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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

Föld, ég, tûz, víz
Holtjaiból föltámad a világ. Mocorognak a
növénykék, levelet bontanak, átszúrják,
felemelik, ledobják magukról az õket taka-
ró száraz leveleket. Illatukkal életet lehel-
nek a földiekbe. A fejemben verssorok
zsongnak.
Nincs itt helye mélabúnak! A márciusi ifja-
kat is ez a pezsgés, zsongás sarkallta tettek-
re, hogy szabaduljanak a béklyóktól. Külö-
nös izgalom volt akkor a levegõben, mely-
nek vibrálása ma is hat a Nemzeti dalban.
Nem véletlenül a megtisztulás, újjászüle-
tés idõszaka ez. Milyen jó levetni a kényel-
metlenné vált „nagykabátot”: megszaba-
dulni a fizikai és lelki lomoktól!
Bennem is feszül a tenni akarás, amire
József Attila Tél címû verse visszhangzik:

Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni,
Hogy melegednének az emberek.

Ráhányni mindent, ami antik, ócska,
Csorbát, töröttet s ami új, meg ép,
Gyermekjátékot, – ó, boldog fogócska! –
S rászórni szórva mindent, ami szép.

Dalolna forró láng az égig róla
S kezén fogná mindenki földiét.

Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni,
Hisz zúzmarás a város, a berek...
Fagyos kamrák kilincsét fölszaggatni
És rakni, adjon sok-sok meleget.

Azt a tüzet, ó jaj, meg kéne rakni,
Hogy fölengednének az emberek!

E belsõ tûzre a Balaton vize rak parazsat.
Ilyenkor különösen magával ragadó a víz.
Nézem „hogy tartja az eget kék karjaiban a
tó” (Szabó Lõrinc: Tihany partján a hegy
alatt – részlet). A part szélén jégszilánkok
csilingelnek a hullámokon. Susogó moraj-
lással vágtáznak a habtajtékok a magyar
tenger napfényben változó türkizén. Hi-
deg szél tart ellen a testemnek, ahogy mind
közelebb merészkedek a móló végéhez,
ám lángol az arcom. Valami van a
levegõben… szabadság … szerelem …

Petõfi Sándor: Fa leszek, ha…
Fa leszek, ha fának vagy virága.
Ha harmat vagy: én virág leszek.
Harmat leszek, ha te napsugár vagy...
Csak hogy egyesüljenek.

Ha, leányka, te vagy a mennyország:
Akkor én csillaggá változom.
Ha, leányka, te vagy a pokol: (hogy
Egyesüljünk) én elkárhozom.

Hargitai–Kiss Virág

Megújul a
templom
Kálozon

Cecei óvodások

Télûzõk Pálfán

Leégett pajtaLeégett pajta Kamionbaleset
Néptáncosok
a vajtai
nõnapon



2 KÖZÖSSÉG 2012. március 14. Bogárd és Vidéke

Tavaszköszöntõ bál Alapon
Sokéves hagyomány már Alapon, hogy a
hosszú, hideg tél után a várva várt tavaszt
köszönti a falu apraja-nagyja.
Az iskola nyolcadikos tanulói már hóna-
pok óta készülõdtek erre az estre, rendsze-
resen táncpróbára jártak, ahol a klasszikus
és a modern tánc alaplépéseivel ismerked-
tek, Radnai Zoltán és Szõke Fanni segítsé-
gével.
Elérkezett a bál napja. A szülõi munkakö-
zösség, ahogy mindig, most is mindent
megtett a rendezvény sikeréért. Nagyon
sokat dolgoztak az elõkészületek során, a
bál idején is megállás nélkül, kedvesen, fá-
radhatatlanul, mosolyogva látták el fel-
adatukat.
Nagyon sokan jöttek el a kultúrházba, hi-
szen ez az esemény a családi összejövete-
lekre is nagyszerû alkalom.
A bál a nyolcadikosok rövid mûsorával
kezdõdött; verset és egy tanmesét hallhat-
tunk négy fiú elõadásában. Ezután kezdõ-
dött az est fénypontja, a nyitótánc. Gyö-
nyörû szép, ifjú hölgyek és elegáns, fiatal
urak varázsolták el az angolkeringõ lépé-
seivel a megjelent rokonokat, barátokat,
valamennyi vendéget.
A nagy sikert arató tánc után Méhes
Lajosné polgármester asszony köszönte
meg a fiataloknak a látványos elõadást.
Kedves ajándékokkal lepte meg a diáko-
kat: tavaszi virágot és saját költésû versét
adta át a diákoknak.

Részlet a versbõl:
„Gondoljatok mindig büszkén arra,
Nem tartozom én máshova, csak Alapra.”
Az osztály év végi kirándulásához Alap
Község Önkormányzata 50.000 Ft-tal járul
hozzá, ami nagy segítség, ezúton is köszön-
jük!
A polgármesteri köszöntõ után az elsõ bá-
lozók szüleikkel táncoltak, ezúttal a bécsi
keringõ ritmusára. Nagy öröm volt látni a
büszke anyukákat, apukákat gyermekük-
kel táncolni. Megható perceket szereztek
minden résztvevõnek.
Éjjel 11 óra után kezdõdött a meglepetés-
tánc. Fergeteges salsát mutattak be a fiata-
lok. A vérpezsdítõ ritmusú tánc olyan si-

kert aratott, hogy ismétlést követelt a né-
zõsereg.
Nagyszerû hangulatú volt a bál. Az est so-
rán jókedvû társaságok örültek együtt a fi-
atal táncosok sikerének.
A tombolahúzás mindig izgalmas ese-
mény, de most olyan különleges pillanatai
is voltak, amelyek nem mondhatók szokvá-
nyosnak. Egy fiatalember egy csokor virá-
got nyert, mellyel több száz vendég elõtt
kérte meg kedvese kezét. Ugye, nem kér-
dés, hogy mi volt az ifjú hölgy válasza erre a
romantikus lánykérésre?
Reméljük, hogy jövõre is nagyon sokan el-
látogatnak Alapra a tavaszköszöntõ bá-
lunkra. Sok szeretettel várunk mindenkit!

Alapi Általános Iskola

Az óvodásokért
Cecén az óvoda javára rendezett bált az in-
tézmény és a szülõk közössége szombaton
este a kultúrházban. Négy csoport készült
mûsorral az estre: a Pillangó csoport (óvó-
nõ: Fésü Lajosné, dajka: Tomasek Károly-
né), a Ficánka csoport (óvónõk: Alpek
Edina és Alpekné Fülöp Emília, dajka: Ba-
kó Józsefné), a Csigabiga csoport (óvónõk:
Várady Lászlóné és Puskás Katalin, dajka:
Fráterné Bondor Judit) valamint a Katica

csoport (óvónõk: Mészáros Istvánné és
Kaszai Jánosné, dajka: Királyné Csõgör
Bernadett). Csordultig telt a ház érdeklõ-
dõkkel.
Az apróságok elõször egy erdei kirándu-
lásra vittek minket, majd elõadásukban
megelevenedtek az erdõ lakói, népi rigmu-
sok, játékok, és a vizek kalandorai: kaló-
zok, horgászok, hajóskapitány, sellõk és
tündérek. A gyermekek önmagukban is

szeretnivalók voltak, amit kedves humo-
ruk, jelmezeik, lelkesedésük csak tovább
fokozott.
A mûsort zenés mulatság követte, melynek
bevétele 240.000 Ft. Az óvoda dolgozói és
gyermekei ezúton is köszönetet mondanak
mindazoknak, akik bármilyen módon tá-
mogatták a rendezvényt, s ennek révén az
intézményt.

Hargitai–Kiss Virág

E cikk fotóit készítette: Szabó Antal
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NAPLÓ
Munkaügyi helyzet: változatlan
Simon Miklós, a sárbogárdi munkaügyi ki-
rendeltség vezetõje a térség tavalyi mun-
kaerõ-piaci helyzetérõl szóló beszámoló-
hoz hozzáfûzte: A Nemzeti Szociális Alap-
ban leosztásra került a megyében a decent-
ralizált foglalkoztatási alaprész, most kap-
tunk 430 milliót. Ennek 75 %-át munka-
helymegõrzõ támogatásra kell fordíta-
nunk, a fennmaradó rész a tavalyról áthú-
zódó támogatásokra áll rendelkezésre. A
megmaradt pénzbõl öt foglalkoztatási pá-
lyázat lesz (pályakezdõk részére). Sima
bértámogatás nem lesz. A Támop kereté-
ben 10 most induló képzési irányt tudunk
támogatni, melyek mögött munkáltatói
szándéknyilatkozat van.
Dr. Sükösd Tamás: A munkaügyi közpon-
ton keresztül kétfajta programban össze-
sen 420-430 ember között lesz a közmun-
kában foglalkoztatottak száma, ami már
jelenleg is zajlik. Köszönöm a kirendeltség
munkáját, mert szoros együttmûködésre
van szükség ahhoz, hogy ezt koordinálni
tudjuk.
Simon: Van hagyományos, országos és
Start mintaprogram szerinti közfoglalkoz-
tatás. Ezek összesen 787 embernek fognak
munkalehetõséget biztosítani.
Etelvári Zoltán: Ezek az emberek mennyit
fognak keresni?
Simon: A keresetüket meghatározza a tör-
vény. 50-60 ezer forint körül, végzettségtõl
és munkaórától függõen.
Etelvári: Van-e hosszabb távú munkalehe-
tõség kibontakozóban Bogárdon és kör-
nyékén?
Simon: Sárbogárdon az önkormányzat a
legnagyobb munkáltató. Stagnálás van. A
decentralizált foglalkoztatási támogatás
75 %-át nem a munkanélküliek felvételé-
re, hanem a meglévõ munkaerõ megtartá-
sára kell fordítani. A munkahelyteremtõ
beruházás pályázaton megjelent, nálunk is
lehet érdeklõdni. Március 30-áig kell
beadni, és 2012. november 30-áig kell
megkezdeni.

Távhõ és víz
Dr. Sükösd: A távhõszolgáltatással kap-
csolatos bérleti díj (2.520.000 Ft + áfa) fe-
le már korábban is az önkormányzat mû-
ködésére ment, a másik felét visszaforgat-
tuk a rendszer karbantartására, fölújításá-
ra. A távhõszolgáltató jelezte, miket kíván
elvégezni. A távhõre vonatkozóan az ön-
kormányzat ármegállapító jogosultsága
megszûnt. Ezt az aktuális ágazati miniszter
határozza meg egyeztetést követõen.
A pénzügyi bizottság javasolta a karban-
tartási tételek részletes kimunkálását, fö-
lülvizsgálatát. Ezt a testület elfogadta.
Etelvári megjegyezte: Vérlázító, hogy úgy
fog a ceruzájuk, mintha nálunk volna a

bank. Mikor megláttam a két létra árát,
nem kaptam levegõt.
Dr. Sükösd: Az ívóvíz- és csatornaszolgál-
tatás közületi és lakossági díját érintõen
ugyancsak megszûnt az ármegállapító jog-
körünk. Szerencsénk, hogy a Fejérvíz 78
önkormányzat tulajdona, és saját nyereség
elérésére nem törekszik. Ami eredményt
elér, azt a rendszer fönntartására és javítá-
sára köteles fordítani. Most a vízdíj alacso-
nyabb lett, mint ami eredetileg indokolt-
nak tûnt volna. (A víz- illetve a csatornadíj a
lakosság részére nettó 261,53 Ft; közületnek
a vízdíj nettó 424,60 Ft, a csatorna nettó
500,49 Ft. Szerk.)

Kiemelt nemzeti vagyon
Dr. Sükösd: A kiemelt jelentõségû nemze-
ti vagyonná minõsítés a tavaly év végi jog-
alkotási dömping egyik terméke. Az ön-
kormányzat teljes vagyona a nemzeti va-
gyon része. Vannak forgalomképtelen,
korlátozottan, vagy teljesen forgalomké-
pes vagyontárgyaink. Az egyes vagyonele-
mek nemzetgazdasági szempontból ki-
emelt jelentõségû nemzeti vagyonná mi-
nõsítésével egyfajta adminisztratív terhet
vennénk magunkra, egyéb gyakorlati je-
lentõsége most még nem látszik. Fölme-
rült, hogy országos mûemlékeket tegyünk
bele ebbe a körbe, mint pl. a régi tanácshá-
za, de ezt elvetettük. A járási kormányhi-
vatalnak a megyei kormányhivatal helyet
keres. Az egyik célterület a régi tanács
épülete. Hozható olyan döntés, hogy nem
minõsítünk semmit kiemelt jelentõségû
nemzeti vagyonná. Ezzel az önkormányza-
tot hátrány nem éri.
N. Kovács Zsolt: Ha most nem döntünk
semmilyen vagyontárgy felvételérõl, ké-
sõbb ez megtörténhet-e?
Dr. Sükösd: Nem zárja ki a jogalkotó.
Megtörténhet bármikor.
Nagy Tibor: Van-e olyan épület, amit szí-
vesen átadnánk a kormányhivatalnak? Mi
a jó nekünk?
Dr. Sükösd: Nekünk az is nagyon jó lenne,
ha a régi tanácsot átvenné a kormányhiva-
tal, mert ennek felújítására nincs keret.
Vagy ott a volt HEMO. Ha a helyszíni be-
járás megtörténik, tájékoztatni fogom a
testületet. Nem volt õszinte a mosolyuk,
miután mindkettõnél látszott, hogy jelen-
tõs beruházást igényelnek. A tanácsháza
országos mûemléki jellege miatt meg van
kötve mindenkinek a keze. A körzeti
fõállatorvosnak és az ÁNTSZ-nek haszná-
lati joga van, velük mindenképpen számol-
ni kell, ezért tûnt a legegyszerûbbnek,
hogy a kormányhivatal többi részét is pró-
báljuk oda telepíteni.

