alapterületû téglaépület teljes

terjedelmében égett. A melléképület egyik
helyisége mûhely volt, amelyben szerszá-
mokat tároltak. A másik helyiségben bo-
roshordók és gépalkatrészek voltak. A
melléképület melletti régi ólban tûzifát tá-
roltak. A tûzben a melléképület kiégett,
cserépfedésû tetõszerkezete megsemmi-
sült. Az ólban tárolt tûzifa szintén a lángok
martalékává vált. A gyors beavatkozásnak
köszönhetõen a 2 méterrel távolabb lévõ
családi házra a tûz nem terjedtek át. A
házban lakó idõs házaspár nem sérült meg.

Bisztricz Anett
megyei katasztrófavédelmi szóvivõ.

Fotó: Sárbogárd Hivatásos Tûzoltóság

A Pusztaegresi Polgárõr Egyesület

jótékonysági bált rendez
2012. március 10-én 20.00 órai

kezdettel.

A bál teljes bevételét a mûvelõdési ház
mosdóinak felújítására fordítjuk!

Belépõ: 1.000 Ft/fõ.

Zenél: Takács Gábor és Lestár Tibor.

Tombolatárgyak felajánlását szívesen
fogadjuk!

Mindenkit szeretettel várunk!

Köszönet
Ezúton mondunk köszönetet Rácz Fe-
rencnek és feleségének, valamint Boros
Zoltánnénak, a tûzoltóságnak, a ka-
tasztrófavédelemnek és mentõsöknek a
segítségért, amit kigyulladt melléképü-
letünk oltásánál nyújtottak Cecén, az
Illyés Gy. u. 19. szám alatt március 3-án
hajnalban.

Szakács József és felesége
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TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot,
hogy

dr. Cser Ágnes
MSZEDDSZ-elnök asszony

folytatja országjáró körútját, minden
olyan intézményt meglátogat, ahol
MSZEDDSZ-alapszervezet mûködik,
találkozik a város és a szociális intézmé-
nyek vezetõivel és az ott dolgozókkal.

2012. március 14-én 10.30 órakor a
polgármesteri hivatal dísztermében

tájékoztatást ad

az egészségügyi és szociális
ágazat jelenlegi helyzetérõl

szakszervezeti szemmel.

Sárbogárd Város Önkormányzata

1 %

A Bogárd-Dal Kulturális Közhasznú
Egyesület (Huszics Vendel Kórus)

köszönetet mond mindazoknak, akik
az elmúlt évben jövedelemadójuk
1 %-ával támogattak bennünket.

Kérjük Önöket, hogy ebben az évben
is tiszteljenek meg támogatásukkal.

Adószámunk: 18497575-1-07.

Segítségüket elõre is köszönjük, és
várjuk Önöket rendezvényeinken!

„PHILIA” Sárbogárdi Protestáns
Egyesület (alapítás éve: 1999.)

Tisztelettel kérjük, támogassa egyesü-
letünket adójának

1 %-os felajánlásával.
Céljaink, feladatunk: a társadalom pe-

remére szorultak támogatása; a sze-
gény sorsú családok gyermekeinek tá-

boroztatása.
Egyesületünk adószáma:

18489602-1-07.

Egyesületünk neve: „PHILIA”
Sárbogárdi Protestáns Egyesület

Tisztelt sárbogárdi lakosok! Tájékoz-
tatjuk Önöket, hogy a KÖZÉV Kft.

„TAVASZI
NAGYTAKARÍTÁSI”

AKCIÓT

hirdet 2012. március 1-jétõl
2012. május 31-éig.

Az akció ideje alatt 4 m3 nem veszélyes
hulladék elszállítása bruttó 19.000 Ft
(az ár tartalmazza a hulladék elhelyezé-
sét is!). Várjuk megrendelését a követ-
kezõ telefonszámokon: (25) 580 990,
(30) 688 1171.

KÖZÉV Kft.

TÁJÉKOZTATÓ
A KÖZÉV Kft. értesítése alapján tájé-
koztatom a tisztelt lakosságot, hogy
SÁRSZENTMIKLÓS területén a 2012.
március 15-én (csütörtökön) – nemzeti
ünnepünkön – esedékes hulladékszállí-
tást a közszolgáltatást ellátó társaság
2012. március 17-én (szombaton) végzi.

2012. március 16-án (pénteken) válto-
zatlan idõpontban, a szokásos módon
szállítják el a hulladékot a Pusztaegres,
Sárhatvan, Nagyhörcsök, Alsótöbör-
zsök, Rétszilas és Kislók területén lévõ
ingatlanokról.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

Szeretettel köszöntöm
nõnap alkalmából

a sárbogárdi kistérség minden
kedves lányát, asszonyát!

Köszönöm, hogy szebbé teszik
mindennapjainkat!

Varga Gábor országgyûlési képviselõ

KÖZÉRDEKÛ KÖZLEMÉNY

Varga Gábor
országgyûlési képviselõ

FOGADÓÓRÁT
TART

Sárbogárdon
2012. március 9-én (pénteken)

16 és 18 óra között
a képviselõi irodában

(Ady E. u. 164).

Egészségnap a Mészölyben
2012. március 30-án (pénteken) 10.30–15.30 óráig egészségnapot tartunk a Mészöly
Géza Általános Iskolában, amelyre mindenkit szeretettel várunk!
A nap folyamán a következõ ingyenes szûrõvizsgálatokon lehet részt venni:
vérnyomás-, vércukor-, koleszterinmérés, látásvizsgálat, (bõrrák-) melanomaszûrés,
peditopán számítógépes talpvizsgálat, osteoporosis – csontsûrûség-mérés, csontko-
vács, egészséges életmódhoz tartozó termékek bemutatója, vásárlási lehetõséggel,
dietetikus (táplálkozási) tanácsadás, viktofon hallásvizsgálat, fájdalomcsillapítás bio-
energiával, tanácsadás, szájüregi rákszûrés (EL-DENT fogászati rendelõ).
Az egészségnap keretében az EL-DENT fogászati rendelõben (Sárbogárd, Ady E. út
222. sz. alatt) ingyenes stomato-onkológiai szûrésre (szájüregi rákszûrés) kerül sor a
sárbogárdi lakosság részére 8–13 óráig.
Aki a csontsûrûség-mérésen szeretne részt venni és meg tudja oldani, kérjen házior-
vosától rheumatológiai szakrendeléshez beutalót, dr. Szász János fõorvos kérésére!

Az érdeklõdõket szeretettel várják a szervezõk!

„Szép reggel az asszony: pihenést lehellõ
Arca szelíd hajnal, friss hajnali szellõ,
Puha gyenge harmat, gyümölcs üde hamva:
Szava rigó-ének mélyebb fuvodalma.”
(Arany János)

Sárbogárd Város
Önkormányzata nevében

tisztelettel és megbecsüléssel
köszöntöm városunk

minden lányát és asszonyát
a nemzetközi nõnap

alkalmából.
Dr. Sükösd Tamás polgármester
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Bogárd és Vidéke–LSC Sárbogárd
VÁROSI TEREMLABDARÚGÓ-BAJNOKSÁG

Az utolsó fordulóval véget ért a bajnokság, mely hivatott volt eldönteni
a helyezések sorsát.

SPURI–TOLEDÓ 2005  9:3 (4:0)
Vezette: Tóth Z. Spuri: Kiszl–Banda, Bodó, Huszár, Bereczki.
Csere: Kovács, Palásti. Toledó 2005: Fûrész–Rozgonyi G., Dombi,
Barabás R., Horváth. Csere: Barabás B.
2. perc: Rozgonyi lövése a kapufa külsõ élérõl pattant az alapvo-
nalon túlra. 3. perc: Bodó lõtt kapu mellé. 4. perc: Huszár jobb
külsõvel a kapu mellé lõtt. Miért külsõzött? 6. perc: Barabás lövé-
sét védte Fûrész. 8. perc: Bodó lábáról Fûrész merész vetõdéssel
tisztázott. 9. perc: Palásti lövése a kapuban kötött ki. 11. perc: Pa-
lásti húzogatott a védõk gyûrûjébe, végül szerelték. 13. perc:
Bodó lövése a jobb alsó sarokban. 14. perc: Barabás R. lövését
Kiszl lábbal hárította. 15. perc: nagy helyzetben Kovács kapu mel-
lé lõtt. 16. perc: Dombi lövése Kiszl lábáról a mezõnybe vágódott.
17. perc: Palásti hagyott ki ziccerhelyzetet. 18. perc: Huszár kilõt-
te a bal alsó sarkot. 19. perc: Bodó átadásnak szánt labdája a ka-
pufáról gurult a hálóba. 23. perc: Barabás R. szépített. 24. perc:
Barabás B. lövését Kiszl lábbal hárította. 25. perc: Bodó újabb ta-
lálata. 26. perc: Bodó lábáról Fûrész lopta le a labdát. 30. perc:
Kovács talált a kapuba. 31. perc: Barabás R. használta ki Kiszl hi-
báját. 33. perc: Palásti átadását Huszár pofozta a kapuba. 34. perc:
lábról lábra vándorolt a labda, végül Bodó talált a kapuba. 36.
perc: Barabás R. mesterhármasa! 38. perc: Barabás B. a mérkõzés
legnagyobb helyzetét hagyta ki. 39. perc: Kovács állította be a
végeredményt.
Sárga lap: Barabás B. Góllövõk: Palásti, Bodó 4, Huszár 2, Kovács 2
ill. Barabás R. 3.