Buszos cég kerestetik
Pályázatot ír ki a testület az autóbusszal
végzett, menetrend szerinti helyi tömeg-
közlekedési közszolgáltatás ellátására. Az

e szolgáltatáshoz az önkormányzat által
adott támogatást havi 1,5 millió Ft-ról 800
ezer Ft-ra csökkentenék.
A jelenlegi szolgáltató, az Inter Travel Kft.
ügyvezetõje: Az Inter Travel Kft. kb. 9 éve
szolgáltat Sárbogárdon. Az elõzõ vállalko-
zó (Heti 2002 Kft.) az Inter Travelnek 5
millió Ft-tal tartozott. Mi ennek ellenére
sem szüntettük meg a személyszállítást, a
város érdekében tovább dolgoztunk. Az
árvíznél a hosszabb kilométerfutásokat a
kft. nem számolta fel az önkormányzat ré-
szére. Amióta végezzük ezt a tevékenysé-
get, sem a jegyárakban, sem a támogatás-
ban nem kértünk változást, holott az
üzemanyagárak és az áfa változása érzéke-
nyen érintették a társaságot. A jelenlegi
önkormányzati támogatás drasztikus csök-
kentése, bármelyik pályázó nyer, a sze-
mélyszállítás biztonságát fogja veszélyez-
tetni. Nem biztos, hogy a vállalkozó, aki ezt
megnyeri, olyan lojális lesz a városhoz,
mint amilyenek mi voltunk.
Dr. Sükösd: Hosszabb idõtartamra szeret-
nénk szerzõdést kötni, mint eddig. A szol-
gáltató kezdeményezheti a bérlet-, illetve
a jegyárak vonatkozásában az önkormány-
zat újabb döntését. Adott esetben lehet,
hogy a menetrend racionalizálására is sor
kerülhet.
Nagy: A vonatok indulásához a buszok
nem jól igazodnak. Ezen változtatni kell.
Dr. Sükösd: Minden évben van kétszer
menetrendi egyeztetés. Próbáljuk kiküsz-
öbölni a problémákat, de nem mindig sike-
rül.
Juhász János: Az elmúlt idõszakban a la-
kosság szolid hozzájárulást fizetett az uta-
záshoz, és az önkormányzat vállalt valami-
vel nagyobb részt, a lakosság érdekében.
Ennyire drasztikusan ne csökkentsük le az
igényelhetõ támogatási összeget, mert az a
jegy-, illetve bérletárakban is változást
hozhat. Az Inter Travel idejében semmifé-
le probléma, lakossági, munkavállalói pa-
nasz nem volt. Az 1,5 millió Ft-ban benne
volt a mûszaki színvonal megtartása, a régi
buszok fokozatos cseréje. Ha nem csök-
kentjük a támogatást, akkor arra is van le-
hetõség, hogy az üzembiztonság, korszerû-
sítés irányába mozduljon el a vállalkozás.
Dr. Sükösd: A szándék az, hogy próbál-
junk egy irányszámot adni, aminek nyil-
vánvaló, hogy fölé mennek majd a pályá-
zók, de a mértéket szerettük volna vissza-
venni, mert az állami szerepvállalás elmú-
lónak tûnik.
Etelvári: Az önkormányzat anyagi forrása
véges, ezért nem szavazok meg évi 15-18
millió Ft-ot azért, mert 2-3 ember utazik
azon a buszon. Emeljük meg a jegyek árát,
ahogy hasonló városokban. Ha ott kibír-
ják, akkor nálunk is kibírják. Nem lesz nép-
szerû, amit mondok, de akinek nincs 150

A SÁRBOGÁRDI KÉPVISELÕ-TESTÜLET
MÁRCIUS 9-EI NYÍLT ÜLÉSÉRÕL

Folytatás a következõ oldalon >>
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Ft-ja egy útra, az menjen gyalog. Ha ne-
kem nincs mibõl teletankolni az autót, ak-
kor gyalog megyek, vagy biciklivel. A szál-
lításból mostanában nem lehet megélni.
Nedoba Károly: Nyersen mondtad ki a dol-
gokat, mert a tömegközlekedést leginkább
a szegényebb sorban lévõ polgárok veszik
igénybe, azon belül is a külsõ települések,
Sárhatvan, Pusztaegres, Kislók, Töbör-
zsök, Rétszilas.
Juhász: Legalább 1 milliónál legyen a ha-
tár.
Dr. Sükösd: Én 900.000 Ft-ra teszek javas-
latot.
Ez utóbbi összeggel szavazta meg a testü-
let a határozati javaslatot.

Kifõzött burkolatok
Tárgyalták az útfelújítási és -karbantartási
munkák ütemtervét.
Etelvári: A makadámutak javítására hon-
nan hozzák a követ, mennyiért, kivel?
Dr. Sükösd: Mivel a bánya több mint egy
éve nem üzemel, a legjobban tavaly a Köz-
útkezelõvel jártunk, az általános piaci ár
alatt tudtunk vásárolni. Helyi vállalkozá-
sokkal oldjuk meg a fuvarozást. A meg-
nyert vizes pályázatnál az úthelyreállítást
lehetõség szerint úgy próbáljuk meg elvé-
geztetni, hogy abba a lehetõ legtöbb dolog
beleférjen, törvényes keretek között. Ta-
lán a város-rehabilitációs pályázatnak is
lesz egy ilyen szegmense. 2013 végéig biz-
tosan nem lesz utakra pályázat. Így azzal
fõzünk, ami van.
Erõs Ferenc: Kerül pénz a Köztársaság
úton a járda minõségének javítására?
Dr. Sükösd: Szeretnénk, hogy kerüljön rá,
meg a Vasút utcára is, nem feledkezve meg
a külsõ településrészekrõl sem.

Össztûzben a kapitány
Dr. Ozsváth Zsolt, Sárbogárd rendõrkapi-
tánya is részt vett a testületi ülésen. Kriti-
kák golyózáporába került.

Telefon a teheneknél
Nedoba: Sárbogárdon elszaporodtak a be-
törések. Milyen intézkedések történtek
ezek felderítésére? A sablonválaszt, hogy
minden házhoz nem lehet rendõrt állítani,
nem fogadom el. A polgárok nem fogadják
el, hogy 10-bõl 9 ismeretlen tettes ellen
megszüntetik az eljárást. A lakók nem bíz-
nak a rendõrségben. A statisztikák szá-
momra unalmasak. Kötelességük ellen-
õrizni, de nem üldözni például azokat, akik
megisznak egy pohár sört, és kerékpárra
ülnek. Az lenne a jó, ha a rendõrruhának
lenne tisztelete, megbecsülnék a rendõrö-
ket, és bátran fordulhatnának hozzájuk a
polgárok. Most nem ez van. Székesfehér-
várról jövök be a városba, a háromlábú
olyan alacsonyan van, hogy alig lehet ész-
revenni, és épp a településnév-táblához te-

szik, hogy belefussanak. Ez morálisan árt a
rendõrségnek. Mióta megbüntettek tele-
fonhasználatért 15.000 Ft-ra Kislókon, a
teheneknél, azóta nem veszem fel a tele-
font. Megtanultam a leckét. A sárbogárdi
rendõrségnél Ön a csúcsvezetõ, Ön felel
érte, hogy életszerûen alkalmazzák a szá-
raz jogszabályokat.

Statisztikák
Dr. Ozsváth: A 2011-es évben a 2010-es
évhez képest a betöréses lopások száma
3,4 %-kal csökkent, a lopások száma 2,16
%-kal, az összes vagyon elleni bûncselek-
mény 1,19 %-kal, miközben megyei szin-
ten növekedés van. Az ismertté vált bûn-
cselekmények száma 22 %-kal csökkent. A
közrend elleni bûncselekmények száma
422-rõl 215-re csökkent. A nyomozásered-
ményesség 70,9 %. A közterületi óraszám
stagnál. Tulajdon elleni szabálysértés 270
jutott a tudomásunkra, ebbõl 88 vált is-
mertté. Szabálysértési õrizetet a 2010-es
58 esettel szemben 105 esetben alkalmaz-
tunk. Mi csak azért tudunk felelõsséget
vállalni, amirõl tudunk. Vagyon elleni
bûncselekmény 2011-ben 39, 2012-ben 32.
Közrend elleni bûncselekmény 2011-ben
20, idén 10. Személy elleni bûncselekmény
a múlt évben volt 21, idén nem regisztrál-
tunk még ilyet. A közterületi óraszámot
2012. januárban és februárban 40 %-kal
növeltük. 2011 júniusában 13 próbaidõs
rendõr érkezett, õk a tanulás mellett szol-
gálatot is ellátnak. 2011. decemberben to-
vábbi 5 próbaidõs került a rendõrkapitány-
sághoz. A rablások száma Sárbogárdon
2009-ben és 2010-ben egy, 2011-ben nem
volt. A rendõrkapitányság területén 2010-
ben 8 rablás volt, 2011-ben 4; 3 esetben fel-
derítettük az elkövetõt. 2010-ben 2 ittas
okozónk volt, 2011-ben 12. Növekedett a
súlyos és a könnyû sérüléses balesetek szá-
ma. A halálos közlekedési baleseteké
csökkent, 7 volt 2010-ben, három 2011-
ben. Úgy gondolom, tettünk annak érde-
kében, hogy a tendenciák javuljanak. Ha
valaki nem tesz bejelentést egy lopásról,
akkor azt ne rajtunk kérjék számon. Itt
vannak levelek, karácsonyi üdvözlõlapok,
amikben megköszönik az emberek a rend-
õrség munkáját. Olyan ország, társadalom
nincs, ahol nincs bûncselekmény. A bûnül-
dözésben, a közrend, közbiztonság helyze-
tének javításában a rendõröknek kiemelt
szerepük van, de ugyanúgy szerepe van az
önkormányzatnak, a polgárõrségnek és a
lakosságnak is. Az eredményhez, közös
összefogáshoz szemléletváltás kell. Köszö-
nettel tartozom a két helyi polgárõrség

tagjainak, a településõröknek, mezõõrök-
nek, erdõjáróknak, hogy a munkánkat tá-
mogatják.

Életszerûen
Nedoba neveket, helyszíneket sorolt, és
nyomatékosan kijelentette, hogy nem ka-
pott konkrét választ az elõbbi felszólalásá-
ra.
Dr. Ozsváth: Én most nem ügyekbõl ké-
szültem. A lopás, betörés egy társadalmi
jelenség, ami ellen küzdeni kell. Meg is te-
szünk ennek érdekében mindent. Az ittas
kerékpározás kapcsán: nulla toleranciát
hirdetett a rendõrség.
Nedoba: Én életszerûen gondolkodom.
Dr. Ozsváth: Én nem tudom elfogadni,
hogy emberek mások életét veszélyeztetik.
A traffipaxot a rendõrkapitányság egész
területén használják. Hogy hova rakjuk le
és mikor, azt befolyásolja, hogy hol látjuk a
közlekedõket veszélyeztetve. Ilyen a 63-as,
62-es, 64-es, 61-es út. A traffipax azért van,
hogy használjuk.
Nedoba: De miért kell éppen a táblához
rakni?

Szabályok mindenkinek
Dr. Ozsváth: Amikor esett az esõ, volt, aki
azt mondta, inkább hoz egy asztalt, csak
rakjuk ki. Mindenkinek be kell tartani a
szabályokat.
Nedoba: A rendõrség telefonálhat menet
közben?
Dr. Ozsváth: Nem telefonálhat. Ha ilyet
tapasztal, legyen szíves, tegyen feljelentést
konkrét személy ellen, ne általánosságban
fogalmazzon.
Nagy: Ön a beosztottjai, a társadalom, il-
letve a felettesei között áll. Kérem, közve-
títse a népakaratot a feletteseinek. Önök-
nek elsõsorban az embereket kell védeni-
ük. Mérjenek a központban is, mert ahogy
megérkezett a jobb idõ, a rendõrség elõtt
120-150-nel ment el egy motoros Székesfe-
hérvár irányába. Tudnék mesélni Opelek-
rõl is, amik ugyanezt játsszák. Nem kell ha-
ragudni a rendõrökre azért, mert úgy mér-
nek, hogy mi nem vesszük észre. Nem sok
behajtani tilos tábla van Sárbogárdon, de
ott szembe közlekedünk.
A képviselõ említést tett az utcákat rongá-
ló terményszállítókról és kábítószer-ter-
jesztésrõl is.

Teher alatt nõ a rendõr
Dr. Ozsváth: A traffipaxok online kapcso-
latban vannak. Sajnos a lefedettség nem
mindenhol megfelelõ. Van, amikor terv

Folytatás az elõzõ oldalról >>

A SÁRBOGÁRDI KÉPVISELÕ-TESTÜLET
MÁRCIUS 9-EI NYÍLT ÜLÉSÉRÕLNAPLÓ

É R T E S Í T É S
A Magyar Honvédség Hadkiegészítõ és Központi Nyilvántartó, 3. Katonai Igazgatási
Központ 2012. március 20-án 9.00-tõl 11.00-ig a gondozási körbe tartozókkal való
még következetesebb kapcsolattartás érdekében kihelyezett ügyfélszolgálatot tart.
Helye: József A. u. 15/b (volt HEMO) 2. emelet.

A HBE vezetõsége



Bogárd és Vidéke 2012. március 14. KÖZÉLET 5

szerint kiírjuk, hova kellene kirakni a mé-
rõmûszert, majd bejelenti a kolléga, hogy
nem tud kapcsolatot teremteni. Ráadásul
biztonságosan kell elhelyezni ezeket a ké-
szülékeket, mert több millió Ft-ba kerül-
nek, és csak az kezelheti, akinek megfelelõ
vizsgája van. Magyarországon még mindig
sokan nem hajlandók a szabályokat betar-
tani. A kapitányság akkor tud hatékonyan
fellépni, ha segítséget kap, bejelentések
révén. Nyugodtan terheljenek minket!
Macsim András: Amikor másfél-két éve
legelõször találkoztunk, azt ígérte, kapi-
tány úr, hogy Miklósra ki fognak járni jár-
õrök. Azóta még egy rendõrt sem láttam
ott, azonkívül, hogy elmentek ebédelni a
Koronába. 15–19 óráig katasztrófa, ami
ott van. Az autók és motorok raliznak, egy
keréken jönnek ki a motorbiciklik a Vasút
utcáról a 63-asra fel Bogárdnak, egymás
közt versenyeznek. Miklóson is elég sok
betörés történt. A Magyar utcában két sze-
mély egy traktorból akarta ellopni a gáz-
olajat, a kutyák észrevették és elhajtották
õket. Kihívták a rendõrséget, mire az volt
az elsõ kérdésük, hogy „Önök mit tettek az
ellen, hogy a gázolajat ne lopják el?” Ezt
nem lehet így.
Dr. Ozsváth: A 7 településrészbõl álló vá-
rosban egy napszakban egy járõrpár van. A
miklósi rész is benne van a járõrleírásuk-
ban. A többi 14 településünkön két
járõrpár járõrözik. Megkérem a kollégái-
mat, hogy 15 és 19 óra között menjenek el
arra. Ha ilyet tapasztalnak, jelentsék be. A
rendõrök rengeteg tevékenységet látnak
el, ami nem látványos, de a napjaink mun-
kájába beletartozik. Ilyen az elõvezetés,
amikor az emberek az idézésre nem men-
nek el. Ez drága mulatság, ha valakit pl.
Szekszárdra kell szállítani egy járõrpár-
nak.

Drága rendõr
Macsim: Elnézést, gyalogjárõr nincs?
Dr. Ozsváth: De van. 7 településrészen
ennyi emberrel nem tudjuk megoldani
gyakorlatilag. Nem véletlenül változtatták
meg a polgárõrségekre vonatkozó jogsza-
bályt, ami nekünk segítség. Ha gyalogos
járõröket küldünk ki, nincs gépkocsi ná-
lunk, akkor a reagáló képességük nincsen
meg. Ehhez sok rendõr kellene. A rendõr
drága dolog. Technikai eszközöket kellene
használni, hogy a rendõr képes legyen rea-
gálni mindenre. Pl. egy kamerarendszer
kiépítése sokkal nagyobb biztonságot ad.
Vagy a polgárõrségbe lépjenek be a lakók
és dolgozzanak együtt velünk. Önmagá-
ban a rendõrség nem fogja megteremteni a
közbiztonságot.

Fél téglával
Etelvári: A motorosokra figyeljenek oda,
mert amit mûveltek a tiszti lakótelepen, a
Tompa utcában, a Templom közben, ahol
a gyerekek járnak suliba, a Baross utcában,
arra azt mondtam, hogy én vágom le egy fél
téglával a gyereket a motorról. A sok kriti-
ka mellett köszönöm az Önök munkáját,
erõt, egészséget, és még több rendõrt sze-
retnék az utcákra!

Bejelentések
Etelvári: Valamit kellene tenni a randalí-
rozó gyerekekkel. Szemétben úszik Sárbo-
gárd, különösen a József Attila utcai lakó-
telep környéke.
Dr. Sükösd: Mi rendet teszünk, amikor
már a tûréshatáron túlmegy a helyzet.
Nem hálás feladat, mert nem köszöni meg
senki, nemhogy elszámolást lehetne rá in-
dítani. A HM Infrastrukturális Ügynökség
és az MNB ZRt. között van valahol kiönt-
ve a gyerek a fürdõvízzel együtt.
Etelvári: Többen panaszkodtak az Ifjúság
utcából, hogy amikor volt a cirkusz, eláll-
ták az utat.
Dr. Sükösd: Ezt azért engedtük meg, mert
az Eötvös cirkusz elsõ kérelme a lovas pá-
lyára érkezett. A Lovas Egyesület vezetõje
azt mondta, hogy ha ráengedjük akár csak
a személyautókat is, akkor nem lesz fogat-
hajtó Sárbogárdon, mert nem tudják hely-
reállítani a pályát. Ha nem engedjük, hogy
az egyik kerék a betonon álljon, akkor nagy
valószínûséggel elsüllyedtek volna a cirku-
szosok. Ezért kértünk tisztelettel türelmet
a lakóktól. A murvás részen gond nélkül ki
lehetett jönni. Ez egy-két napig tartó kelle-
metlenség volt, de amennyien a cirkuszban
voltak, ez meghozta az ellenértékét.
Etelvári: A Mészöly-bál tûzijátéka annyira
jól sikerült, hogy a környékben lakó idõs
emberek közül volt, akit másnap el kellett
vinni mentõvel, mert annyira rosszul lett.
Én is éppen akkor szunnyadtam el. Nem
vagyok ijedõs, de amikor a kutyám szét
akarta szedni az ajtót, mert annyira félt,
akkor fölébredtem. Akkora durranások
voltak, hogy borzasztó. A helyükben kör-
beszóltam volna a szomszédoknak.
Tóth Béla: Sokan jelezték, hogy a szemét-
díjról szóló számlákat nem kapták meg,
ezért nem tudják befizetni.
Érsek Enikõ a lakosok azon kérését tolmá-
csolta, hogy nézni szeretnék a Bogárdi
TV-t Pusztaegresen is.
Hargitai Gergely: Még mindig folyamat-
ban van ennek technikai megoldása, ami
nem egyszerû.
Nagy: Fûrész József csinált egy anyagot,
amit továbbra is érdemesnek tartanék em-
lékeztetõül elõvenni. Õ azt javasolta, hogy
valamelyik központi zebránál érdemes
volna egy nyomógombos lámpa, ami bizto-
sítja az autóknak és a gyalogosoknak is a
megfelelõ ütemû szabad átjárást.
Dr. Sükösd: Volt egy közlekedési egyezte-
tés, ahol elhangzott, hogy a forgalmat ér-
demi elkerülõ út nélkül nem engedik meg-
törni lámpával, mert kezelhetetlenné
válik, sor alakul ki.
Nagy: Néhány fa tönkrement, amiket ül-
tettem, azokat szeretném pótolni.
Macsim: A tiszteletdíjadból pótoljad.
Etelvári: Régebben kiszámoltam a lámpá-
val kapcsolatban, hogy 10 másodperc kell,
de inkább 20, hogy átérjél. Egy ilyen átke-
lésnél, ha a teherautókat vesszük, a vasút-
nál van a sor vége.

Hargitai–Kiss Virág

Rendelõintézet
Abán

Szeptember 1-jére várható Abán a Sárvíz
Kistérségi Járóbeteg-szakellátó Központ
nyitása – tájékoztatták a média képviselõ-
it hétfõn délután az abai polgármesteri hi-
vatal tanácstermében.

Kossa Lajos, Aba polgármestere elmond-
ta: annak ellenére, hogy adósságrendezési
eljárás van folyamatban az önkormányzat-
nál, belügyminiszteri engedéllyel folytató-
dik a megkezdett zöldmezõs beruházás a
hivatal mögötti telken. Az idei költségve-
tésben rendelkezésre áll a maradék ön-
rész. Több mint 883 millió Ft-ot nyertek az
NFÜ, az Európai Unió és az Európai Re-
gionális Fejlesztési Alap támogatása ré-
vén, ehhez több mint 88 millió forintot tesz
az önkormányzat, amibõl 32 millió Ft-nyi
részt képvisel az ingatlan. Pályázati támo-
gatásból biztosítják a szükséges eszközö-
ket, mûszereket is. A központi orvosi ügye-
let az új épületbe költözik majd.

Dr. Balika Zoltán, a móri kórház fõigazga-
tója, a projekt egészségügyi szakértõje ki-
fejtette: a járóbeteg-szakellátó központ ki-
alakítása jól illeszkedik abba a folyamatba,
mely arra törekszik, hogy ne fekvõ-, hanem
inkább járóbetegként kezeljék a páciense-
ket, jól felkészült, rutinos orvosok közre-
mûködésével. Ez költségkímélõ és jobb az
embereknek is. A várható ellátások közt
lesz röntgen, ultrahang, belgyógyászat,
kardiológia, nõgyógyászat, csecsemõ- és
gyermekgyógyászat, sebészet, szemészet,
reumatológia, fizikoterápia, gyógytorna,
pszichiátria, vérvétel és 10 ágyas ún. nap-
pali kórház is. Folyamatban van a rendelõ
személyzetének, orvosainak kiválasztása.
Kossa Lajos hozzátette: Mintegy 35 millió
Ft áll rendelkezésre a korszerû informati-
kai rendszer kiépítésére. A központ üze-
meltetõje a Sárvíz Kistérségi Járóbe-
teg-szakellátó és Eü. Szolg. Közhasznú
Nonprofit Kft. lesz.

Hargitai–Kiss Virág
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TÛZOLTÓHÍREK
Fejtetõn a vontató

2012. március 10-én, szombaton, dél elõtt nem sokkal közlekedési
balesethez riasztották a katasztrófavédelem sárbogárdi hivatásos
tûzoltó egységeit. A 61-es fõúton, Cece és Simontornya között egy
román rendszámú nyerges vontató keresztbe fordult az úton, és
fejtetõre borult. A fapelletet szállító kamion eleje az árokban állt
meg, a keresztbe fordult vontatmánya teljesen elzárta a fõutat. A
jármû sofõrje könnyebb sérüléseket szenvedett.
A kamiont a Székesfehérvári Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság-
ról érkezett daruval állították a kerekeire. A mûszaki mentés ide-
jén több mint három órán át teljes útzár volt a 61-es fõút ezen sza-
kaszán.

Országos tûzgyújtási tilalom
2012. március 11-étõl általános tûzgyújtási tilalmat rendelt el a vi-
dékfejlesztési miniszter átmeneti idõre. Magyarország erdeiben a
csapadékmentes és szeles idõjárás miatt fokozott tûzveszély ala-
kult ki, ezért az erdõkben, valamint az erdõterületek határától
számított 200 méteren belül tilos tüzet gyújtani. A tilalom kiterjed
a felsorolt területeken kijelölt tûzrakó helyekre is, a közút és a
vasút menti fásításokra, valamint a parlag- és gazégetésre is.
A miniszter felhívja a közúton és vasúton utazók, az erdõben ki-
rándulók, a mezõgazdasági területeken dolgozók figyelmét, hogy
az égõ cigarettát ne dobják el, mert ez fokozott tûzveszéllyel jár. A
kiszáradt árokparton, a vasúti töltések mellett keletkezõ tüzek
sok esetben közvetlenül erdõ- és mezõgazdasági területeket is ve-
szélyeztetnek.
Aki a tûzvédelmi rendelkezéseket megszegi, erdõvédelmi bírság-
gal sújtható.
Az elrendelt tûzgyújtási tilalom visszavonásig érvényes.

Az elmúlt egy hétben Fejér megyében is jelentõsen megemelke-
dett a szabadtéri tûzesetek száma. Szombaton a katasztrófavéde-
lem Fejér megyei tûzoltó egységei 33 esetben vonultak szabadtéri
tûzesetekhez. A száraz aljnövényzet gyulladt ki többek között
Sárkeresztúron, Sárszentágotánál a 63-as fõút mellett, Nagylók és
Hantos között, Sárbogárd–Rétszilas és Alap között. Alap külte-
rületén a leégett terület körülbelül 20 hektár volt. Este
Sárkeresztúrnál 30 hektáron pusztított a tûz, a lángokat a sárbo-
gárdi és a székesfehérvári hivatásos tûzoltók fékezték meg.
Sárbogárdon kigyulladt nádas miatt kérték a katasztrófavédelem
tûzoltó egységeinek segítségét szombaton.

Pajta gyulladt ki Mezõszilason
2012. március 12-én, hétfõn, reggel tûzesethez riasztották a ka-
tasztrófavédelem sárbogárdi hivatásos tûzoltó egységeit.
Mezõszilason egy körülbelül 5x3 méter alapterületû, akácoszlo-
pokból és hullámpalából épült pajta teljes terjedelmében égett. A
lángok átterjedtek a mellette álló, forgalomból kivont Trabantra.
A tûzoltók kiérkezése elõtt a tulajdonos a pajta közelében lévõ is-
tállóból két szamarat kivezetett. A tûzben a Trabant, a pajta és a
benne tárolt szalma, valamint széna- és lucernabálák semmisül-
tek meg. Személyi sérülés nem történt.

Lakóház gyulladt ki Sárbogárdon
Tûzesethez riasztották március 13-án, kedden, délelõtt a kataszt-
rófavédelem sárbogárdi hivatásos tûzoltó egységeit. Sárbogárdon
az Abai úton egy 8x20 méter alapterületû családi ház egyik lakó-
szobája gyulladt ki. A tûzoltók gyors beavatkozásának köszönhe-
tõen a lángok a palafedésû tetõszerkezetre nem terjedtek át. A
tûzben a szoba teljesen kiégett, az épület füsttel telítõdött. Sze-
mélyi sérülés nem történt, a tûz keletkezésekor a lakók nem tar-
tózkodtak otthon.
Fotók: Sárbogárd Hivatásos Tûzoltóság

Bisztricz Anett
megyei katasztrófavédelmi szóvivõ
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Vélt tartozás fejében

Egy sárbogárdi házaspárt vett õrizetbe
tegnap a Sárbogárdi Rendõrkapitányság,
akiket azzal gyanúsítanak, hogy egy öt év-
vel ezelõtt történt kölcsön miatt a sárbo-
gárdi adóst és annak testvérét rendszere-
sen fenyegették, sõt egy alkalommal súlyo-
san bántalmazták is. A sértett a több éves
rettegést és rendszeres törlesztéseket kö-
vetõen, miután a háza is ráment az amúgy
többszörösére nõtt követelés kiegyenlíté-
sére, csak most mert feljelentést tenni a
rendõrségen, hogy már elköltözött család-
jával Sárbogárdról.
Március elején tett feljelentést a 39 éves,
kétgyerekes sárbogárdi férfi, aki megelé-
gelte azt az öt éve húzódó folyamatos fe-
nyegetést és követelõzést, amit egy sárbo-
gárdi házaspár követett el ellene és testvé-
re ellen.
Az ügy 2007 decemberében kezdõdött,
amikor a sértett kölcsönkapott egymillió
forintot a házaspártól, ami vállalkozásá-
ban jelentkezõ likviditási problémáira je-
lentett gyors megoldást.
Az évek során a kölcsön összegénél jóval
többet fizetett vissza a párosnak, azok
azonban folyamatosan még többet köve-
teltek tõle, és rendszeresen megjelentek a
lakásán, majd azzal fenyegették, hogy õt,
feleségét, valamint két kiskorú gyermekét
is bántalmazni fogják.
Miután a követelések nem szûntek meg, a
férfi abba is beleegyezett, hogy olyan köl-
csönszerzõdést is aláírt, ami a gyanú sze-
rint az eredeti kölcsön összegének több-
szörösérõl szólt. Ez alapján már a háza fele
is végrehajtáson keresztül a házaspár tulaj-
donába került.
2009 augusztusában a házaspár még bán-
talmazta is a férfit, megütötték és megrúg-
ták, melynek során a férfinek eltörött az
orra.
Miután a nyomozók az üggyel kapcsolatos
információkat összegyûjtötték, illetve
megtörténtek a tanúkihallgatások, a sár-
bogárdi nyomozók lakásukban fogták el a
35 éves nõt és a 38 éves férfit, akiket elõál-
lításuk után önbíráskodással és súlyos testi
sértés elkövetésével gyanúsítottak meg.
Kihallgatásuk során egyikük sem tett val-

lomást. Ezt követõen került sor õrizetbe
vételükre.
A házaspár családtagjain keresztül intéz-
kedett arról, hogy négy kiskorú gyermekük
elhelyezésre kerüljön.
A sárbogárdi nyomozók kezdeményezték
a házaspár elõzetes letartóztatását.