SÁRKERESZTÚR KIKE–TWISTER GALAXY
10:2 (5:0)

Vezette: Tóth Z. Sárkeresztúr Kike: Visi–Szauervein, Hajdinger,
Geiger, Sütõ. Csere: - Twister Galaxy: Balogh–Tóth I., Roszkopf,
Killer I., Bor. Csere: Bognár I., Bognár T., Kaló.
Az utolsó fordulóra megjelent Tinód üdvöskéje, Ébl Mihály. Õ
végezte el a kezdõrúgást. Igaz, pénzt nem fizetett érte. 2. perc:

nem sokáig kellett várni az elsõ gólra, mert Geiger letette a név-
jegyét. 3. perc: Geiger átadásnak szánt labdája a kapuban kötött
ki. 5. perc: Roszkopf hibáját Sütõ használta ki. 6. perc: Bognár T.
lõtt kapu fölé. 7. perc: Geiger tör a gólkirályi címre, mert újabb
gólt lõtt. 11. perc: Killer I. emelésébe Visi belekapott, így elkerül-
te a kaput. 15. perc: szöglet után Hajdinger volt eredményes. 16.
perc: Bor lövése kerülte el a kaput. 21. perc: Sütõ fejelt kapufát.
22. perc: Tóth I. lövésébe Szauervein belelépett, a lábáról saját
kapujába került a labda. 23. perc: Szauervein az oldalhálóba lõtt.
25. perc: Geiger lövése a kapufáról ment ki. 26. perc: Geiger két
kapufás gólt szerzett. 27. perc: már nem meglepetés, hogy Geiger
növelte találatai számát. 29. perc: Sütõ újabb gólja kegyelemdöfés
volt. 31. perc: Szauervein helyrehozta hibáját. Most az ellenfél ka-
pujába talált. 33. perc: Geigert nem tudták fogni. Újabb találatá-
val elérték a tizediket. 39. perc: Bognár T. alakította ki a végered-
ményt.
Piros lap: Balogh végleg. Góllövõk: Geiger 6, Sütõ 2, Hajdinger,
Szauervein ill. Szauervein öngól, Bognár T.

EXTRÉM–SÁRBOGARAK 10:4 (5:1)
Vezette: Szakács I. Extrém: Németh–Horváth D., Dévényi, Kuti,
Rozgonyi J. Csere: Horváth T., Juhász, Szabó. Sárbogarak: Csuti
J., Csuti T., Gazdag, Mondovics, Kónya. Csere: Dizseri M., Dizseri
T., Stiksz. A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV sportadásában
tekinthetik meg. Sárga lap: Csuti J. Góllövõk: Rozgonyi 4, Kuti,
Horváth D., Horváth T. 2, Szabó 2 ill. Kónya, Stiksz 2, Mondovics.

SÁRSZENTMIKLÓS ÖFI–LÉGIÓ 2000  3:2 (1:0)
Vezette: Tóth Z. Sárszentmiklós Öfi: Plézer–Palotás, Kun, Killer
G., Deák. Csere: Derecskei, Kiss, Halasi. Légió 2000: Szil-
ágyi–Csuti Z., Németh, Kelemen, Vereczkei. Csere: Baki,
Domján, Huszár Z., Lakatos Gy., Tóth A. A mérkõzést felvételrõl
a Bogárdi TV sportadásában tekinthetik meg. Sárga lap: Halasi ill.
Németh, Szilágyi. Piros lap: Kiss végleg.
Góllövõk: Killer G., Deák, Nagy ill. Kelemen, Huszár.

A bajnokság végeredménye:
1. Sárszentmiklós Öfi. 17 14 - 3 90:38 42
2. Extrém 17 11 4 2 79:50 37
3. Légió 2000 17 11 4 2 49:30 37
4. Sárkeresztúr Kike 17 10 2 5 74:47 32
5. Twister Galaxy 17 7 4 6 59:60 25
6. Old Boys 17 6 - 11 53:70 18
7. Sárbogarak 17 4 4 9 47:69 16
8. Spuri 17 4 2 11 56:83 14
9. Toledó 2005 17 1 2 14 46:95 5
A második hely tekintetében, mivel az egymás elleni eredmény
0:0, 1:1 volt, a több lõtt gól döntött az Extrém javára.

Különdíjasok
A bajnokság legsportszerûbb csapata a Sárkeresztúr Kike 8 hiba-
ponttal. A bajnokság legjobb kapusa: Szilágyi Béla, Légió 2000. A
bajnokság legjobb védõje: Dévényi Zsolt, Extrém. A bajnokság
legjobb mezõnyjátékosa: Deák Géza, Sárszentmiklós Öfi. A
bajnokság gólkirálya: Geiger Zoltán, Sárkeresztúr Kike, 37 gól-
lal.

Gróf Ferenc
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Káloz–LSC Sárbogárd 4:3 (3:1)
Káloz: 70 nézõ.
Káloz: Takács – Szabó, Schneider, Pásztor, Simon – László, Tóth
B., Varga, Baranyi – Gál, Balogh.
Csere: Pál, Szûcs, Tóth N.
LSC Sárbogárd: Plézer – Lakatos Gy., Bognár, K. Szabó, Sebes-
tyén – Szabó (Totó), Hegedüs N., Lakatos K., Bõhm – Stiksz,
Vámosi.
Csere: Plájer, Budai, Parrag.
Két ellentétes félidõt játszottak a csapatok. Jobban kezdett a
Káloz, mely az eredményen is meglátszik. A második játékrész-
ben sok helyzetet dolgoztunk ki, melybõl csak kettõt sikerült érté-
kesíteni a fiúknak, így alakult ki a végeredmény.
A keretbõl sokan hiányoztak betegség, iskola, sérülés, munkahe-
lyi elfoglaltság miatt. Elmondhatom, hogy a felkészülésünk ve-
gyesen sikerült; a megrendezett hat mérkõzésbõl hármat meg-
nyertünk és háromszor kikaptunk.
Vasárnap a bajnoki nyitányon Mezõfalván szerepelünk. A hírek
szerint a mezõfalvai csapat az átigazolási idõszakban két remek
játékossal, Huberrel valamint Krállal erõsített. A mi keretünk is
két játékossal bõvült Stiksz Alex és Parrag Mihály személyében.
Hiányzik a keretbõl Dombi Zoltán, akit a tanulmányai lekötnek.
Remélni lehet, hogy a héten õ is elkezdi az edzéseket és a csapat
rendelkezésére áll.
Jók: Takács, Pásztor, Varga ill. Bõhm, Parrag, Stiksz.
Góllövõk: Pásztor 3, Varga ill. Bõhm 2, Budai.
Ifjúsági csapatunk 7:0 arányú gyõzelmet aratott.

Jakab Ferenc mb. edzõ

Sárszentmiklósi futballhírek
Március 4-én, a tavasz utolsó felkészülési mérkõzésén a Dég játé-
kosait fogadta a Sárszentmiklós SE felnõtt-, ill. ifi csapata.

Eredmények: S.miklós–Dég 5:3, ifi 1:3
A felnõttcsapat tavaszi kerete: Farkas Zoltán, Arany Tibor,
Gráczer Bence, Fülöp Tibor, Huszár Dávid, Tóth Zsolt, Hegedûs
György, Halasi Gábor, Gráczer Gergõ, Májer Dávid, Balogh
László, Szabó Zoltán, Krajcsovics Péter.
Új igazolás: Reichert Szabolcs, Jenei László, Mayer Antal
(Bölcskei SE), Csányi Kálmán (Cece). Átigazolt, ill. nem tagja a
keretnek: Szabó Kurgya János, Pulai Gábor, Nagy Tamás, Rozsos
József, Tóth János. A felkészülés folyamán a fiatalok is lehetõsé-
get kaptak a felnõttek mérkõzésein: Nyul István, Kovács Róbert,
Pajor László, Jencski Attila.
Március 10-11-én kezdetét veszi a megye I. oszt. 2011-2012-es lab-
darúgó-bajnokság tavaszi idénye. Mindenkit várunk sok szeretet-
tel a sárszentmiklósi sportpályán a 12.30-kor kezdõdõ
S.miklós–Velence ifi, ill. a 15.30-kor kezdõdõ felnõttmérkõzésre.

Sallai Attila, Sárszentmiklós SE

UTÁNPÓTLÁSTORNÁK

Február utolsó hétvégéjén a sárszentmiklósi általános iskola tor-
natermében került megrendezésre a Sárszentmiklós SE U9,
U11-es korosztályos focitorna. Szombaton a 8-9 évesek játszottak
fergeteges hangulatú, izgalmakban bõvelkedõ mérkõzéseket, va-
sárnap pedig a 10-11 évesek mutathatták meg a jelenlévõknek a
tudásuk legjavát.
A házigazda mellett Zámoly, Enying, Mezõfalva, Aba korosztá-
lyos csapatai voltak a torna résztvevõi.

Szombaton az Enying csapatát megelõzve a miklósi U9-es gyere-
keknek sikerült a tornagyõzelem, vasárnap pedig az U11-es csa-
pat játszott az Abával igazi döntõnek beillõ mérkõzést, amit meg-
nyerve õk is tornagyõztesek lettek.
Ez igen, gratulálok, fiúk!
Szeretném megköszönni a Sikeres Csapatjátékokért Alapítvány-
nak a támogatást, köszönet a szülõknek, a szurkolóknak és az
egyesületeknek.
Külön köszönet Bihar Feri bácsinak, hogy mindkét napon vállalta
a mérkõzések vezetését.