Sárkeresztúri betörõk
õrizetben

A sárbogárdi rendõrök vasárnap este õri-
zetbe vették azt a 39 és 29 éves
sárkeresztúri férfit, akiket azzal gyanúsíta-
nak, hogy betörtek egy sárkeresztúri lakat-
lan házba, ahonnan több mint 150.000 Ft
értékben hoztak el különbözõ használati
tárgyakat. A két férfi kihallgatása során el-
ismerte a betörést.
A rendelkezésre álló adatok alapján a
Sárkeresztúr, Széchenyi utcában található
egyik (jelenleg lakatlan) ház udvarán talált
vasárnap délután egy szekrényt az idõseb-
bik férfi, majd hazavitte, felaprította és el-
tüzelte. Arra számítva, hogy a házban benn
is akad egy-két hasznosítható dolog, késõ
este már nevelt lánya barátjával tért vissza,
aki addig az ingatlan elõtt õrködött, míg õ
benn keresgélt. Talált egy tévét, amit kiho-
zott, majd társával együtt haza is vitték.
Mivel más is megtetszett neki a házban,
még egyszer visszamentek közösen. Ekkor
egy vaskályhát, valamint egy fûrészt és egy
baltát hoztak el. Az összes lopási kár több
mint 150.000 Ft, míg a rongálással kb.
30.000 Ft-os kárt okoztak a tulajdonosnak.
Sokáig azonban nem örülhettek a lopott
tárgyaknak, mert hamarosan rendõrök ke-
resték fel õket, akik meg is találták náluk
az eltulajdonított értékeket, amiket le is
foglaltak. Így a lopási kár megtérült.
A két férfit a rendõrök elõállították a Sár-
bogárdi Rendõrkapitányságra, ahol betö-
réses lopás elkövetése miatt gyanúsított-
ként hallgatták ki õket. Vallomásuk során
elismerték a terhükre rótt bûncselekmény
elkövetését. Ezt követõen a nyomozók
bûnügyi õrizetbe vették õket.
A rendõrkapitányság az ellenük megindí-
tott büntetõeljárás során vizsgálja, hogy a
páros összefüggésbe hozható-e más, ha-
sonló jellegû bûncselekmény elkövetésé-
vel is.

Sárkeresztúri bûnbandák
nyomában

Sárkeresztúron az utóbbi idõben elszapo-
rodtak a betörések, besurranások. A két és
fél ezres lélekszámú, amúgy csendesnek
mondható településrõl március eleje óta
egyre több bejelentés érkezett a Sárbogár-
di Rendõrkapitányságra különbözõ lopá-
sokról. A rendõrök és a polgárõrök mun-
kájának köszönhetõen azonban úgy tûnik,

a negatív bûncselekményhullámnak sike-
rül véget vetni, tekintve, hogy az elmúlt na-
pokban három egymástól független bûn-
bandát is sikerült elfogni.
Alighogy a fenti két férfi kezén kattant a
bilincs, újabb bûnbanda sárkeresztúri
ténykedésérõl érkezett jelzés a sárbogárdi
nyomozókhoz.
Vasárnapról hétfõre virradóra a Damja-
nich utcában lévõ egyik ház udvaráról el-
loptak egy 5.000 Ft-ot érõ kerékpárt és egy
8.000 Ft-ot érõ építési talicskát, majd a
Szegfû utcából érkezett besurranókról be-
jelentés. Mint késõbb kiderült, a két bûn-
cselekmény összefügg.
A hétfõi bejelentõ jelezte a rendõrség
ügyelete felé, hogy gyanús alakokat látott a
háza közelében, amikor be akart állni au-
tójával az udvaráról a garázsába, és pár
perc múlva, amikor már a lakásban volt, a
kutyája ugatni kezdett, amire kiment, és
azt látta, hogy a korábban gyanúsan visel-
kedõk egyike az udvarán áll. Ezt a késõbbi-
ek folyamán az egyik helyi polgárõr is meg
tudta erõsíteni, õ ugyanis épp szemtanúja
volt az esetnek, ahogy a három férfi egyike
átmászik a kerítésen. Amikor autója ref-
lektorával rájuk világított, futásnak ered-
tek. Mivel hárman kétfelé mentek, és õ
csak az egyik irányba tudott menni, követ-
ni kezdte azt, aki egyedül szaladt. Menekü-
lés közben fel is ismerte a tettest, egy hely-
béli, 28 éves férfit, akit késõbb a háztulaj-
donos is felismert. Akkor azonban elfogni
nem sikerült.
A trió menekülés közben hátrahagyta a
kerékpárt, amin elõtte támaszkodtak, és
amirõl kiderült, hogy a vasárnap éjszakai
besurranásból származik. A sárbogárdi
nyomozók ezen információk birtokában
mentek a fiatalember lakcímére, akit el is
fogtak, majd elõállítottak a Sárbogárdi
Rendõrkapitányságra, ahol megtörtént
gyanúsított kihallgatása, õrizetbe vétele.
Jelenleg folyamatban van vele szemben a
büntetõeljárás, melynek során a nyomo-
zók keresik a társait, valamint vizsgálják,
mely hasonló jellegû bûncselekmények el-
követésével hozható összefüggésbe.
A harmadik csapatról 13-ára virradóra ér-
kezett jelzés a rendõrségre. A Zalka Máté
utcából elloptak 25 tyúkot az egyik ház ud-
varáról, amivel 36.500 Ft kárt okoztak a tu-
lajdonosnak.
A sértett házának közelében a helyiek fel-
figyeltek egy férfire, akit a rendõröknek si-
került elfogniuk. Ezt követõen került sor
elõállítására és elszámoltatására, melynek
során kiderült, hogy a tyúklopásban mint
figyelõ vett részt, amíg a tyúkokat a társai
összeszedték. A 22 éves helyi fiatalember
gyanúsítotti kihallgatása megtörtént. Tár-
sait még keresi a rendõrség.

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

KÉK HÍREK

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környékérõl
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C e c e i   s u l i b ö r z e

„Vesd Bele Magad!”

A Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsé-
ge – AGRYA 2012-ben újra elindította a
Vesd Bele Magad! Programot általános is-
kolák számára. A cecei iskola is pályázott
vetõmagcsomagokra, melyeket sikeresen
meg is nyert. A vetõmagcsomagok tartal-
ma: zöldborsó, retek, sárgarépa, vörös-
hagyma, karalábé vetõmag, és hozzá ter-
mesztési segédlet is jár.
A program – eltérõen a hasonló vetõmag-
osztási akcióktól – nem szelektál a szociális
különbözõségek alapján. Itt a cél nem egy
élethelyzet megváltoztatása, vagy annak
megkönnyítése, hanem a szemléletformá-
lás, a helyben elõállított, friss, magyar ter-
mékek fogyasztásának ösztönzése, az is-
meretlen eredetû, boltokban megvásárol-
hatóval szemben, a fizikai munka élmé-
nyének és becsületének visszaadása, a gaz-
dák és a mezõgazdaság szerepének, fele-
lõsségének bemutatása. Minden résztvevõ
gyermek rajtuk keresztül a családok gaz-
dálkodóvá válhatnak, átélhetik a termelés,
az élelmiszer-elõállítás csodáját és nem ki-
csi felelõsségét.
Ezek a gyermekek alsó tagozatos kisisko-
lások, akik életkoruk miatt segítségre szo-
rulnak. A tapasztalatok alapján közös, csa-
ládi programmá válhat a kertészkedés,
melynek eredményeként a saját konyha
néhány alapélelmiszerét termelhetik meg
és fogyaszthatják el közösen.
A harmadik évfolyam pedagógusai vállal-
ták, hogy megszervezik a vetõmagcsoma-
gok dokumentált kiosztását, s ennek része-
ként tájékoztatják a szülõket a program
céljairól. Összegyûjtik a gyerekek élmé-
nyeirõl szóló beszámolókat, fényképeket,

amiket minden jelentõsebb munkafázisról
készítenek.
A résztvevõ diákoknak és családjaiknak ki-
tartást, megfelelõ idõjárást és termények-
ben gazdag munkavégzést kívánok!

Horváthné Sohár Eszter koordinátor

Szalagtûzõ

Hagyományainkhoz híven idén is megren-
deztük a szalagtûzõt a cecei iskolában.
Idén egy kicsit másként alakult ez a szép
ünnepség, mint korábban, ugyanis a 7. és 8.
évfolyamos diákok sok-sok munka árán
egy tánccal nyitották meg a rendezvényt.
Nyitótáncként a hagyományos magyar pa-
lotást adták elõ a végzõsöknek, családtag-
jaiknak és pedagógusaiknak. Nagyon

büszkék voltunk rájuk, hiszen egy ilyen
produkció betanulása rengeteg munkával,
ráfordított idõvel, kitartással jár. Jó volt
végignézni a büszke sorokon, a sok szép fi-
atalon, akik Iker Józsefné Györgyike tánc-
oktató és Ráczné Pincési Julianna osztály-
fõnök útmutatása alapján sajátították el
ezt a tradicionális produkciót.
A tánc után Király László igazgató köszön-
tötte a nyolcadikos diákokat, kiemelve,
hogy ez az alkalom egy kicsit valaminek a
vége, de valaminek a kezdete is. Vidámak
és szomorúak vagyunk egyszerre, de kíván-
juk, hogy végzõseinknek minden vágya tel-
jesüljön eljövendõ években is.
A hetedik évfolyamosok tréfás gondola-
tokkal, míg a nyolcadikosok jó tanácsokkal
folytatták az ünnepséget.
Ezután következett a szalagok feltûzése, a
jelzés, hogy végzõs diákokká váltak a nyol-
cadik osztályosaink.
Az ünnepi részt finom vendéglátás követ-
te, amit a hetedik évfolyamos szülõknek
köszönhettünk. A délután zenés–tán-
cos–beszélgetõs programmal zárult.
Köszönet mindazoknak, akik munkájuk-
kal, támogatásukkal emlékezetessé tették
a Cecei Általános Iskola szalagtûzõjének
lebonyolítását!

Cecei iskola

Helyesbítés

A múlt heti számban a Petõfi Sándor Gimnáziumban megrendezett angol nyelvi
verseny helyezettjeinek sorrendjébe hiba csúszott.

A rendkívül szoros küzdelemben nem a mezõszilasi csapat végzett a második
helyen, hanem a Mészöly Géza Általános Iskola csapata (Rácz Ramóna, Resch
Gábor és Varga Péter). A mezõszilasi Gyarmati Veronika, Sári Stefánia és Var-
ga Dorina alkotta csapat 1 pont különbséggel csúszott le a harmadik helyre.

Az érintettektõl elnézést kérünk. Még egyszer gratulálunk!

PSG
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Farsang farka
Táncházas télûzés Pálfán

Tizenegyedike szeles-borús vasárnapján egy régi, szép néphagyo-
mányt elevenítettek fel Pálfán. Az esti szürkületben fáklyás tö-
meg vonult az utcán, a sor végét záró népi zenekar vonói szinkron-
ban zengtek az éneklõ menettel. A hûvös levegõ hamarosan feliz-
zott a máglya lángjaitól, melyen a télûzés szokásához híven éget-
ték el a kiszebábot, amit az úton cipeltek a résztvevõk a templom
melletti vesztõhelyre.

De nem csupán ennyibõl állt ez a nap.

Elõtte a mûvelõdési házba komplett kulturális eseménysorozat
csalogatta be a résztvevõket. A Rezeda Néptánc Együttes, illetve
a pálfai és vajtai népdalkörök fellépése után a közönség is talpra
szökkent, és megindult a jobbra egyet, balra kettõt és a többi figu-
ra. Cimbalom és vonóhúros népi együttes szolgáltatta zenével,
oktató utasítására folyt a tánctanítás, eleinte félénken billegõ,
majd egyre inkább fellelkesülõ érdeklõdõk sokaságával.

A jó közösségi hangulatot ízekkel is fokozták: a süteménysü-
tõ-verseny nyalánkságai által. A gyerekek kézmûves-foglalkozá-
sokban is kipróbálhatták magukat. A nap zárásaként jött a bábu-
égetés. A tél meg eliszkolt, remélhetõleg jó messzire.

Monhalt Ákos

Elkezdõdött a kálozi római
katolikus templom renoválása
A munkálatok elsõ szakaszában a tetõszerkezet és a torony-
sapka teljes cseréje fog megtörténni.
Az egyházközség a szükséges anyagi forrásokat a megnyert
MVA-s pályázati támogatásból, az egyházmegye jelentõs hoz-
zájárulásából, illetve adománygyûjtésbõl fedezi.
A felújítás nagyon nagy anyagi áldozattal jár, így várjuk mind-
azok segítségét, aki a szívügyüknek tekintik a Mezõföld egyik
legszebb mûemlék templomának felújítását.