Sallai Attila, Sárszentmiklós SE K É Z I L A B D A
Megkezdõdött a tavaszi szezon a megyei férfi-kézilabdabaj-
nokságban. A VAX Sárbogárd csapata az elsõ helyrõl várja a
folytatást.
Március 10-én, szombaton a negyedik helyen álló Seregélyes
lesz az ellenfelük. Várjuk kedves szurkolóinkat 18 órától a Mé-
szöly csarnokában.
Felhívjuk figyelmüket, hogy egyesületünk támogatására az
adó 1 %-ának felajánlásával is lehetõség nyílik. Adószámunk:
18502710-1-07.

Köszönettel: VAX Kézilabda Egyesület Sárbogárd

Az iskola szülõi szervezete

TAVASZKÖSZÖNTÕ BÁLT
szervez, melyre ezúton szeretettel meghívjuk.

Helye: Alap, mûvelõdési ház.

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

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

Jótékonysági rendezvény!
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Az elsõ magyar irodalomtörténész
Bod Péter (1712–1769)

A kollégiumokban négy évszázadon át két-
féle gyermeksereg tanult: olyan, aki fize-
tett a tanításáért, kosztjáért és lakásáért, s
olyan, aki nem. Ez utóbbiak voltak a szol-
gatanulók. Õk, akik nem tudtak fizetni, ta-
karítottak, ebédet hordtak, terítettek és
mosogattak, fûtöttek a többiekre. A nevük
volt csupán ugyanaz minden kollégium-
ban, a helyzetük azonban nagyon különbö-
zött. Lehetett valaki szolgája magának az
iskolának, egy-egy jómódú diáknak, vagy
tanulók egy kisebb közösségének.

A diákságot kezdettõl fogva jó darabig
közadakozásból élelmezte a város lakossá-
ga. A szolgatanulók dolga volt megtudni,
hogy kik vállalják a soron következõ na-
pokra a fõzést. Õk hordták össze a civis
családoktól a készételt, õk tálalták az
auditoriumnak nevezett nagyteremben,
õk mosogattak. Amikor megszaporodtak a
tanulók, bajos lett volna ezt a kezdetleges
formát tovább fenntartani. Ekkor alapít-
ványokból alumneumot létesítettek, azaz
olyan diákjóléti intézményt, amely maga
fõzetett a saját konyháján, süttetett kenye-
ret saját kemencéjében. Ettõl fogva eljár-
tak élelmiszert gyûjteni a diákok aratás
után a falvakra. Ezt szupplikációnak ne-
vezték.

Székelyudvarhelyen egy-egy szoba lakói
alkottak önálló közösséget, s expónak
mondták magukat, s szerintük ez azt jelen-
tette, hogy közös asztaltársaságban élnek.
Hét fizetõ és három szolgatanuló tartozott
egy expóba. A hét minden napján más-más
adta a két font marhahúsra és zsírozóra a
pénzt, meg a hazulról hozott paszulyt. A
három szolga gondoskodott az ebédhor-
dásról, a szoba tisztán tartásáról s együtte-
sen az egész iskola takarításáról. A fizetõk
vásárolták valamelyik hegyvidéki faluban
az egész iskola tüzelõjét: kétszáz öl fát, az-
az 800 köbmétert. A gazdasszonyfogadást
s a favásárlást 10-14 éves tanulók intézték.

Minden szolgálatnak volt ma már mulatsá-
gosan hangzó latin elnevezése. Ha fûtött,
akkor kalefaktor, ha fõzetett, kokvuus, ha
mosogatott, lotor volt a neve. A szolgata-
nulók két véglet között éltek. Az egyik
megalázó volt: számukra nem gondoskod-
tak ágyról. Ládájukon, összetolt széken,
vagy a tantermi padokon aludtak. Viszont
felemelõ, hogy a fizetõkkel egy koszton él-
tek, a tanításban, az elõmenetel értékelé-
sében a nevelõk nem tettek különbséget
köztük, sõt még ingyenes korrepetálásban
is részesültek. Azok a nagydiákok, akiknek
a kollégiumi jótéteményt nyújtott, kötele-
sek voltak a szegény diákokat ingyen taní-
tani.

Könyvek szeretetében

Ebben a szolgadiáksorban készült fel egy
ritka szépen ívelõ tudományos pályára az
árva székely fiú, Bod Péter. Rákóczi egyik
kuruc vitézének Alsócsernátonban,
1712-ben született gyermeke. Öt évi nagy-
egyedi tanulás után Felsõbányán tanító
lett. S ottani három éve alatt „könyvekbõl
valamelyes tudományos kincset gyûjtött”.
S bizonyára némi pénzt is munkája nyo-
mán a továbbtanuláshoz. Amikor vissza-
tért Enyedre, a kollégium felsõ tagozatá-
ban bölcseletet és hittudományt tanul.
Életének az iránya ekkor dõl el a könyvek
felé. Két esemény határozza meg: az elsõ
az, hogy mint kiváló tanulót támogatni
kezdi õt Bethlen Kata grófnõ, a másik pe-
dig az, hogy a kollégium a maga könyvtárá-
nak a gondozásával bízza meg. Így hama-
rosan a könyvnek kiváló ismerõjévé, majd
nagynevû író lett. A grófnõ udvari papjává
választotta. S mint tudós, az ország minden
könyvtárának szorgalmas olvasója, a levél-
táraknak s mindenfajta írásnak, még a sír-
feliratoknak is búvárlója és legjobb
ismerõse.
Közben (1740) elnyeri a „hollandiai fényes
rendek” egyik ösztöndíját, melyet éppen
erdélyi református diákoknak alapítottak.
Bethlen Kata 50 arannyal segíti útjára.
A leydeni egyetemen sokat és sok mindent
tanul: keleti nyelveket, bibliai tudományo-
kat, egyháztörténelmet, bölcseletet, vegy-
tant, sõt még csillagászati és bonctani
órákra is eljárt. Három év múltán hét és fél
mázsa könyvvel tért haza Lengyelországon
keresztül. Egy darabig Bethlen Kata udva-
ri lelkésze, majd magyarigeni lelkipásztor.
Páratlan szorgalommal tárja fel a történel-
mi és irodalmi emlékeinket. Legelõször át-
búvárolja Bethlen Kata gazdag könyvtá-
rát. Azután a Ráday Pál leányáét – aki Szé-
ki Teleki László feleségeként Erdélyben
élt. Majd a Pécelen lakó Ráday Gedeonét,
a század híres könyvgyûjtõjéét. Mint a
könyvek szakértõje, vásárolni is segít neki.
Ezt a szívességet Ráday is vásárlással vi-
szonozza. Ebben egymás ügynökei. Kül-
földi barátainak is küld pénzt, hogy köny-
vet vegyenek neki. Így gyarapodott az egy-
kori szolgatanuló könyvtára akkorára,
hogy ritkaságszámba ment.
A könyv szeretetében nem állt meg a gyûj-
tésnél és az adatok kutatásánál, hanem sû-
rûn egymás után írja a maga könyveit. Nem
is gyõzi valamennyit kinyomtatni. „A
szentírás értelmére vezérlõ magyar lexi-
kon”-ában a bibliai fogalmakat magyaráz-
za. Kolozsvárt nyomtatták 1746-ban. „A
Szent Biblia históriája” Szebenben készült
(1748). A bibliai könyvek történetét írja
meg benne. Feldolgozza „Az erdélyi refor-

mátus püspök életrajzát”. Nagyenyeden
jelent meg 1766-ban. Írói hitvallását ebben
a könyvben olvashatjuk:
„Senkinek sérelmére, gyalázatára nem
szándékozom csak egy szót is ejteni, ha-
nem az Isten dicsõségét ebben is terjeszte-
ni és a jó embernek jó emlékezeteket fel-
mutatni. Tisztességes ember a szemét-
dombon hivalkodni nem szeret, mikor a jó
illatú virágokkal teljes kertben múlathatja
magát.”
Leghíresebb könyve a „Magyar Athénás”,
1766. E cím onnan ered, hogy Athénnek
nevezték régen az egyetemi városokat. Itt
az ország tudós világát jelenti. Célját szeré-
nyen így jelzi: „Szándékozom ez írásom ál-
tal hazájoknak hasznokra és ékesítésére és
Isten dicsõségének terjesztésére élt jó em-
bereknek emlékezetet nyújtani”. Figyelme
kiterjed az ország más nemzetiségû íróira
is, viszonyukat a magyar hazához így ma-
gyarázza:
„Vagynak ezen magyar tudósok seregben
némelyek erdélyi, szász és magyarországi
tót nemzetbõl valók is: de azok mind olya-
nok, akiktõl nem lehet sajnállani a magyar
nevezetet. Ugyanis azok magok is magya-
roknak vallották az idegen országokban
magokat; írásaik által is nagy ékességére
voltanak a magyar nemzetnek, idegen
országbéliektõl is magyaroknak tartanak.
Megmutatták azt szorgalmatos fáradsá-
gokkal, hogy õk méltán megérdemlik,
hogy haza fiainak neveztessenek”. Ezzel a
szemlélettel elérkezett a polgári nemzet
fogalomhoz.
A Magyar Athénás igen fontos irodalom-
történeti alkotás, mert számos könyvet
csak belõle ismerünk, azóta sok minden el-
veszett, ami Bod Péter kezében még meg-
fordult. Õ ugyanis csak azokat az írókat
vette fel lexikonába, akikrõl maga tudott
és akiknek a könyveit a kezébe is vehette.
Szép gyûjtõ vállalkozása volt a „Magyar
Sírfeliratok” címû kétkötetes mûve,
amelyben emléket állított a régi nagyok
erényeinek és az irodalmi érdemeknek.
Százötvenhárom király, királyné, fejede-
lem, hõs, tudós és kiválóság sírfeliratát ad-
ta közre. Legtöbb verses felirat, jeles köl-
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tõktõl, sokat közülük maga másolt a sírkö-
vekrõl.
„Kõsziklán épült ház ostroma” címmel a
gályarabok latinul megírt történetét for-
dítja magyarra. Kocsi Csergõ Bálint gálya-
rab mûvét. Ez csak mintegy száz év múlva,
1866-ban jelenik meg, Szilágyi Sándor, Pe-
tõfi barátja adja ki. Magyar egyháztörténe-
tet is készít latinul. Ez még késõbb,
1880-90-ben jelenik meg hollandiai diákok
költségén Leydenben.