Kálozi Római Katolikus Egyházközség

(A címoldalon látható fotón a toronysapka megbontása és a ke-
reszt leemelése látható, ami március 2-án 10.30-kor történt.)

Nõnap Vajtán
Mûsoros esttel kedveskedtek a hölgyeknek Vajtán szombaton
délután. A vendégeket az ebédlõbe várták a szervezõk. Meg is töl-
tötték a résztvevõk a székeket a szépen terített asztaloknál.
Az ajtóban helyre menyecskék fogadták a betoppanókat egy kis
lélekmelegítõvel.

Térmeg György polgármester köszöntötte a megjelenteket, külö-
nös tekintettel a szebbik nemre. Majd néptáncos gyerekek töltöt-
ték meg a színt lendületes forgásokkal, lépésekkel. A fiúk még
botos táncot is jártak.
A gyerekeket a vajtai Õszirózsa Népdalkör követte. Õk alkalom-
hoz illõ, szépen csengõ dallamokkal és egy verssel készültek az al-
kalomra, sõt, dalcsokruk végén megmutatkoztak egy másik olda-
lukról is: szintetizátorkísérettel slágereket énekeltek.

Az Ezüst Folyó Ékkövei két hastáncosa magára vonzotta a tekin-
teteket. Különleges elõadásukban a hastáncot más stílusok
elemeivel vegyítették.
Egy kis szünet után a Sárbogárdi Fúvósok zengték be a termet,
kedvet és hangulatot teremtve a közös vacsorához.

Hargitai–Kiss Virág

Sárbogárdi KÉPESLAPOK

kaphatók szerkesztõségünkben 40 Ft-os áron.

Sárbogárd, Hõsök tere 12., tel.: 06 (25) 508 900.
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SÍC – hírek, eredmények!

KATONA DOROTTYA olimpiai kategóriában a kadet lányok
korcsoportjában új országos csúcsot ért el a 2012. március 10-ei
Budapest Bajnokságon!
Két versenyzõnk, Katona Alex és testvérhúga, Katona Dorottya
képviselte a sárbogárdi íjászokat a Budapesti Íjász Szövetség ren-
dezésében lebonyolított 2012. évi Budapest Bajnokság te-
rem-íjászversenyen. Azokat, akik már kvalifikálták magukat az
OB-re, illetve a kvalifikációs szinttõl nagyon elmaradó versenyzõ-
ket takarékossági okokból nem nevezte egyesületünk.
Alex a márciusban rendezendõ országos bajnokságra még nem
kvalifikálta magát, így esélyt adtunk számára annak elérésére. A
verseny hetében sajnálatos módon az ideget feszítõ gyûrûs ujja
megsérült, de bíztunk benne, hogy ennek ellenére tudja hozni a
szintet. Sajnos ez nem sikerült, így kategóriájában és ifjúsági kor-
csoportjában lecsökkent az OB-s indulási lehetõsége, bár maradt
egy esélye, ha a márc. 25-ei, hetényegyházi versenyen indítjuk.
Eredményével a 3. helyen végzett.

Dorottyát, a „kishúgot” azért szerepeltettük a budapesti bajnok-
ságon, mert neki viszont nagyon jól megy. A múltkori alsóörsi ver-
seny újságcikkébõl lemaradt, hogy Õ azon a versenyen új országos
csúcsot lõtt, a korábbi csúcsot, 512 kört javította 523 körre. Most a
Bp. Bajnokságon a két hete elért saját csúcsát döntötte meg, adta
át azt a múltnak.
A jelenlegi országos teremcsúcsot az olimpiai kategóriában, a ka-
det lányok korcsoportjában Katona Dorottya tartja 530 körrel!
Eredményével, 1. helyével büszkén viselheti a Budapest
Teremíjász Bajnoka címet.
Bõvebb eredmények megtekinthetõk a misz.hu versenyoldalán.
Egyesületünk mindenki számára nyitott. Kérjük, látogassa meg
egyesületünket, legyen egyesületünk tagja!
Kérjük továbbá, hogy személyi jövedelemadója 1 %-ával legyen
egyesületünk segítségére! Adószámunk: 18491074-1-07.

Köszönjük: Sárréti Íjász Club, Gilicze László, 06 /30/ 387 6842

Megyei I. o. ffi. kézilabda

Idény eleji forma, de azért
magabiztos gyõzelem!

VAX Sárbogárd–Seregélyes 35-27 (18-11)
Vezette: Gahovetz, Tiringer.
Nagy várakozás elõzte meg az elsõ tavaszi fordulót. A fiúk becsü-
lettel készültek a szezonra.
A Seregélyes csapatát láttuk vendégül a Mészölyben. A papírfor-
ma hazai gyõzelmet sejtetett. Szerencsére a mérkõzés is a várako-
zásoknak megfelelõen alakult.
Már a félidõ elején elhúztunk négy góllal. A támadásszervezés
szinte hibátlan volt, viszont a ziccerek kihasználása hagyott némi
kívánnivalót maga után. A játékrész végére magabiztos, hétgólos
elõnyre tettünk szert.
A második félidõt is jól kezdtük, de azután rengeteg hibával játsz-
va magunkra húztuk az ellenfelet. A lõtt 35 gól jónak mondható,
viszont a kapott 27 minõsíti a védekezést – ez borzasztóan sok.
Egy erõsebb csapat ellen ez a teljesítmény nem biztos, hogy ele-
gendõ lenne. Viszont nézzük a jó oldalát: hoztuk a kötelezõ két
pontot. Ezzel azonos pontszámmal, jobb gólkülönbséggel az élen
állunk.
A csapatból szeretném kiemelni Vorsléger Zoltánt, aki hét gólt
szerzett, Rehák Tamást, aki irányítóként jól mozgatta a csapatot.
Balog Viktor és Szabó Joci is átlagon felül teljesített. Hegedûs
Norbi szintén húzóember volt, viszont a ziccerek értékesítésében
fejlõdni kell. A többiek szintén megtettek mindent a gyõzelemért.
Köszönjük a népes közönségnek a biztatást!
A következõ mérkõzés szintén hazai pályán március 17-én, szom-
baton, 18 órakor lesz; Martonvásár csapatát fogadjuk.
Mindenkit szeretettel várunk!

Rehák Sándor

A Sárbogárdi Vöröskereszt hírei

Márciusi véradások:
2012. március 22-én (csütörtök) Dégre várjuk véradóinkat a
Dégi Általános Iskolába 14 órától 17 óráig!

2012. március 28-án (szerda) a Kálozi Általános Iskolába vár-
juk Káloz véradóit 14 órától 17 óráig!

Vért adni 18 év felett lehet! Véradásra, kérjük, hozzák magukkal
személyi igazolványukat, lakcímkártyájukat és TAJ-kártyájukat!

Minden véradó ingyenes ruhaosztásban és ajándékban részesül!
Szeretettel várunk mindenkit!

Használt, feleslegessé vált
tárgyakat várunk!

A Sárbogárdi Vöröskereszt arra kéri Sárbogárd és környéke la-
kosságát, ha lehetõségük van rá, ajánlják fel szervezetünknek az
Önök számára feleslegessé vált ruhadarabjaikat és bútoraikat!

A Sárbogárdi Vöröskereszt a rászoruló családokat és a Sár-
bogárd 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.
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Az Agárdi Termál csoport
eredményei

Rácalmás–Káloz 2-4
Mezõszilas–Dég 2-0
Vajta–Nagylók 2-3
Aba-Sárvíz–Kulcs 3-0
Lajoskomárom–Pusztaszabolcs 2-2
Mezõfalva–Sárbogárd 4-1
Seregélyes–Enying 1-3
Adony–Ercsi 1-0

Az Agárdi Termál csoport állása
1. Ercsi 16 13 2 1 78 19 59 41
2. Mezõfalva 16 12 3 1 54 10 44 39
3. Aba–Sárvíz 16 12 3 1 45 17 28 39
4. Nagylók 16 9 4 3 43 24 19 31
5. Lajoskomárom 16 9 1 6 47 33 14 28
6. Pusztaszabolcs 16 8 3 5 35 26 9 27
7. Kulcs 16 8 2 6 31 32 -1 26
8. Adony 16 7 3 6 28 22 6 24
9. Seregélyes 16 6 4 6 39 28 11 22
10. Dég 16 5 4 7 33 33 0 19
11. Káloz 16 4 4 8 26 26 0 16
12. Mezõszilas 16 4 5 7 24 43 -19 15
13. Sárbogárd 16 2 6 8 19 34 -15 12
14. Vajta 16 3 112 25 71 -46 10
15. Rácalmás 16 2 014 19 80 -61 6
16. Enying 16 1 114 16 64 -48 4
A Mezõszilas csapattól -2pont levonva.

A Road Masters csoport eredményei
Pákozd Eudeal–Bakonycsernye 1-2
Kápolnásnyék–Etyek 4-1
Baracs–Iváncsa 0-3
Dunafém-Maroshegy–Sárosd 1-4
Iszkaszentgy. Villamedica–
Gárdony-Agárdi Gyógyfürdõ 2-0
Sárszentmiklós–Velence 4-0
Kisláng–Polgárdi 4-2
Martonvásár –Szabadegyháza 1-0

A Road Masters csoport állása
1. Iváncsa 16 13 1 2 45 11 34 40
2. Iszkaszentgy.

Villamedica 16 12 2 2 52 17 35 38
3. Sárosd 16 11 3 2 41 18 23 36

4. Martonvásár 16 11 3 2 41 23 18 36
5. Velence 16 10 5 1 32 14 18 35
6. Sárszentmiklós 16 8 2 6 41 34 7 26
7. Kisláng 16 8 1 7 46 38 8 25
8. Gárdony-Agárdi

Gyógyfürdõ 16 7 2 7 36 33 3 23
9. Dunafém-

Maroshegy 16 6 1 9 28 35 -7 19
10. Kápolnásnyék 16 6 1 9 29 44 -15 19
11. Szabadegyháza 16 5 110 33 37 -4 16
12. Etyek 16 4 210 25 53 -28 14
13. Baracs 16 3 4 9 16 29 -13 13
14. Polgárdi 16 3 310 27 37 -10 12
15. Bakonycsernye 16 2 212 14 43 -29 8
16. Pákozd Eudeal 16 2 113 22 62 -40 7

A Zöldharmónia csoport eredményei

Szabadegyháza II.–Nagyvenyim 2-0

Kisapostag–Cece 2-1

Pálhalma II.– Perkáta 3-1

LMSK–Soponya 4-0

Elõszállás–Mezõkomárom 1-0

Sárszentágota–Alap 0-4

Zichyújfalu–Nagykarácsony 0-2

A Zöldharmónia csoport állása
1. Alap 15 12 2 1 55 21 34 38
2. Szabadegyháza II. 15 10 2 3 53 24 29 32
3. Perkáta 15 10 2 3 50 27 23 32
4. Soponya 15 10 0 5 70 27 43 30
5. Pálhalma II. 15 10 0 5 66 22 44 28

(-2 Pont)
6. LMSK 15 9 0 6 43 20 23 27
7. Zichyújfalu 15 8 0 7 39 36 3 24
8. Nagykarácsony 15 7 1 7 21 32 -11 22
9. Dunamenti

Abroncsgyártók 14 6 1 7 25 35 -10 19
10. Elõszállás 15 5 2 8 26 36 -10 17
11. Nagyvenyim 15 5 010 25 42 -17 15
12. Sárszentágota 15 4 110 33 59 -26 13
13. Kisapostag 15 3 3 9 16 45 -29 12
14. Mezõkomárom 15 3 012 20 69 -49 9
15. Cece 15 1 113 13 60 -47 4
A Pálhalma II. csapattól -2 pont levonva.

SÁRSZENTMIKLÓS–VELENCE
Megyei I. osztályú labdarúgó-mérkõzés

Sárszentmiklós, 100 nézõ.
Vezette: Závotka.
Asszisztens: Altorjay, Makk.
Sárszentmiklós: Reichert–Hegedûs, Grá-
czer B., Jenei, Fülöp /Mayer A./, Arany,
Gráczer G. /Lajtos/, Huszár, Tóth,
Krajcsovics /Pajor/, Mayer D. Edzõ: Bodó
Zoltán.
Velence: Krencz, Csanádi, Kõvári, Barics,
Király, Totsche, Katona, Pál, Dudás, Ka-
kas /Farkas/, Szigeti /Szili/.
Rövid ismerkedés után már a 6. percben
megszerezte a vezetést a hazai csapat.
Ügyes labdaszerzés, a vendég védõ hibá-
zott, Tóth 16 méterrõl a léc alá bombázott,
1:0. 8. perc: majdnem jött a velencei válasz
– vendégszöglet csattant a felsõ lécen. 13.
perc: sárga lap a vendégnek, Király. 19.
perc: a kifutó vendég kapus rossz helyre
passzol, a gyenge hazai lövést a védõ lábbal
blokkolta. 31. perc: a kiugró Mayer D.-t le-
könyökölték, a megítélt szabadrúgást Hu-
szár 25 m-rõl hosszú sarokba lõtte, 2:0. 52.
perc: tûzijáték a vendégkapu elõtt, a végén
Gráczer G. lövése kaput téveszt. 56. perc:
szintén hazai szöglet, Gráczer B. elé került
a labda, aki 12 m-rõl fordulásból kilõtte a
hosszú sarkot, 3:0. 68. perc: Pál közeli lövé-
sét védte Reichert. 70. perc: vendégsza-
badrúgás után Katona fejelt a felsõ lécre.
78. perc: Huszár, sárga lap reklamálásért.
86. perc: Tóth nem engedte elvégezni a
vendégeknek járó szabadrúgást, sajnos ez

is sárga lap. (Mivel Tóthnak ez már az ötö-
dik sárgája, ezért kihagyni kényszerül a kö-
vetkezõ mérkõzést.) 86. perc: sárga lap a
vendégeknek, Barics. 87. perc: Tóth kiug-
ratta Mayer D.-t, aki önzetlenül passzolt
Huszárhoz, õ pedig az üres kapuba lõtt. Ez
volt a meccs legszebb jelenete! 4:0.
Szép volt, fiúk!
Bodó Zoltán a meccsrõl:
– Igen nehéz mérkõzésre számítottam, mivel
egy eddig veretlen és a dobogóra is esélyes
csapat ellen kezdtük meg a tavaszi bajnoksá-
got. A csapat minden tagja lelkesedésbõl,
akarásból és küzdõszellembõl jelesre vizsgá-
zott, csak gratulálni tudok a fiúknak.