Nevetve tanulni jobb

Anekdotagyûjteménynek nevezhetjük
Szent Hilárius (1780) címû könyvét. 684
kérdés, felelet Istenrõl, tudományról, gaz-
dagságról, szegénységrõl, bûnrõl, világról
és halálról. „Szívet vidámító, elmét élesítõ,
kegyességre serkentõ rövid kérdésekben
és feleletekben foglalt dolgok”. Jó humor-
ral neveli olvasóit, gúnyolódva csipkedi, a
bibliai kegyességre tanítja. Íme mutatóba
egy kis töredék.
– Micsoda Isten?
– Minden. Betegnek orvosság, a halálozó-
nak élet, az éhezõnek kenyér, a szegény-
nek gazdagság, a mezítelennek köntös, a
setétben ülõnek világosság.
– A bûn hol magánál rútabb?
– Mikor azt tisztességbeli ember cselekszi.
– Min csodálkozott a farkas?
– Mikor látta, hogy a pásztorok ölik, sütik,
fõzik és eszik a bárányokat s azt mondotta:
jajj, mely sok csetepatét csinálnátok, ha én
cselekedném, amit ti.
– Miért veszekednek az emberek?
– E két szó Enyim, Tiéd szerzi a veszeke-
dést az emberek között.

Bécs közbelép

Ráday Gedeonnak írt levelében õ veti fel
elõször az elsõ magyar Tudós Társaság
(Tudományos Akadémia) megalapításá-
nak a tervét. „Minthogy a magyar nyelv
erõsen kezdett megromlani a mi idõnk-
ben, jó volna annak ékesítésére s megerõ-
sítésére jót csinálni a más nemzetek
példájok szerint valami Litera Societast
felállítani.”

Pedagógia tudását annyira elismerték,
hogy Széki Teleki László hozzá küldte Jó-
zsef nevû fiát a magyarigeni falusi parókiá-
ra a teológiai és történelmi tudományok-
ban való képzésre. Húsz esztendeig gyûjtö-
gette az írók nevét és könyvek címét. Ez-
alatt minden könyvet áttanulmányozott,
ami csak a keze ügybe került. Megvizsgált
minden kéziratot levéltárakban és hagya-
tékokban, lemásolt minden sírfeliratot,
amit csak látott itthon és külföldön. Széles
körû levelezést folytatott e tárgyakban.
Forgatta bizánci, cseh, lengyel, német,
osztrák történészek munkáit. S közben egy
egész könyvtárra valót írt maga is. A sok ol-
vasástól, gyertyafénynél vakoskodástól a
szeme megromlott, s olyan bántalmak gyö-
törték, hogy nem tudott ágyban aludni,
olyakor tíz napon át is csak „egy székben
szunyókált”.

Halála esztendejében vizsgálat indult elle-
ne a Magyar Athénás életrajzáról írt köny-
vével együtt. Az erdélyi ügyészek azonban
csak a nyomdászt, a nagyszebeni „Sárdi
uramat” hallgathatták ki, mert közben
Bod Péter ötvenhét éves korában elhunyt.
Magyarigenben temették el. Sírja jeltelen.

Mielõtt elbúcsúznánk nemes alakjától,
szívleljük meg a Magyar Athénás elõszava
egy kis szakaszának az intelmét:

„Az indulat, melynek minden emberben
meg kell lenni, engemet is arra ösztönöz,
hogy amit felebarátimnak hasznokra és a
magyar nemzetnek tisztességére és ékesí-
tésére ítélek tenni, abban ne légyek csak
hallgatással, hanem ami tõlem kitelhetõ,
azt véghez vigyem. Mert valamiképpen a
hazának ártani nem szabad, azonképpen
annak nem használni, mikor lehetne, nagy
vétek.”

Forrás: Bottyán János: Hitünk hõsei,
Budapest, 1971, 141–147. oldal

Én vagyok…
Jézus bemutatkozik

Hat napon keresztül minden este nyitva
állt a miklósi imaterem ajtaja a jó hívek
elõtt, két vendéglelkész vállalta az esti áhí-
tatok vezetését.
Az elsõ napokban Kádár Ferenc gyúrói re-
formátus lelkipásztor hirdette Isten igéjét.
A hét második felében Kovács Enikõ
kulcs–rácalmási lelkész szolgált a maga fi-
atalos lendületével, derûjével, örömteli
megjelenésével s nem utolsó sorban mé-
lyen megfogalmazott, felülrõl vett igei üze-
neteivel, személyes életébõl vett példáival.

Nagy örömünkre estérõl estére közösséget
vállaltak velünk a bogárdi gyülekezet tag-
jai is, együtt énekeltünk gitáros kísérettel,
de együtt lehettünk imaközösségben is.
Mindannyiunk számára lelki felüdülést je-
lentettek ezek az alkalmak; külön köszö-
net a kisgyermekes anyukák nevében a
gyermekvigyázó segítõknek, akik lehetõvé
tették, hogy részt vehessünk az evangéli-
záción. A hetet a vasárnap délelõtti úrva-
csorás istentisztelet zárta.

Tudósítónktól

NAGYBÖJTI LELKIGYAKORLAT
Szeretettel hívjuk lelki megújulásra vá-
gyó testvéreinket a nagyböjti lelkigya-
korlatos napokra a sárszentmiklósi ka-
tolikus templomba március 15-én, 16-án
és 17-én este. A lelkigyakorlatos szentmi-
séket és prédikációkat Moys Gábor váci
káplán atya mondja, akit az elmúlt évben
szenteltek. A szentmisék elõtt gyónási le-
hetõség is lesz.

Március 15-én este fél 6-kor a
sárszentmiklósi 1848-49-es kopjafánál
ünnepi megemlékezést tartunk Gábor
atya vezetésével. Ezután gyónási lehetõ-
ség, majd szentmise este 6-kor.

Március 16-án este fél 6-tól az ifjúsági
hittanosok által tartott keresztúti ájtatos-
ság, közben gyónási lehetõség, majd
szentmise este 6-kor.

Március 17-én este fél 6-tól gyónási lehe-
tõség, majd 6 órakor Gábor atya újmisét
mond templomunkban. A szentmise li-
turgiáját a Cecei Katolikus Énekkar teszi
még felemelõbbé. A szentmise végén új-

misés áldásban részesülhetnek a jelenlé-
võk.
Nemcsak a miklósiakat várjuk, hanem a
környékbeli egyházközségek híveit is!
Hiszen a régi magyar mondás is így szól:
„Egy újmisés áldásért érdemes egy csiz-
mát is elkoptatni!”
Gábor atya pénteken és szombaton egész
nap itt tartózkodik, ezért szívesen meglá-
togatja az idõs vagy beteg híveket, akik
ezt kérik. Kérem, jelezzék személyesen,
vagy telefonon, hogy hol várják az atyát
gyóntatásra, áldoztatásra, vagy a szent-
kenet kiszolgáltatására. (Varga László
hitoktató, tel.: 06 (30) 476 9930)
Március 18-án, vasárnap tartjuk egyház-
községünkben az APÁK NAPJÁT!
A 11 órás liturgiában köszöntjük az édes-
apákat, nagyapákat, dédapákat. Ezen a
napon tehát minden férfitestvérünket
várjuk a templomba, hogy együtt adhas-
sunk hálát, és kérhessük további életünk-
re is Szent József közbenjárása által az
Örök Atya jótéteményeit.

„Jézus látván azoknak hitét, így szólt:
Ember, megbocsátattak a te bûneid.”

(Lukács 5:20)

2012. március 12. (hétfõ)
és 18. (vasárnap) között

evangelizációs hét
A szolgálatokat végzi: VLADÁR ISTVÁN
monor–kistemplomi református lelki-
pásztor. A hétköznapi alkalmak este 6
órakor a fûtött gyülekezeti házban lesz-
nek (Sárbogárd, Tompa u. 41.). A va-
sárnapi úrvacsorai záró istentisztelet
március 18-án délelõtt 10 órakor kezdõ-
dik a templomban Vladár István ige-
szolgálatával.

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!
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Méregtelenítés fokhagymával
A bõr az emberi test legnagyobb szerve, amely képes arra, hogy jelen-
tõs mennyiségû méreganyagot válasszon ki. Éppen ezért érdemes
olyan ételeket enni, amelyek segítik a méregtelenítést. A fokhagyma
például a legkiválóbb fertõtlenítõ, vírus- és baktériumölõ. Ezenkívül
tele van C-vitaminnal, szelénnel és kénnel, melyek segítenek megsza-
badulni a pattanásoktól. A fokhagyma ráadásul a hosszú életet is
biztosítja, ugyanis javítja a szívizom vérellátását, megakadályozza a
vérrögképzõdést, és segít az érelmeszesedés megelõzésében. Sõt,
értágító, vérnyomáscsökkentõ hatása is bizonyított.

Párolt brokkoli
Hozzávalók: brokkoli, fokhagyma, só.
Elkészítés: teflonedényben fedõ alatt kevés vízzel és szétnyomott
fokhagymával puhára pároljuk a brokkolit. Csak utólag sózzuk
meg. Kuktában rácsra tesszük, beledobjuk a fokhagymát egész-
ben, sózzuk, és attól függõen, hogy mire használjuk, 3-6 percig
fõzzük. A fokhagymát kidobjuk, a levét lepároljuk.
Felhasználható egytálételekhez körítésnek, salátának.

Padlizsán portugál módra
Hozzávalók: személyenként 1 padlizsán, 3-5 dkg vaj, 1 diónyi
hagyma, 1 gerezd fokhagyma, 10-15 dkg paradicsom, csombor,
egy babérlevél, bors, kockacukor, sajt, zsemlemorzsa.
Elkészítés: a padlizsánt karikákra vágjuk, lesózzuk, és ha barna a
magja, lenyomtatva lecsurgatjuk a levét. A vajat felolvasztjuk,
üvegesre pároljuk rajta a reszelt hagymákat, a meghámozott, fel-
vágott paradicsomot a fûszerekkel, és a cukorral együtt, megsóz-
va, addig fõzzük, amíg a szósz kissé be nem sûrûsödik. A padli-
zsánt letöröljük, hogy ne legyen nedves, lisztbe, majd vízbe márt-
juk, forró olajban világos zsemleszínûre sütjük. A szószt átpasszí-
rozzuk, vagy turmixban simára dolgozzuk és átszûrjük. Néhány
kanál mártást egy tûzálló edénybe csurgatunk, elsimítjuk, rára-
kunk egy sor sült padlizsánt, ismét szószt, majd padlizsánt. Felülre
mártás kerüljön. Beszórjuk kevés zsemlemorzsával, beborítjuk
vékony parmezán-, vagy ementáliszeletekkel, kis darabokban
vajat teszünk rá és forró sütõben, magas hõfokon átsütjük.
Felhasználható meleg elõételnek, fõételnek.

Fokhagymalé
Hozzávalók: 1 liter fokhagymaléhez 1 g nátrium-benzoikum és 1
teáskanál ecet.
Elkészítés: ha van gyümölcscentrifugánk, a megtisztított fokhagy-
mát beletéve fogjuk fel a levét, és keverjük bele a nátriumot és az
ecetet. A visszamaradt rostokat szedjük ki a centrifugából, és szá-
rított port készítsünk belõle. Ha nincs centrifugánk, a fokhagymát
húsdarálón daráljuk le, és annyi vízzel dolgozzuk el a turmixban,
hogy jól folyó lét kapjunk. Keverjük hozzá az ecetet és a
nátrium-benzoikumot is. Szõrszitán, vagy zománcos szûrõn szûr-
jük át, és borosüvegnél valamivel szélesebb szájú üvegekbe tölt-
sük. Fél napig lefedve hagyjuk, majd celofánba dugott parafa du-
góval, csavarral jól zárjuk le. Hûvös helyen tároljuk, de melegben
sem lesz semmi baja. Elõfordulhat, hogy készítés közben megké-
kül, de az nem baj, késõbb visszafakul.
Felhasználható levesekbe, párolt zöldségek készítésénél, kocso-
nyához, mártásokba.

Fokhagymapor
Elkészítés: a fokhagymát tisztítás után metéljük keresztbe, vagy
hosszába 1-2 mm-es szeletekre. Langyos fûtõtesten, éppen csak
langyos sütõben, vagy napon, szobalevegõn szárítsuk addig, amíg
zörög és pattanva törik. Üvegdugós porüvegben, vagy – külön-kü-
lön lezárt – tripla mûanyag zacskóba tároljuk. Mindig csak annyit
õröljünk meg belõle, amennyi 1-2 hetes szükségletünket fedezi.
Ehhez a kávéõrlõt nagyon alaposan mossuk és szellõztessük ki,
õröljük meg benne a fokhagymaszeleteket, szitáljuk át, és a port
tároljuk a fenti módon.
Felhasználható levesekbe, mártásokba, párolt zöldségek készíté-
séhez, krémekbe, húsok pácolásához, kolbászokba, vagdalt
húsokhoz.

NAGYMAMA RECEPTJEI MERJÜNK-E
ÖRÜLNI?

Hajaj! Kivándorolt a Kossuth-díjas, mert itthon politikai hecc-
kampány indult ellene, mivel pocsolyában dagonyázó, moslékza-
báló népnek mondta a magyarságot. Mi van még? Rohant, rohant
két gyorsvonat Lengyelországban, és teljes sebességgel nekiron-
tottak egymásnak, a kocsik összenyomódtak, mint a tangóharmo-
nika, tizennégy utas azonnal meghalt, vagy hatvanan megsebesül-
tek. Ugyanis a szerelvények ugyanazon a vágányon haladtak egy-
mással szemben. Pesten meg egy muki szombat hajnalban pisz-
tollyal lövöldözni kezdett egy szórakozóhelyen, mert összekülön-
bözött némely ott szórakozókkal. És megtalálták a luxushajó fe-
kete dobozát, amelybõl kiderült, hogy a hajó tisztikara a
katasztrófa után meglógott, sorsára hagyva a négyezer utast, akik
közül több tucatnyian az életüket vesztették.
Könnyebb volt az elmúlt századokban élõ embereknek. Nem dob-
ta be reggel az újságkihordó a postaládájukba a világkatasztrófá-
kat, nem mutatta be a televízió kiterített hullák hosszú sorát. Le-
hetõsége volt a népnek, hogy ilyenkor borongós gondolatok nél-
kül élvezze az elsõ tavaszi napsütéseket. Amirõl nem tudunk, az
nem létezik. Viszont amirõl tudósítanak bennünket, arról muszáj
tudomást venni.
Ebben a hírözönben felmerül a kérdés: szabad örülni a tavasz-
nak? Szabad egy nagyot nyújtózkodni, odatartani az arcunkat a
napsugaraknak, megnézni a kertben a hóvirágot, figyelni, ahogy a
jácinthagyma kidug egy üde zöld kis lándzsácskát a talaj fölé? Hi-
ába, a tavasz az tavasz. És az életnek vannak törvényei. Szükséges
a boltban kis vetõmagos zacskókat összeválogatni, figyelni kell az
átlaghõmérséklet változásait. Ha „megkotlik a föld”, azaz annyira
átmelegszenek a rögök, hogy a mag csirázni akar, akkor azonnal
meg kell húzni a kis árkocskákat, és hinteni a magvakat. Ez sok
ezer éves törvény.
Valami miatt éveken keresztül elmafláskodtam a szükséges idõ-
pontot, késõn vetettem, mert mindig közbejött valami. Mire el-
szántam magam, a föld már kiszáradt, emiatt például a petrezse-
lyem nem is kelt ki, a borsó sora is igen hézagos lett. Aki arra vete-
medik, hogy nekiáll kertészkedni, az egy nagyon fontos dolgot
megtanulhat. Mindennek megvan a maga ideje. A természet a
legnagyobb tanár. Ott nincs ilyen, hogy „valami közbejött”. Aki
elszakadt a természettõl, az úgy kezeli a naptárt és általában az
idõt, mint dagadó pénztárcájú milliárdos csemete a pénzt. Téko-
zolja. Márpedig van az életnek olyan szférája, ahol életbe vágó a
pontos idõbeosztás, mert ha ez nincs, jön a nyomor.
Megjött a tavasz. Van, aki pisztollyal hadonászik, van, aki utazási
irodák ajánlatait böngészi, s van, aki a kerti szerszámokat készít-
geti. Ez utóbbinak lesznek olyan napjai nemsokára, amikor az új-
ságok átolvasására sem marad ideje.

(L. A.)

Az Észak- és Nyugat-Európa felett formálódó, magasnyomású
mezõ peremén kissé nedvesebb léghullámok érkeznek térsé-
günkbe, így csütörtöktõl több lesz felettünk a felhõ és napról
napra elõfordulhat kisebb csapadék, melynek halmazállapota
eleinte vegyes lesz, majd a magasban történõ folyamatos mele-
gedés hatására a hétvégén már folyékony módon érkezhet,
esõ, záporesõ formájában. A hétvégén megerõsödõ szél kísé-
retében több fokkal enyhébb levegõ érkezik hozzánk, az
éjszakai fagyok mérséklõdnek, a nappali csúcshõmérséklet is
emelkedik.

Forrás: www.metnet.hu

Idõjárás
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A TEJKÚT - II. rész
Felöltözteti másnap az óriás disznópász-
tornak a legényt, de inget olyat ad rá, hogy
olyan semmiféle istenteremtésének nem
volt a világon, s elküldi a fehér király kapu-
jába. Alig áll meg a kapu elõtt, mindjárt
szalad ki az inas, s behívja a király elébe.
Kérdezik, hogy ki fia legyen, de õ csak azt
mondja:
– Nem tudom, se apámat, se anyámat nem
ismertem, azt sem tudom, mi a nevem, úgy
máskülönben Jancsikának hívnak.
Kérdi tõle a fehér király, nem volna-e ked-
ve beállani kondásnak, mert a kondása
meghalt. Adna neki háromszáz forint fize-
tést, annyi volt a másiknak is.
– Én bizony, felséges atyám, beállok – azt
mondja Jancsika –, úgy sencs senkim kerek
e világon.
– No, fiam, jól van, vedd által a kondát. Hé,
adjatok enni valamit az új kondásnak!
Egyszeribe hoznak neki ennivalót, s avval
általveszi a disznókat.
Estére kerekedik az idõ, s Jancsika beül a
konyhába a kemence mellé. Éppen akkor
megy el ott a királyleány, s kérdezi, hogy
hol hál az éjjel.
– Nincs még helyem – azt mondja Jancsika.