Ifjúsági mérkõzés: 0:2
Pajor László a meccsrõl:
– Súlyos egyéni hibák miatt gyorsan kiala-
kult a végeredmény. Gyenge támadójáték
miatt helyzetig is alig jutottunk el.
Jövõ hétvégén a csapat Etyekre látogat,
majd Martonvásár lesz a vendéglátónk.
A következõ hazai mérkõzés április 1-jén
lesz. A szintén jó erõt képviselõ Sárosd el-
len játszik a csapat. Az ifi mérkõzés
14.30-kor, a felnõtt 16.30-kor kezdõdik.
Várunk mindenkit sok szeretettel a sár-
szentmiklósi sportpályán március 31-én a
14 órakor kezdõdõ, megújult Bozsik-
program tavaszi elõfordulóján!

Sallai Attila, Sárszentmiklós SE

„40 éves a Miklósi Klub”

II. AMATÕR
PINGPONGVERSENY
A MIKLÓSI KLUBBAN

2012. március 17. (szombat)
9–14 óráig Sárszentmiklósi ÁMK

Klub, Köztársaság út 175.

Ez a verseny neked szól, ha

– szeretsz pingpongozni,

– szeretsz jó társaságban kikapcsolódni,

– még nem tudsz játszani és kíváncsi vagy,
milyen is,

– versenyzõ típus, rejtett tehetség vagy, és
meg szeretnéd ezt mutatni,

– nem te nyerted az elsõt és most újra meg-
próbálnád.

A verseny lebonyolítása két korcsoport-
ban történik, így várjuk a felnõttek mel-
lett a fiatalok jelentkezését is! Ütõt biz-
tosítunk, ha nincs sajátod.

NEVEZNI: Tóth Andrásnál a helyszínen,
vagy a Miklósi Klub Facebook-oldalán a
verseny kezdetéig lehet.
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Sipos Pál (1823–1892)
120 éve hunyt el Sipos Pál református lel-
kész. A szabadságharc utáni idõkben egy
évig szolgált Úrházy Lajos mellett segéd-
lelkészként. Akárcsak felettese, õ is Kecs-
kemétrõl származott, s ott jelent meg
„Nemzeti dal”-a, mely népszerûvé vált a
szabadságharc idején. Õ maga részt vett a
tirai és isaszegi ütközetekben. Emlékét
egy róla megjelent írással idézzük fel már-
cius idusán.
Vállay Sipos Pál született Kecskeméten
1823. március 10-én. Abban az alföldi
„hirös városban” ringott bölcsõje, mely
egyházunknak már oly sok kiváló papot
adott. Szülei: Vállay Sipos Gábor és Baky
Lídia, nemesi családból származtak és gaz-
dálkodással foglalkoztak. Boldog házassá-
gukat kilenc gyermekkel áldotta meg Is-
ten, de ezek közül csak hat maradt életben
s köztük Pál volt a legifjabb.
Tanulói pályáját a kecskeméti fõiskolában
kezdte meg 1830-ban, és 1844-ig a bölcsé-
szetet és jogot, 1844–46-ig a theologiát ki-
tûnõ eredménnyel végezte. Az 1846/47.
tanévben a nevezett gimnáziumban a latin
grammatika segédtanára lett, s az I. és II.
osztályokat tanította.
Az 1847/48. tanévben ifjúsági senior volt s
a kiütött szabadságharcban társainak láng-
lelkû vezéréve lõn. Siposnak lendületes,
„Nemzeti dal” címû, nyomtatásban is meg-
jelent költeményét és Petõfi „Talpra ma-
gyar”-ját széltében énekelte a kecskeméti
tanuló ifjúság és Sipos vezetése alatt kitûz-
te a kollégium homlokzatára a nemzeti
zászlót és beállott katonának. Inter arma
silent Musae. Az ifjúság seniorát 1848. júli-
usban már ott találjuk a verbászi táborban,
mint Zrínyi zászlóaljba sorozott honvédet.
A zászlóalj innen átjött a Dunán és elibe
állt az Ozoránál rekedt Róth és Filippovits
seregeinek, s a horvátokkal lerakatta a
fegyvert. A hosszas gyaloglásban azonban
lábai kisebesedvén, Sipos harcképtelenné
lett s Perczel Mór által szabadságoltatott.
Felgyógyulása után beállott huszárnak a
gróf Károlyi István által szervezett ezredbe
s általa hadnaggyá neveztetett ki; éppen a
turai véres csatába, hol Sipos 17 sebtõl bo-
rítva a csatatéren maradt, vitte meg neki
Ráday Pál õrnagy személyesen a hadnagyi
kinevezést, mire azonban sebeibõl ki-
gyógyult, Világosnál megtörtént a fegyver-
letétel. Katonai érdemeit Tóth Kálmán is
megénekelte „Jó Sipos Pál jó katona” cí-
mû költeményében.
A forradalom lezajlása után életpálya után
látott. 1850-ben letette a kápláni vizsgát s
ekkor írta rá Losonczy László kecskeméti
tanár a tréfás verset: „Pál öcsém már nem
huszár, jó ekklézsiára vár!” A jó ekklézsia
azonban egy ideig még késett. Elõbb
Ráczkeviben volt segédlelkész, honnan
két év múlva, mialatt a II. papi vizsgát is le-
tette, Halasra ment, hol mint káplán és
gimnáziumi tanár mûködött egy évig.
Eközben a gyöngyösi egyház lelkészévé vá-
lasztotta, de õ ezt az állást nem fogadta el.

Az az egyházkerületi statutum, melyet zsi-
nati atyáink most törvénnyé emeltek, mely
szerint a helyettes lelkészek mûködési he-
lyükön rendes lelkésszé nem választhatók,
Sipost a czeglédi és seregélyesi kathedrák-
tól ütötte el, mely helyeken õt mint
administratort meg nem választhatták.
1854. november 7-én kelt levelükben hiá-
ba kérték a seregélyesiek is Maller Ferencz
vértesaljai esperest, hogy helyettes lelké-
szüket választhassák, kérésük, mint egy-
házkerületi rendszabályba ütközõ, nem
teljesíttetett. 1855-ben sárbogárdi helyet-
tes lelkész volt s innen választatott meg
fóthi lelkésszé.

Fóthon 37 évig lelkészkedett, kivált az
anyagiakban nagy sikerrel. Ezt bizonyítják
a következõ tények. A régi és szûk templo-
mot bõvíttette és megújíttatta; tornyába
három új harangot öntetett; új iskolát és
tanítólakot építtetett; második tanítóságot
szervezett; a templomba 2.300 forintba ke-
rülõ új orgonát állíttatott. Ezen építkezé-
sek és beruházások mintegy 21 ezer forint-
ba kerültek. S ezen kívül egyházának még
több mint 3.000 forint tõkepénzt terem-
tett. Amellett leányegyházának, Mogyo-
ródnak is imaházat, harangot, tanítólakot
és földet szerzett. Saját lelkészi fizetését
pedig megkétszerezte.

A pesti egyházmegyén hamar kitûnt lel-
késztársai közül 1862-ben aljegyzõvé,
1866-ban tanácsbíróvá, 1868-ban fõjegy-
zõvé s 1871-ben esperessé választották
meg az egyházmegye presbyteriumai.
Hogy e tractus mit köszönhet Sipos Pál-
nak, arról beszélnek a jegyzõkönyvek. A
lelkészi javadalmazások emelése és árvák
ügyének felkarolása, fõleg e kettõ volt, mi-
ért mint esperes küzdött és lelkesített.
Mindkettõre nézve bámulatos eredmé-
nyeket ért el. A lelkészi javadalmakat
annyira felemelte, hogy alig néhány egy-
házba maradt 1.200 forinton alul a lelkészi
fizetés. Még nagyobb eredményt ért el az
özvegy–árva gyámintézetek felkarolásá-
ban. Ezek közül az egyik (a stolaris) egye-
nesen neki köszönheti létrejöttét. S az öz-
vegy–árva gyámintézeti alaptõke, mely es-
peressé létekor alig volt néhány 4-5 ezer
forint, ma már több mint 40 ezer forintra
szaporodott, melybõl 300 forintnál többet
kap évente egy-egy lelkész özvegye.

Az egyházkerület 1870-ben választotta
meg tanácsbírónak, 1872-ben számvevõ-
széki tagnak, 1877-ben államsegély-pénz-
tárnoknak. Török Pál püspök halála és
Fördõs Lajos h. püspök lemondása után
mint hivatalára nézve legidõsebb esperes,
helyettes püspök volt 1884. márciustól
1884. október 25-ig.

Konventi póttaggá választatott 1882-ben,
majd 1886-ban és 1889-ben. Mint a pesti
egyházmegye egyházi képviselõje, részt
vett az 1881/82-iki debreczeni zsinat ta-
nácskozásaiban. Sõt az 1891/92-iki pesti
zsinat elsõ ülésszakán is jelen volt még ha-

sonló minõségben; de már a második be-
tegsége gátolta a megjelenésben.
Családi életérõl kell még röviden megem-
lékeznem. 1861-ben vette nõül Miskolczy
Szijártó István szentmártonkátai lelkész és
kecskeméti esperes leányát, Francziskát.
Boldog házasságukat hat gyermekkel áldá
meg Isten, kik közül a legkisebb, Dezsõ to-
rokgyíkban váratlanul elhunyt. Mint egy-
kor Jóbot, a kegyes patriarchát, õt is keser-
ves próbákra tette Isten. Rokonai miatt je-
lentékeny anyagi károkat szenvedett. Szép
reményû kisfia váratlanul elhunyt. De még
mindez semmi volt ama nagy csapáshoz
képest, mely Ilonka leányának (ki Bús La-
jos elõbb pécsváradi s jelenleg decsi lel-
késznek volt elsõ neje) 1888. december hó-
ban gyermekszülés következtében történt
gyászos halálával érte. Végre hogy Jóbnak
minden szenvedésén keresztülmenjen,
õrajta is a fájdalom felette igen megnöve-
kedett. Elsõ ízben betegségébõl óriási élet-
ereje és nejének gyengéd, odaadó ápolása
folytán felgyógyult, de a télen újból ágynak
esett s a hosszas, kínos szenvedõnek meg-
váltás volt a halál.
Életben lévõ gyermekei: Pál, sz.monostori
lelkész; Vilma férjezett Vörös Károly váczi
lelkészné; Fanny, Szappanos Károly
bogdányi lelkész neje és Ida, hajadon.

Sz. K.
Protestáns egyházi és iskolai lap,
1892., 26. szám, 381-382. oldal

Kék ibolya

Kék ibolya a temetõben

büszkén tartja kicsiny fejét.

Büszke, nagyon büszke,

hisz Jézus õt is szereti.

Bármily kicsi, Õ észrevette,

mosolyt hintett felé!

Minden húsvétkor a mi kis ibolyánk

elõdugja kicsiny fejét.

Õ is mosolyt hint az emberek felé!

Tanítván Jézus szeretetét.

T. E.
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SZÍNHÁZAJÁNLÓ
Április 13-ára, péntekre a sárbogárdi mûvelõdési házba ismét
színházi elõadásra várjuk a kedves közönséget. A Budapesti
Bulvárszínház elõadását láthatják, melynek címe: Négy férfi
gatyában. A cím már sejteti, hogy a darab témája könnyed, ka-
cajra fakasztó történet.
Szereposztás: Georgette, lakástulajdonos: Fodor Zsóka.
Jacqueline, festõmûvész: Nyertes Zsuzsa. Janine, zongorata-
nárnõ: Fogarassy Bernadett. Berthe, szobalány: Balázs And-
rea. Bernard, a lakást akarja kivenni: Böröndi Tamás. Sparta-
cus, modell: Beleznay Endre. Jean, zongorázni akar: Straub
Péter. Bertrand, feleséget keres: Straub Dezsõ.
Az elõadásról röviden: Ha egy darabban négy nõ él együtt egy
lakásban, abból béke sosem lehet. Mert ha a háztulajdonosnak
a példának okáért mondjuk táviratot támad kedve feladni, biz-
tos, hogy az albérlõknek, de még a szobalánynak is kedve
szottyan ugyanazt megtenni. Ki a lakást akarja kiadni, ki önma-
gát eladni. Van, aki modellt keres a festményéhez, a másik meg
tanítványt a zongorához. A megszólított urak pedig érkeznek
is szép sorban. De hogy nem abban a sorrendben, ahogyan azt
a hölgyek várják, abban biztosak lehetünk. Fõleg, ha az írót
Marc Camolettinek hívják, aki nem más, mint a XX. század kö-
zepének legnagyobb bohózatszerzõje. A keveredések, félreér-
tések hahotafakasztó ötletei pedig üzemszerûen dõlnek az író
tollából – a nézõk pedig a nevetéstõl. De addig nem szabadul-
hatunk az õrülettõl, amíg „legatyásodva” a négy férfi párjára
nem talál. Gyorsan elszalad a két fergeteges felvonás, és mire a
csomók kibogozódnak, elfelejtjük minden hétköznapi búnkat,
bánatunkat. Camoletti biztosra megy!
Az elõadásra jegyek elõvételben vásárolhatók a mûvelõdési házban
hétköznap 13–21 óráig, szombaton 16–21 óráig. A jegyek ára:
2.500 forint.
Jegyrendelés internetrõl, átutalással: www.muvhaz.bogard.hu.
Információ: 06 (25) 460 031, vagy 06 (30) 993 3395.