– Nahát, feküdj le ide a padra.
Alig alusznak el a cselédek, jön a királyle-
ány.
– Jancsika, szívem szerelme, mondd meg
nekem, miféle fajta vagy, mert szegény le-
génynek nem lehet ilyen finom
selyeminge.
– Nem tudom, felséges királykisasszony.
– Na, ha nem tudod, maradj magadnak.
Nesze, hoztam egy fehér cipót meg egy ku-
lacs bort, legyen mit egyél a mezõn.
Köszöni alássan Jancsika, s azzal a leány
elmegy.
Másnap fújni kezdi Jancsika a furulyát, de
a disznók úgy táncolnak elõtte, hogy csak
úgy porzik a hely. Nézi ezt a király az ablak-
ból, s odaszól a feleségének:
– Nem tudom, feleség, miféle fajzat lehet
ez a Jancsika, hogy úgy táncolnak elõtte a
disznók.
– Bizony, felséges királyatyám – azt mond-
ja a leánya, nem lehet ez a fiú paraszt, mert
olyan selyeminge kegyelmednek sincsen,
mint amilyen annak van.
Kiér Jancsika a mezõre, hát ott várja az óri-
áskirály.
– Mit adtak, fiam?
– Egy komlós cipót meg egy kulacs bort.
– Vesd oda annak az egyenes farkú kan-
nak. Na, te kan, õrizd a fiam helyett a disz-
nókat!
Azzal ölbe kapta a fiát, s elvitte haza. Este,
mikor a disznók jöttek, visszavitte a város
végére, s adott neki egy aranyguzsalyt, de
meghagyta, hogy oda ne adja addig a ki-
rálykisasszonynak, amíg meg nem mutatja,
micsoda jegyek vannak a térdén.

Úgy is lett, a királykisasszony megmutatta
Jancsikának a két térdét, de azután is hiá-
ba kérdezte, hogy kinek-minek a fia.
Másnap adott az apja Jancsikának egy
aranymotollát, harmadnap egy aranyor-
sót, de lelkére kötötte, hogy azért mutassa
meg a király leánya, micsoda jegyek van-
nak a két hóna alatt.
Egyszer kiadja a király a parancsolatot,
hogy aki kitalálja, hogy az õ leányának mi a
jegye, annak adja feleségül.

Gyûlnek, gyülekeznek messze országok-
ból az urak, de egyik se tudja kitalálni. Egy-
szer Jancsika is beállít egy rézlóval, rézgú-
nyában, s azt mondja:
– Felséges király, ha meg nem sérteném, a
királykisasszonynak egyik hóna alatt van a
fényes napnak a jegye, a másik alatt a hold-
nak a jegye, a két térdén pedig két fényes
csillag.
Egyszeribe megütteti a király a nagy dobot,
s eljegyzik õket, de Jancsika abban a perc-
ben úgy eltûnt, mintha ott se lett volna.
Keresi a király mindenfele, de sehol nem
találja.
Másnap ismét megjelenik Jancsika egy
ezüstparipán, megcsókolja a királykis-
asszonyt, s ismét eltûnik.
Harmadik nap már nagy bánattal volt az
egész udvar, hogy hátha ott felejti a võlegé-
nye a királykisasszonyt. Várják reggelre,
nem jön, várják délre, nem jön, már éppen
más urat akartak neki választani, mikor
beállít az udvarba aranyos gúnyában, ara-
nyos paripán, s olyan kocsival, hogy a nap-
ra lehetett nézni, de arra nem. Egyszeribe
olyan lakodalmat csaptak, hogy telelõ
Szent Páltól tekerõ Szent Pálig asztal asz-
talt ért. Én is ott voltam, kaptam egy kicsi
csontikát, de odajött keresztapám, s addig
kérte, amíg megharagudtam, s a lábához
vágtam. Aki nem hiszi, nézze meg, még
most is sántál bele!
Vége

Székely népmese

A legsötétebb éjszaka
A köd a fák között kúszik,
az árnyak az ablakot kaparják,
a sötétség a földet emészti,
a hideg a csontig hatol át.

Az árnyak már bejutottak
a köd már elnyelte a tájat
a sötétség vaksággá csap át
a hideg nem ismeri a nyarat

a virág már nem virágzik
minden szirma száz halált hal
a nevetés nem hallatszik
a sikoltás csak különös dal

a szívekben rémület fészkel
az arcokon riadt könny csorog
az ajkakon kiáltások kelnek
a sötétség emészti a világot…

A nap majd ismét felkel,
az árnyak visszahúzódnak
begyógyulnak a fájó sebek,
hisz ez a világ örökös sorsa.

2011. november
N. L.

Különösen forró nyár
várható!

Nemzetközi kutatóintézetek szerint az át-
lagosnál sokkal forróbb és némileg szára-
zabb nyár lehet az idei. Különösen a júli-
us, augusztus lehet extrém meleg. Egész
Európában a szokatlan meleg dominál-
hat, de a legmelegebb terület éppen a Kár-
pát-medence lehet.
Több nemzetközi kutatóintézet szezonális
elõrejelzése szerint az átlagosnál kissé me-
legebb és kissé szárazabb tavasz áll elõt-
tünk. A március még átlagosnak ígérkezik,
majd egyre növekszik a melegebb hónapok
valószínûsége. Igen ritka, hogy az összes
kutatóintézet elõrejelzése megegyezik ab-
ban, hogy a megszokottnál is melegebb
nyárra kell felkészülni. Az egyik legmeg-
bízhatóbb elõrejelzõ az amerikai Nemzeti
Óceán- és Légkörkutató Ügynökség ép-
pen a Kárpát-medencére jelzi szokatlanul
nagy bekövetkezési valószínûséggel a for-
ró nyarat. De meleg nyarat jósol a többi
nemzetközi intézet is. Különösen a július
és augusztus ígérkezik forrónak.
Csapadék tekintetében is egyöntetûen az
átlagosnál kissé szárazabb tavaszt és hatá-
rozottan szárazabb nyarat vetítenek elõre
a szezonális elõrejelzések. Mind brit, mind
amerikai modellek a június, július csapa-
dékszegénységét jósolják. Az idei nyárra
vonatkozó elõrejelzések szokatlanok, mi-
vel igen nagy valószínûséggel jelzik elõre a
forró nyarat.

(Forrás: www.esotanc.hu)
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Március 10., SZOMBAT
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Magyar gazda 5.55 A rejtélyes XX. század
6.25 Anno 6.55 Ma reggel 8.00 Híradó 9.00 Delta 9.30 Mozdulj! 10.00 Arany-
metszés 10.55 Angi jelenti 11.30 Most a Buday! 12.00 Hírek 12.05 Múlt-kor
12.35 Zöld Tea 13.00 A haldokló gleccser 13.15 Családom és egyéb emberfaj-
ták 13.40 Melissa és Joey 14.05 Kém a jégen 14.55 Beethoven 6. 16.40 A szö-
vetség 17.35 Gasztroangyal 18.30 Szerencseszombat 19.30 Híradó 20.00
Sporthírek 20.10 Büszkeség és balítélet 22.15 Zorán-koncert: Körtánc 23.10
Bibliothéque Pascal 1.00 Sporthírek 1.10 Zsákutca
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.05 Boci és Pipi 10.35
Asztroshow 11.30 Házon kívül 12.00 Híradó 12.05 Autómánia 12.40
FTC–Veszprém férfi-kézilabdamérkõzés 14.25 Eltûntnek nyilvánítva 15.30 He-
tedik érzék 16.30 Hát nem baba! 18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 A Ka-
rib-tenger kalózai: Holtak kincse 22.30 Mindhalálig buli 0.20 Bunyó a hunyó
2.15 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Az idõ örvényében 6.25 TV2 Matiné 10.25 Babavilág 10.55 9 hónap
11.25 Tûsarok 11.55 Bajnokok Ligája magazin 12.25 Gyilkos számok 13.25
TopSpeed 13.55 Autóguru 14.25 Xena 15.25 Bûbájos boszorkák 16.25 Hawaii
Five-0 17.25 Sas Kabaré 18.30 Tények 19.00 Aktív Extra 19.35 Babe 21.20 A
szajré 23.40 Lélegzet 1.20 Ezo.tv 2.20 Kalandjárat 2.45 Teleshop 3.15 Magyar
versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 9.05 Smink nélkül
10.00 Szombat délelõtt 10.05 Meteoklinika 12.00 Krónika 12.22 Történet
hangszerelve 13.05 Rádiókabaré 14.04 Világóra 14.35 G7 – Gazdasági maga-
zin 15.05 Zöldövezet 15.30 „Magyarországról jövök…” 16.04 Idõt kérek 17.04
Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 A Metró Klubtól a Szigetig 18.30
Mentés másként – Mûvészeti figyelõ 19.05 Sportvilág 19.25 Határok nélkül –
A kultúráról 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.56 Zene 21.04 Rádiószínház
21.56 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek,
kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Március 11., VASÁRNAP
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Magyar gazda 5.55 Zöld Tea 6.25 Delta
6.55 Ma reggel 8.00 Híradó 9.00 Engedjétek hozzám 9.05 Így szól az Úr! 9.10
Katolikus krónika 9.40 A hajnal hírnökei 10.05 A sokszínû vallás 10.15 Evangé-
likus magazin 10.45 Metodista ifjúsági mûsor 10.50 Mai hitvallások 11.15 Az
utódok reménysége 11.45 Zsinagógák 12.00 Hírek 12.05 Szellem a palackból
12.35 Anno 13.05 Méltóságos kisasszony 14.20 Út Londonba 14.50 Mel-
bourne elõtt – Rajtra készen a Forma-1 15.20 TS – Sport 7 15.50 Pécsi
MFC–Ferencvárosi TC bajnoki labdarúgó-mérkõzés 18.05 Rex Rómában
18.55 A lényeg 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.10 Magyarország, szeretlek!
21.25 Munkaügyek – Irreality Show 21.55 New York bandái 0.40 A hétfõi lány
2.00 Sporthírek
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Trendmánia 10.35 Teleshop
11.30 Törzsutas 11.55 Havazin 12.00 Híradó 12.25 Tuti gimi 13.20 Gossip Girl
– A pletykafészek: Újra otthon 14.10 Eltûntnek nyilvánítva 15.05 True Calling –
Az õrangyal 16.10 Piedone Hongkongban 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11 20.00
Ocean’s Thirteen – A játszma folytatódik 22.30 Heti hetes 23.45 Portré 0.25 A
félelem éjszakája
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Egzotikus Ázsia 6.45 TV2 Matiné 10.45
Stahl konyhája 11.15 Kalandjárat 11.45 Borkultusz 12.15 Talpig nõ 12.45 Több
mint testõr 13.15 A kiválasztott – Az amerikai látnok 14.15 Monk – Flúgos nyo-
mozó 15.15 Bûbájos boszorkák 16.15 Másodállás 16.45 Babe 18.30 Tények
19.00 Napló 20.05 Mr. Bean nyaral 21.45 Frizbi Hajdú Péterrel 22.45 Célke-
resztben 23.45 Becézõ szavak 2.00 Ezo.tv 2.35 Napló 3.25 Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Va-
sárnapi újság 8.30 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 10.04 Római katolikus
szentmise közv. 11.05 Gondolat-jel 12.00 Krónika 12.22 Harminc perc alatt a
Föld körül 13.04 Népzene 14.05 Szonda 14.35 Oxigén 15.05 Hangalbum 16.04
Disputa 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Esti séta 19.50
Mese 20.04 Rádiószínház 21.04 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Válogatás a Vasárnapi újság
reggeli mûsorából 0.10 Éjszaka