Búcsú dalostársunktól
„Ez a kislány papucsot szabatott,
A sarkába szerelmet rakatott.
Kiesett a szerelem a papucs sarkából,
Jaj, de távol estem a babámtól.”

Magyarné hozta a népdalkörbe ezt a szép régi népdalt még
1972-ben, éppen 40 évvel ezelõtt. Máig õrzöm azt a naplót, amely-
be az akkor megalakult közösség névsorát fölvezettem. A tagok
között elsõ helyen éppen Magyarné neve áll. Meghatározó sze-
mélyisége volt közösségünknek. Dalaiban, nyelvében õrizte a
pusztai szegényvilág hagyományait. És milyen kristálytisztán
áradtak ezek a dalok! A szíve mélyén volt a forrásuk, onnan fa-
kadtak. Derû, életöröm sugárzott ebbõl az asszonyból, míg dalolt,
ami hatással volt mindenkire. Ha olykor súlyos gondoktól nehéz
szívvel is érkeztünk találkozóinkra, a közös éneklés kimosta a
szívünkbõl a gondot, bánatot.

Pedig Magyarnénak is volt része az élet megpróbáltatásaiban, s
megtapasztalhatta nap mint nap a szenvedést. Az életet azonban
elfogadta áldásaival és csapásaival együtt.
Csirás volt a mindszentpusztai tehenészetben. Ott élt sokáig csa-
ládjával, férjével, Gyurival, gyerekeivel. Kora hajnaltól késõ estig
a munka töltötte ki a család napjait. Gondozták a rájuk bízott te-
heneket: etetés, fejés, trágyázás, kevés pihenõ, aztán újra
kezdõdött minden elölrõl. Ez volt az életük.
Akkor lett egy kicsit jobb világ, amikor beköltözhettek már a falu-
ba, és jobb megélhetést adott a háztáji gazdaság. De hát nem tart-
hatott ez a jó világ örökké. Meghalt szeretett férje, Gyuri, és egy-
szerre összeszakadt körülöttük minden. Attól kezdve Magyarné
éneke nem volt többé magasan szárnyaló. Mint a meglõtt madár
testét átfúró nyílvesszõ, a bánat úgy húzta õt is az anyaföld felé.
Közben vége lett a Pávának. A 25. éves évfordulónk igazából bú-
csú volt, s aztán már nem zengett a kultúrház a pávások énekétõl.
Közben egyre több lett a halottunk. Még magasan repült a páva,
amikor temettük egyik alapító tagunkat, Takács Misa bácsit. És
sorra haltak meg a férfiak: Gõbölös Sanyi bácsi, Térmeg Pista bá-
csi, s végül már csak egyedül kísértem citerával az asszonyok éne-
két. Aztán Szakácsné Lidika sírjánál énekeltünk búcsúztatót a
töbörzsöki temetõben. Szûcs néni és Tar néni sírjánál pedig már
némán álltunk a gyászolók közt.
A napokban hívott fel telefonon Forsterné Juliska azzal a szomo-
rú hírrel, hogy Magyarné meghalt.
A régi dalostársak nevében egy sokat énekelt, kedves dalunkkal
búcsúzok tõle:

„Jaj de széles, jaj de hosszú ez az út
Amelyiken a régi babám elindult.
Régi babám, térj vissza a hosszú utadról,
Emlékezz a szombat esti szavadra.

Hosszú útról visszatérni nem lehet,
A szerelmet eltitkolni nem lehet,
A szerelem szélesebb a tenger vizénél,
Árvább vagyok a lehulló levélnél.”

Hargitai Lajos
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Sajtos halfilé tavaszi zöldségágyon
Hozzávalók (2 fõre): 2 szelet halfilé, 20 dkg tavaszi zöldségkeve-
rék (répa, borsó, karfiol, brokkoli), 5-6 nagyobb fej gomba, 1 kis
fej vöröshagyma, 1 natúr tömlõs sajt, 1 dl tejszín, 15 dkg sajt, 1 ge-
rezd fokhagyma, só, bors, 2 ek olaj.

A halfiléket sózzuk, borsozzuk és 1 ek olajon mindkét oldalát fe-
héredésig sütjük. A gombákat megtisztítjuk, vékony szeletekre
vágjuk, és ugyanabban a serpenyõben megpároljuk. A zöldségke-
veréket sós, forró vízben pár perc alatt félpuhára fõzzük. Addig
elkészítjük a sajtos mártást: a hagymát felkockázzuk és 1 ek olajon
üvegesre pároljuk. Hozzáadjuk a tömlõs sajtot, a fokhagymát és a
tejszínt, ha szükséges, sózzuk, és közepes lángon, kevergetés mel-
lett, pár perc alatt összeforraljuk. A halszeleteket kivajazott hõál-
ló tálba fektetjük, rászórjuk a gombát, a zöldségkeveréket, és rá-
öntjük az elkészült sajtmártást.
A tetejét megszórjuk reszelt sajttal, és elõmelegített sütõben 180
fokon megsütjük.

Húspogácsa chilis szilvamártással
Hozzávalók (2 fõre): 40 dkg darált hús, 2 zsemle, 1 dl tej, 2 tojás, 1
kisebb fej vöröshagyma, 2 gerezd fokhagyma, só, bors, fahéj, ap-
róra vágott petrezselyem, rozmaring, 1 üveg szilvabefõtt, 1 dl
vörösbor, 1 csillagánizs (vagy 1 csipet õrölt ánizs), chili, burgo-
nya, olaj a sütéshez.

A krumplit alaposan megmossuk és feltesszük fõni (héjában). A
kenyeret beáztatjuk a tejbe, majd kicsavarjuk és a darált húshoz
adjuk, összekeverjük a sóval, borssal, finomra vágott hagymával,
belenyomjuk a fokhagymát, beleaprítjuk a petrezselymet, rozma-
ringot és egy csipet fahéjat. Adunk hozzá két tojást és alaposan
összegyúrjuk, pogácsákat formálunk belõle. Forró olajon megsüt-
jük. A szilvát kimagozzuk (ha kell), egy edénybe tesszük (egy pár
darab kivételével) és gyors lángon feltesszük fõni. Hozzáadjuk a
vörösbor felét, egy kis vizet és az ánizst, és jól szétfõzzük (befõtt
lévén nem kell neki sok). Összeturmixoljuk az egészet, hozzáönt-
jük a maradék bort, adunk hozzá chilit (ki hogy szereti), a mara-
dék szilvát, és az egészet összeforraljuk. A megfõtt krumplikat fél-
bevágjuk, és a visszamaradt olajon megsütjük.

Csokitorta saját levében
Hozzávalók a tésztához: 1 bögre liszt, 1 tk sütõpor, 1/4 bögre ka-
kaópor, 3/4 bögre cukor, 1/2 bögre tej, 5 dkg olvasztott vaj. A
csokiöntethez: 3/4 bögre barna cukor, 1/4 bögre kakaópor, 1 és
1/4 bögre forró víz.

A tésztához valókat összekeverjük és kivajazott, hõálló edénybe
öntjük. Az öntethez valókat is elkeverjük és óvatosan a tészta-
masszára öntjük. Úgy tûnik, hogy nagyon sok, állni fog a folyadék
a tetején, de így jó. Sütõben megsütjük 200 fokon (amíg megmoz-
gatva nem „hullámzik” a teteje). Ekkorra a tészta megsül, az alján
pedig ott marad a csokiszósz (elõször folyékony teljesen, kihûlve
folyékonyabb pudingszerû), amit a tésztára kanalazva tálalha-
tunk. Vaníliafagyival még finomabb!

NAGYMAMA RECEPTJEI AZ OCSÚRÓL
ÉS A BÚZÁRÓL

Óvodás korában mindent elhisz az ember, amit a felnõttek mon-
danak neki. Engem például azzal hülyített az unokabátyám, hogy
messze, a tengeren túl van egy olyan ország, ahol a csokiszeletet
vásárolók az édesség csomagolására szánt papírt eszik meg, és a
csokit dobják el. Micsoda paradicsom lenne ez a vidék a mifélék-
nek, mondta vigyorogva a fiú. Volt bennem kellõ fantázia, hogy
elhiggyem ezt az országot, de úgy emlékszem, kissé kételkedtem.
Egy mesében pedig olyasmit olvastam, hogy a bolondok országá-
ban a kicsépelt búza közül gondosan kiválogatják az ocsút, és ab-
ból sütik a kenyeret, kalácsot, a búzaszemeket pedig átadják az
enyészetnek.
Vannak olyan történelmi állapotok, amikor az ocsú szétválogat-
hatatlanul összekeveredik a búzával. Legtöbbször ez van. Például
a Kádár-idõkben valaki besúgta a barátait, de ma remek fickó, sok
hasznot hoz a társadalomnak, adományokat gyûjt a nyomorgók
számára, templomba jár, mintaapaként szép nagy családról gon-
doskodik, és õ a legjobb munkaerõ. Hova tartozik õ? Az ocsúhoz,
vagy a búzához?
Néha olyan idõk jönnek, amikor a kétféle minõség világosan szét-
válik. Az éles helyzet megköveteli, hogy az emberek határozottan
állást foglaljanak. Például 1848 tavaszán nálunk, Magyarorszá-
gon ez történt. Az egyén megméretett, s aki könnyûnek találta-
tott, az a saját helyére került a történelem ítélõszéke elõtt. Biztos
voltak, akik a Nemzeti dalt közönséges uszításnak, a tizenkét pon-
tot politikai szélhámosságnak tartották. Ma nevetünk rajtuk, ha
egyáltalán gondolunk róluk valamit. Jókai regényébõl, „A kõszí-
vû ember fiai”-ból megérthetjük, hogy milyen tragédiákat oko-
zott ez a szétválás sok ember életében. Barátokból, szerelmes pá-
rokból lettek egymás esküdt ellenségei, ha az ellentétes oldalakra
keveredtek.
Amikor nemrég néztem a tévében az Európa Parlament ülésének
a közvetítését, teljes biztonsággal megéreztem, hogy ott akkor
nyilvánvalóan különvált az ocsú a búzától. Nem tudom, hogy az
ocsú bajnokait meglegyintette-e valamiféle szégyenérzet. Nehéz
volt ugyanis nem látni, hogy itt az igaz és a hamis került frontáli-
san szembe egymással. Vagy lehetséges, hogy õk nem látták ezt, és
búzának érezték magukat? Valaki a tévében azt nyilatkozta, hogy
ezek az urak nagyon is tudatában vannak annak, hogy hazudnak,
de bizonyos érdekek érvényesítése érdekében nyugodtan lódíta-
nak, mert végül is ebbõl élnek. Azért kapják a zsozsót, hogy ha-
zudjanak. Senki nem kívánhatja, hogy a gyerekeik szájától elvon-
ják a falatot azzal, hogy igazat mondanak. „Gyarló az ember” –
mondja a dal. Hiszen a tolvaj vagy a gyilkos is tudja, hogy erkölcs-
telenséget mûvel, mégis megteszi. Egy ülésterem padjaiban hazu-
dozni egy kicsit nem olyan nagy szerencsétlenség, mondhatja va-
laki. Lelke rajta.
Én pedig egyre azon töprengek, hogy milyen íze lehet az ocsúból
készített kenyérnek.

(L. A.)

Szerdától nagyrészt száraz, eseménytelen idõben lesz részünk. Ele-
inte több lesz a felhõ, de jelentõs csapadék sehol nem lesz. A hõ-
mérséklet menetében csütörtök környékén várható egy kisebb
visszaesés, amikor északkelet felõl hidegebb légtömeg szivárog a
Kárpát-medence fölé. A péntek reggelre nagy területen leálló szél
és a kevés felhõ hatására fõleg északkeleten erõs fagyokra is van
esély. Ezt követõen aztán déliesre fordul az addig északias légmoz-
gás és pénteken már több fokkal az átlag fölött alakul a hõmérsék-
let csúcsértéke. Szombatra fokozódik a felmelegedés, helyenként
akár 20 fok fölötti maximumok is lehetnek. (www.metnet.hu)

Idõjárás
Hargitai nagymama szakácskönyveiHargitai nagymama szakácskönyvei

kaphatók a Bogárd és Vidéke Lapkiadóbankaphatók a Bogárd és Vidéke Lapkiadóban
és az újságot árusító boltokban!és az újságot árusító boltokban!

Kis szakácskönyv: 1.500 FtKis szakácskönyv: 1.500 Ft

Nagy szakácskönyv: 2.500 FtNagy szakácskönyv: 2.500 Ft
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Öt tojás
Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon,
még az Óperenciás-tengeren is túl, volt
egyszer egy szegény, leszerelt katona.
Ahogy ment, baktatott hazafelé, nem volt
egy fillér se a zsebében. Betért egy kocsmá-
ba. Azt mondja a kocsmárosnak:
– Kocsmáros úr, nagyon szépen megké-
rem, adjon nekem valami ennivalót! Most
szereltem le, s egy fillér sincs a zsebemben.
Majd egyszer meghálálom.
Hát a kocsmáros fõzött is neki mindjárt öt
tojást, s adott hozzá egy darab kenyeret.
Jóllakott a katona, azzal elment a falujába.
Megházasodott, és dolgozott szorgalma-
san.
Telt-múlt az idõ, eltelt vagy tíz esztendõ.
Eszébe jutott egyszer a katonának, hogy õ
a kocsmárostól kért egy ebédet. Gondolta
magában, elmegy most, s megfizeti, hogy
ne legyen adósa. Tett száz pengõ forintot a
zsebébe, s elment a kocsmároshoz. Kö-
szönt neki.
– Jó napot, kocsmáros!
– Adjon isten!
De a kocsmáros nem ismerte meg. Kérdi
tõle az egykori katona:
– Nem ismersz meg, kocsmáros? Mikor le-
szereltem, te adtál nekem egy ebédet. Fõz-
tél öt tojást, s adtál egy darab kenyeret.
Most eljöttem, hogy megfizessem az árát.
Hát, uram, teremtõm, a kocsmáros elkez-
dett számolni.
– Lássuk csak! Öt tojás a tíz esztendõ alatt
mennyit ér? Ha én azt az öt tojást kiköltöt-
tem volna, lett volna öt csirke, s ha az meg-
nõtt volna, tojt volna darabonként húszat.
Az már száz darab tojás. Azt én ha kiköl-
töttem volna, lett volna belõle száz darab
csirke, s azután azok felnõttek volna, s tyú-
kok lettek volna. Akkor azok mennyit toj-
tak volna?
A tíz esztendõ alatt egyezer pengõ forintot
számolt a szegény embernek. Megijedt a
szegény ember, s azt mondja:
– Kedves kocsmáros úr, nincs nekem annyi
pénzem! Én csak az öt tojást jöttem megfi-
zetni. Ki hallott már ilyet?
– Ha nincs pénzed – mordult rá a kocsmá-
ros –, megyek a bíróhoz, s feljelentelek.
A szegény embert a kocsmáros feljelentet-
te. Hazament a szegény ember a falujába
nagy búsan, hát ahogy baktat az úton,
összetalálkozik egy barátjával. Azt kérdi
tõle a barátja:
– Mi bajod van, kedves komám? Úgy le-
horgasztod a fejed. Csak nincs valami baj?
– Jaj, dehogy nincsen, édes egy komám!
Hallod-e, hogy jártam! Ezelõtt tíz eszten-

dõvel, mikor leszereltem, útközben egy
kocsmában megettem öt tojást egy darab
kenyérrel. Most elmentem, hogy megfizes-
sem. Hát a kocsmáros a tíz esztendõ alatt
amennyi jövedelem abból az öt tojásból
lett volna, azt mind felszámolta. S most
nem tudom kifizetni, ezért aztán feljelen-
tett a bírónál.