Március 12., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 9.05 A
Silla királyság ékköve 10.10 Rex Rómában 11.00 Út Londonba 11.30 Napirend
elõtt 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Kárpát expressz 12.55 Roma maga-
zin 13.25 Domovina 13.55 Marslakók 14.25 A szövetség 15.20 Angyali érintés
16.10 Veszélyes szerelem 16.55 MM 17.45 Everwood 18.30 Maradj talpon!
19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.10 Marslakók 20.40 Kékfény 21.35 Hacktion
22.35 Hétfõ este 23.05 Aranymetszés 0.05 Múlt-kor 0.35 Zöld Tea 1.00
Sporthírek 1.10 Everwood 1.55 MM
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Reflektor 7.50 Reggeli
– Csak csajok 8.25 A szerelem rabjai 9.20 Második esély 10.25 Top Shop
12.00 Híradó 12.05 Asztroshow 13.10 Trükkös halál 14.10 Sarokba szorítva

15.10 Döglött akták 16.15 Marichuy – A szerelem diadala 17.20 Teresa 18.30
Híradó 19.05 1 perc és nyersz! 20.10 Fókusz 20.45 Barátok közt 21.20 Dr.
Csont 22.20 Nagyágyúk 23.25 Pokerstars.net Big Game 0.20 Reflektor 0.35
Alibi – Ha hiszed, ha nem
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Aktív Extra 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.30 Stahl kony-
hája 9.40 Babapercek 9.50 Teleshop 10.55 Ezo.tv 12.30 Szórd a pénzt és fuss!
14.20 Marina 15.20 Rex felügyelõ 16.20 La Pola 17.20 Update konyha 17.25
Tiltott szerelem 18.30 Tények 19.35 Aktív 19.55 Jóban-Rosszban 21.00 NCIS
23.00 Aktív 23.30 Tények 0.05 Ezo.tv 0.40 NCIS 2.20 Aktív Extra 2.45 Magyar
versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 Az evangélikus egyház félórája
14.05 Rádiókabaré 15.00 Krónika 15.11 Prémium Rocktörténet 15.30 Közelrõl
17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tet-
ten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.06 Aranyalap
21.51 Vers napról napra 21.04 Kultúrkör 21.30 Rádiószínház 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.04 Rádiókabaré
0.10 Éjszaka

Március 13., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 9.05 A
Silla királyság ékköve 10.05 Mindenbõl egy van 11.00 Kékfény 12.00 Híradó
12.15 Sporthírek 12.25 Kárpát expressz 12.55 Srpski Ekran 13.25 Unser
Bildschirm 13.55 Marslakók 14.25 Hacktion 15.20 Angyali érintés 16.10 Ve-
szélyes szerelem 16.50 MM 17.45 Everwood 18.30 Maradj talpon! 19.30 Hír-
adó 20.00 Sporthírek 20.10 Marslakók 20.40 A hölgy, aki túl sokat tudott
22.10 Kedd este 22.45 Tudorok 23.40 Barangolások öt kontinensen 0.10 Esély
0.35 Sporthírek 0.45 Everwood 1.30 MM
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Reflektor 7.50 Reggeli
– Csak csajok 8.25 A szerelem rabjai 9.20 Második esély 10.25 Top Shop
12.00 Híradó 12.05 Asztroshow 13.10 Trükkös halál 14.10 Sarokba szorítva
15.10 Döglött akták 16.15 Marichuy – A szerelem diadala 17.20 Teresa 18.30
Híradó 19.05 1 perc és nyersz! 20.10 Fókusz 20.45 Barátok közt 21.20 A men-
talista 22.20 A Grace Klinika 23.25 Reflektor 23.40 Vészhelyzet
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Totalcar 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.40 Stahl konyhá-
ja 9.50 Babapercek 10.00 Teleshop 11.05 Ezo.tv 12.40 Táncos visszatér 14.20
Marina 15.20 Rex felügyelõ 16.20 La Pola 17.20 Update konyha 17.25 Tiltott
szerelem 18.30 Tények 19.35 Aktív 19.55 Jóban-Rosszban 21.00 King Kong
0.30 Aktív 1.00 Tények 1.35 Ezo.tv 2.10 Bajnokok Ligája 2.40 Macerás ügyek
4.05 Totalcar 4.30 Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház fél-
órája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.11 Prémium Kabaré-
matiné 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05
Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese
20.06 Aranyalap 20.51 Vers napról napra 21.04 Kultúrkör 21.30 Rádiószínház
22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.04
Arcvonások 23.34 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Március 14., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 9.00 A
Silla királyság ékköve 10.00 Magyarország, szeretlek! 11.15 Útravaló 11.30
Átjáró 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Kárpát expressz 12.55 Hrvatska
krónika 13.25 Ecranul nostru 13.55 Marslakók 14.25 Gasztroangyal 15.20 An-
gyali érintés 16.10 Veszélyes szerelem 16.55 MM 17.45 Everwood 18.30 Ma-
radj talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.10 Marslakók 20.40 Párizsi hely-
színelõk 21.30 Becsengetünk és elfutunk 22.30 Szerda este 23.05 Kortárs
23.35 Szoborfák 0.25 Szellem a palackból 0.55 Sporthírek 1.00 Everwood 1.45
MM
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Reflektor 7.50 Reggeli
– Csak csajok 8.25 A szerelem rabjai 9.20 Második esély 10.25 Top Shop
12.00 Híradó 12.05 Asztroshow 13.10 Trükkös halál 14.10 Sarokba szorítva
15.10 Döglött akták 16.15 Marichuy – A szerelem diadala 17.20 Teresa 18.30
Híradó 19.05 1 perc és nyersz! 20.10 Fókusz 20.45 Barátok közt 21.20 Legyen
Ön is milliomos! 22.20 Házon kívül 22.50 XX. század – A legendák velünk élnek
23.30 Reflektor 23.45 Ments meg! 0.45 Lázadás
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.35 Stahl kony-
hája 9.45 Babapercek 9.55 Teleshop 11.00 Ezo.tv 12.35 Winnetou 3. –
Winnetou halála 14.20 Marina 15.20 Rex felügyelõ 16.20 La Pola 17.20
Update konyha 17.25 Tiltott szerelem 18.30 Tények 19.35 Aktív 19.50 Skandi-
návlottó-sorsolás 19.55 Jóban-Rosszban 21.00 Doktor House 22.00 Született
feleségek 23.00 Aktív 23.30 Tények 0.05 Ezo.tv 0.40 Doktor House 1.30 Szüle-
tett feleségek 2.20 Babavilág 2.45 Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
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Lapunkat rendszeresen szemlézi
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médiafigyelõje, az

»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.

1084 Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11.
Tel.: 06(1)303-4738,
fax: 06(1)303-4744.
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A BOGÁRDI TV MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖ-
KÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁR-
EGRESEN, 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 9., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitéleti archívumunkból: Sza-
bó Éva kitüntetése, Szabó István elõadása 13.00 és 18.00 Lap-
szemle 19.00 Testületi ülés 23.00 és 0.00 Lapszemle
Március 10., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: teremfoci és ered-
ményhirdetés 13.00 Lapszemle 14.00 Testületi ülés 18.00 Lap-
szemle 19.00 Kossuth Zsuzsa magasztalása (60p), Itthon–Otthon
8-9. (60p), Endl–Miniska-koncert (ism. 90p) 23.00 és 0.00
Lapszemle
Március 11., V: 7.00 Heti Híradó 8.00 Testületi ülés 13.00 Heti
híradó 14.00 Kossuth Zsuzsa magasztalása (60p), Itthon–Otthon
8-9. (60p), Endl–Miniska-koncert (ism. 90p) 18.00 Heti híradó
19.00 Hitéleti archívumunkból: Golgota-alkalmak 23.00 és 0.00
Heti híradó
Március 12. H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitéleti archívumunkból:
Golgota-alkalmak 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Busóföldön a
szerkesztõség (30p), A Magna Cum Laude Sárbogárdon (30p),
Galambászbál (50p), II. Kolbásztöltõ Fesztivál 23.00 és 0.00 Heti
híradó
Március 13., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: teremfoci és ered-
ményhirdetés 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Testületi ülés 23.00
és 0.00 Heti híradó
Március 14., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Busóföldön a szerkesztõ-
ség (30p), A Magna Cum Laude Sárbogárdon (30p), Galambász-
bál (50p), II. Kolbásztöltõ Fesztivál 13.00 Heti híradó, 18.00 Lap-
szemle élõben 19.00 Sport: Férfikézilabda 23.00 és 0.00
Lapszemle
Március 15., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Férfikézilabda 13.00
és 18.00 Lapszemle 19.00 Hitéleti archívumunkból: Golgota-al-
kalmak 23.00 és 0.00 Lapszemle

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

Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A református egyház félórája
14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.11 Prémium Hangalbum
15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvi-
lág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.06
Aranyalap 20.51 Vers napról napra 21.04 Kultúrkör 21.30 Rádiószínház 22.00
Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.04
Arcvonások 23.34 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Március 15., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Slovenski utrinki 5.55 Alpok–Duna–Adria
6.25 Valóságos kincsesbánya 6.55 Ma reggel 9.00 Megemlékezés a Nemzeti
Múzeum lépcsõjénél 10.00 Párizsi helyszínelõk 10.30 Vers mindenkinek 10.35
Szabadság, szerelem 11.20 Múlt-kor 11.50 Magyar ereklyék, szent jelképek
12.00 Hírek 12.05 Ami megtörtént és ami megtörténhetett volna 13.00 Az
1848-as forradalom képei és relikviái 13.30 A szalmabábuk lázadása 15.00
Tûztánc 15.35 A Tenkes kapitánya 17.10 Jenci néni szép élete 17.40 A Föld
szeretõje 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.10 Égi madár 21.30 A Hídember
23.55 Liszt Ferenc Pest-Budán
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.05 Míg a halál el nem választ
11.10 Én vagyok Batman! 13.05 A fehér csóka 14.50 Drágám, a kölyök marha
nagy lett! 16.40 Scooby Doo – A nagy csapat 18.30 Híradó 19.00 Garfield
20.30 Minden végzet nehéz 23.05 Szakíts, ha bírsz! 0.50 Lázadás
TV2: 6.00 Tv2 matiné 9.45 Õslények országa 11.15 Tappancsok 12.50 Kis
nagy színész 14.45 Beethoven 2. 16.25 Junior 18.30 Tények 19.00 Pata tanya:
Baromi buli 20.40 Ha igaz volna 22.25 Az ártatlanság kora 1.00 A fegyverek
szava 3.35 Segíts magadon! 4.00 Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.03 Dalok, indulók
1848-ból 6.00 Ünnep reggelén 8.04 Krúdy Gyula: Az utolsó honvédek 9.00
Napközben 11.05 A hely 12.00 Krónika 12.30 Magyar huszárélet 13.04 Rádió-
színház 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35
Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.11 Prémium Rádiókabaré 15.30 Magyar krajcárok
16.06 Közelrõl 17.05 Irány London! 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 20.05 Márciusi séta Petõfivel 20.52 Vers napról napra 21.04 Kul-
túrkör 21.30 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap
történetei 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Március 16., PÉNTEK
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Roma kultúra 5.55 Esély 6.25 Valóságos
kincsesbánya 6.55 Ma reggel 9.00 A Silla királyság ékköve 10.05 Van képünk
hozzá 11.05 Párizsi helyszínelõk 12.00 Hírek 12.05 Bor-Ász 12.35 A Concerto
Budapest és a Muzsikás együttes hangversenye 13.45 Kortárs 14.15 Marsla-
kók 15.00 A Tenkes kapitánya 16.30 Szaffi 17.50 Varázslók a Waverly helybõl
19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.10 Marslakók 20.40 Mindenbõl egy van
21.35 Szájhõsök 22.35 Négy szellem 23.30 Családom és egyéb emberfajták
23.55 Melissa és Joey 0.20 1408
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.10 Míg a halál el nem választ
10.45 Plasztik szerelem 12.55 Ufoboncolás 14.45 Bosszúállók 16.35 Kapd el a
kölyköt! 18.30 Híradó 19.00 Táncoló talpak 21.00 Drágán add az életed! 23.40
Lovagias balekok 1.15 Törzsutas 1.40 Autómánia
TV2: 6.00 Tv2 matiné 10.25 Ezo.tv 12.00 Gyilkos számok 13.00 Xena 13.55
Bûbájos boszorkák 14.50 Hawaii Five-0 15.45 Pata tanya: Baromi buli 17.25
Sas kabaré 18.30 Tények 19.00 Szupersuli 21.00 Megasztár 6. 23.30 Grimm:
Farkasok 0.30 Tények 1.05 Ezo.tv 2.05 Alexandra pódium 2.30 Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A Hetednapi Adventista Egy-
ház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.11 Prémium
Hely 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05
Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese
20.06 Aranyalap 20.51 Vers napról napra 21.04 Kultúrkör 21.30 Rádiószínház
22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.05
Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

P O L G Á R Õ R V O N A L
Lakossági bejelentések és segítségkérések a

polgárõrségtõl éjjel-nappal a következõ telefonszámon:
06 (30) 6210 651,   e-mail: polgarorseg@indamail.hu
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Hanganyagok gépelését vállalom. Telefon: 06
(70) 369 0476

Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826

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

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

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

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

Fagyizó teljes berendezéssel kiadó! 06 (70) 453
0509

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

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

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

Lakás kiadó 06 (30) 3301 615

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

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

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

Rakodómunkást felveszek Érdeklõdni: 06 (30)
382 4133

Alapon, Dózsa u. 122. parasztház, komfort nél-
kül, szoba + konyha 400 négyszögöl telken el-
adó. Irányár: 1 millió forint. 06 (20) 946 8559, 06
(30) 616 8654 (4508284)

Mezõfalván tíz éve üzemelõ, bejáratott élelmi-
szerbolt bérleti joga eladó. 06 (30) 579 4255
(hétköznap 7-16 óráig) (4508144)

Amstaff anyától 4 hónapos, keverék kan kisku-
tyát elajándékoznánk. 06 (30) 206 7535

Peugeot 307 HDI, megkímélt állapotban eladó.
06 (30) 369 7069 (4508272)

Svéd frissítõ masszázs, 2500 Ft/óra 06 (20) 437
4869 (4508136)

Lakás eladó, József Attila u. 19/b 06 (30) 305
1615 (4508199)

Diákbérletet találtak a Tinódy utcában, szerdán
kora délután. Átvehetõ a szerkesztõségben.

FOGSORJAVÍTÁS
06 25 468 556, 06 70 382 8512

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

ELADÓ! 06 20 405 7366

GÁZKÉSZÜLÉKEK
javítása, karbantartása

06 30 440 5790

GYERMEKFELÜGYELETET vállalok
06 20 405 7366

Jó állapotban lévõ Panasonic SDR-H20
VIDEÓKAMERA ELADÓ. 06 20 5111 881

DUGULÁSELHÁRÍTÁS, falbontás nélkül!
Telefon: 06 70 310 8086

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!

ELADÓ a képen látható
VADONATÚJ TÉVÉÁLLVÁNY.
Méretei: mélység 55 cm, magasság
(lábbal) 55 cm, szélesség 138 cm.

Ár: 27.000 Ft

Érd.: 06 (30) 34 83 320.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Fûrész László
okleveles könyvvizsgáló,

igazságügyi szakértõ

62. életévében tragikus körülmények
közt elhunyt.

Temetése március 9-én (pénteken) lesz
a sárbogárdi Huszár–temetõben.

Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

dr. Etelvári Sándorné
(mindenki Ilonka nénije)

2012. március 2-án, életének
84. évében szeretõ szíve megállt.

Temetése március 8-án, 13 órakor lesz
a sárszentmiklósi temetõben.

Gyászoló család

CSALÁDI GAZDASÁGOK
országos helyzetértékelõ tanácskozása

Kishantosi Vidékfejlesztési Központ

2012. március 10., 15 óra
Szeretettel meghívjuk és várjuk a családi gazdaságok képviselõit az ország minden tá-
járól a Kishantosi Vidékfejlesztési Központban rendezendõ tanácskozásra, melynek
célja, hogy áttekintsük a családi gazdaságokat napjainkban legmélyebben érintõ kér-
déseket, összegzést készítsünk a helyzetrõl, és javaslatokat tegyünk a döntéshozóknak
a családi gazdaságok érdekeit szolgáló intézkedésekre.
A tanácskozás kiemelt témája lesz a FÖLDkérdés, az állami földekre kiírt pályázatok
ügye, melyrõl a www.kielegyenafold.hu honlapon tájékozódhat, és már elõzetesen
megírhatja legfontosabb észrevételeit, javaslatait.
Szeretettel várjuk Kishantoson!

Ács Sándorné, Kishantosi Vidékfejlesztési Központ

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környékérõl
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