– Ne búsulj te ezen! Kihúzlak a bajból, ba-
rátságból. De ne mondd el senkinek! Ami-
kor megkapod a papírost, hogy menj a bí-
róságra, add csak ide, elmegyek én helyet-
ted!

Úgy is lett. Nem telt bele sok idõ, egy-két
hétre rá megkapta a szegény ember a papí-
rost, hogy menjen a bíróságra. Odaadja a
komájának. A komája csak zsebre tette.

Megint eltelik egy-két hét. Megint kapott a
szegény ember egy papírost, hogy menjen
a bíróságra. Ezt is odaadta a komájának.
Ekkor a komája felöltözött szép ruhába,
ahogy a bíróság elé kell menni, s megjelent
a bíróságon.

Azt kérdi a bíró:

– Te vagy az az ember, aki megette az öt
fõtt tojást?

– Én vagyok, uram – feleli büszkén.

– Az elsõ idézéskor miért nem jelentél
meg?

– Azért, uram, mert fõztem a pityókát, a
krumplit, hogy elültessem.

– Hát neked hibázik az eszed? Fõtt pityó-
kát akarsz elültetni? Abból ugyan nem lesz
semmi!

– Igen, uram, de a fõtt tojást is, ha a kotló
alá tették volna, abból se lett volna semmi.
S ha a kocsmáros a fõtt tojást felszámolta,
hát gondoltam magamban, én is megfõ-
zöm a pityókát, s elültetem. Hátha lesz ab-
ból is valami.

Akkor a bíró nagyot kacagott.

– Na, te szegény ember, menjél szépen ha-
za, nem kell fizetned semmit. Huszonötöt
kap a kocsmáros a fenekire.

Így a kocsmárosnak huszonötöt vertek a
fenekire. S a szegény ember nagy boldogan
hazament. Elújságolta a komájának, mit
végzett. S a barátja még ma is köszöni,
hogy kihúzta õt a bajból. Itt a vége, fuss el
véle!

Bukovinai székely népmese

A sárszentágotai iskola
szülõi munkaközössége

jótékonysági bált
szervez az iskola

tanulóinak javára!
A bál idõpontja:

2012. március 17. 20–3 óráig.
Helye: kultúrház.

Belépõdíj: 500 Ft.

A talpalávalót és a jó hangulatot a már
megszokott zenész biztosítja!

Aki szeretné az iskola tanulóit
támogatni, az elõvételben jegyet

vásárolhat a postán Bóka Katinál,
valamint a Juhász Bt.-nél,

Hufnágelné Évánál. Felajánlásképpen
szívesen fogadunk tombolatárgyakat.

Elõre is köszönjük, ha bármely módon
támogatja az iskola tanulói javára

rendezett bált!

Büfé, tombola!

Minden szórakozni és mulatni vágyó
érdeklõdõt szeretettel vár az iskola szülõi

munkaközössége.

Szeretettel meghívjuk Sárszentágota
lakosságát

az 1848-49-es forradalom
és szabadságharc

tiszteletére rendezett

ünnepségünkre és
koszorúzásra.

Helye: az általános iskola udvara.
Ideje: 2012. március 15. 9 óra.

Közremûködnek:

az általános iskola tanulói és a
Sárbogárdi Fúvószenekar.

Ünnepeljünk együtt!

Helyesbítés
A múlt heti lapszámban a Kolbásztöltõ
Fesztiválról szóló cikkben Bognár Jó-
zsef nevét tévesen írtuk. A hibáért
elnézést kérünk.

Szerkesztõség



16 TV-RÁDIÓMÛSOR 2012. március 14. Bogárd és Vidéke

Március 17., SZOMBAT
MTV: 5.10 Hajnali gondolatok 5.15 Magyar gazda 5.40 Barangolások öt konti-
nensen 6.10 Anno 6.40 Forma-1 8.25 Híradó 8.30 Sporthírek 8.40 Michelisz
Norbert: WTCC, Hungaroring 9.05 Delta 9.35 Mozdulj! 10.05 Aranymetszés
11.00 Angi jelenti 11.30 Most a Buday! 12.00 Hírek 12.05 Zöld Tea 12.35 Csa-
ládom és egyéb emberfajták 13.00 Melissa és Joey 13.30 Forma-1 14.50 Eb-
adta szerelem 16.35 A szövetség 17.35 Gasztroangyal 18.30 Szerencseszom-
bat 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Újrakezdõk – Szingli szittert keres
21.45 Demjén-koncert 2011. 22.40 Székely János: Caligula helytartója 0.25
Porrá leszünk
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.05 Boci és Pipi 10.30
Asztroshow 11.25 Házon kívül 11.55 Autómánia 12.00 Híradó 12.30 Amerika
legkeményebb melói: Rákhalászat 13.25 Lost – Eltûntek 14.25 Eltûntnek nyil-
vánítva 15.25 Hetedik érzék 16.25 Kapás van! 18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz
19.30 Csillag születik 21.05 Az utolsó szamuráj 0.05 Edison 2.00 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 2. – Kis-
malac a nagyvárosban 21.25 Cool Túra 2. – A sörpingpong 23.15 Emma titka
1.10 Ezo.tv 2.10 Kalandjárat 2.35 Teleshop 3.05 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 Idõt kérek 16.04 Szombat délután 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50
Sportvilág 18.04 A Metró Klubtól a Szigetig 18.30 Mentés másként – Mûvé-
szeti figyelõ 19.05 Sportvilág 19.25 Határok nélkül – A kultúráról 19.50 Mese
20.04 Esti séta 20.53 Vers napról napra 21.04 Rádiószínház 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.30 Regényes történelem 23.00 Hírek, kenó 23.04
Arcvonások 23.34 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Március 18., VASÁRNAP
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Esély 6.00 Magyar gazda 6.30 Forma-1
9.25 Engedjétek hozzám 9.35 Így szól az Úr! 9.40 Katolikus krónika 10.05 Út-
mutató 10.30 Kérdések a Bibliában 10.45 Református magazin 11.10 Refor-
mátus ifjúsági mûsor 11.20 Balatonfelvidéki református templomok 11.30
Turmezei Erzsébet-portré 12.00 Hírek 12.05 Anno 12.35 TS – Sport 7 13.00 Út
Londonba 13.30 Forma-1 15.55 Videoton FC–DVSC-TEVA bajnoki labdarú-
gó-mérkõzés 18.00 Rex Rómában 18.50 A lényeg 19.30 Híradó 19.55 Sporthí-
rek 20.10 Magyarország, szeretlek! 21.25 Munkaügyek – Irreality Show 22.25
Az igazság nyomában 0.05 A szerelem határai
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Trendmánia 10.30 Teleshop
11.25 Törzsutas 11.55 Havazin 12.00 Híradó 12.25 Tuti gimi 13.20 Gossip Girl
– A pletykafészek: Villásreggeli 14.10 Eltûntnek nyilvánítva 15.10 True Calling
– Az õrangyal 16.10 Piedone Afrikában 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11 20.00 Míg
a jackpot el nem választ 22.00 Heti hetes 23.20 Portré 23.55 Hannibál
ébredése
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Egzotikus Ázsia 6.45 TV2 Matiné 10.40
Stahl konyhája 11.10 Kalandjárat 11.40 Borkultusz 12.10 Talpig nõ 12.40 Több
mint testõr 13.10 A kiválasztott – Az amerikai látnok 14.10 Monk – Flúgos nyo-
mozó 15.10 Bûbájos boszorkák 16.10 Másodállás 16.40 Babe 2. – Kismalac a
nagyvárosban 18.30 Tények 19.00 Napló 20.05 A randiguru 22.20 Frizbi Hajdú
Péterrel 23.20 Célkeresztben 0.20 A hét kard legendája 2.50 Ezo.tv 3.25 Napló
4.15 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 Ortodox liturgia közv.
11.05 Gondolat-jel 12.00 Krónika 12.22 Harminc perc alatt a Föld körül 13.04
Népzene 14.05 Szonda 14.35 Oxigén 15.05 Hangalbum 16.04 Vasárnap dél-
után 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.05 Irodalmi újság 18.30
Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.30 Gyereksáv 19.50 Mese 20.05 Esti séta
20.53 Vers napról napra 21.04 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.30 Alma és fája 23.00 Hírek, kenó 23.04 Válogatás a Vasárnapi újság
reggeli mûsorából 0.10 Éjszaka

Március 19., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 A lényeg 5.55 Ma reggel 9.05 A Silla király-
ság ékköve 10.10 Rex Rómában 11.00 Most a Buday! 11.30 Napirend elõtt
12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Roma magazin 12.55 Domovina 13.25
Hungaria – Európa rejtett kincse 13.40 Marslakók 14.15 A szövetség 15.10
Angyali érintés 16.00 Veszélyes szerelem 16.45 MM 17.45 Everwood 18.30
Maradj talpon! 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Marslakók 20.40 Kékfény
21.40 Hacktion 22.35 Hétfõ este 23.10 Aranymetszés 0.10 Múlt-kor 0.40 Zöld
Tea 1.05 Everwood 1.50 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 Showder Klub 23.25 Pokerstars.net Big Game 0.20 Reflektor 0.35
Kedves szomszéd, mi a hézag?
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Aktív Extra 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.35 Stahl kony-
hája 9.45 Babapercek 9.55 Teleshop 11.00 Ezo.tv 12.35 Mike kapitány hadjá-
rata 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 20.00 Jóban-Rosszban 21.20
NCIS 23.20 Aktív 23.50 Tények 0.25 Ezo.tv 1.00 NCIS 2.40 Aktív Extra 3.05
Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A görög katolikus egyház fél-
órája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.11 Prémium
Rocktörténet 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül
19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50
Mese 20.06 Aranyalap 21.51 Vers napról napra 21.04 Kultúrkör 21.30 Rádió-
színház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00 Hírek,
kenó 23.04 Rádiókabaré 0.10 Éjszaka

Március 20., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az este 5.55 Ma reggel 9.00 A Silla király-
ság ékköve 10.05 Mindenbõl egy van 11.00 Kékfény 12.00 Híradó 12.15 Sport-
hírek 12.25 Srpski Ekran 12.55 Unser Bildschirm 13.25 Hungaria – Európa rej-
tett kincse 13.45 Marslakók 14.15 Hacktion 15.10 Angyali érintés 16.00 Ve-
szélyes szerelem 16.40 MM 17.40 Everwood 18.30 Maradj talpon! 19.30 Hír-
adó 19.55 Sporthírek 20.10 Marslakók 20.40 Anyád lehetnék 22.20 Kedd este
22.55 Tudorok 23.50 A rejtélyes XX. század 0.20 Angi jelenti 0.50 Everwood
1.35 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 22.25 A Grace Klinika 23.25 Reflektor 23.40 Vészhelyzet
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Totalcar 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.25 Stahl konyhá-
ja 9.30 Babapercek 9.35 Teleshop 10.40 Ezo.tv 12.15 Az élet iskolája 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 20.00 Jóban-Rosszban 21.20 Égszakadás
23.15 Aktív 23.45 Tények 0.20 Ezo.tv 0.55 Glamour 2.50 Totalcar 3.15 Magyar
versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A 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 21., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az este 5.55 Ma reggel 9.00 A Silla király-
ság ékköve 10.05 Magyarország, szeretlek! 11.15 Útravaló 11.30 Átjáró 12.00
Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Hrvatska krónika 12.55 Ecranul nostru 13.25
Hungaria – Európa rejtett kincse 13.45 Marslakók 14.15 Gasztroangyal 15.10
Angyali érintés 16.00 Veszélyes szerelem 16.45 MM 17.40 Everwood 18.30
Maradj talpon! 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Marslakók 20.40 Kassza-
siker 21.30 On The Spot 22.25 Szerda este 23.00 Kortárs 23.30 Dokuszerda
0.30 Zegzugos történetek 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 A Richard Nixon-merénylet
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.20 Stahl kony-
hája 9.25 Babapercek 9.30 Teleshop 10.35 Ezo.tv 12.10 A titokzatos Schut
14.20 Marina 15.20 Rex felügyelõ 16.20 La Pola 17.20 Update konyha 17.25
Tiltott szerelem 18.30 Tények 19.35 Aktív 19.50 Skandinávlottó-sorsolás
20.00 Jóban-Rosszban 21.20 Doktor House 22.20 Született feleségek 23.20
Én is szép vagyok 23.50 Aktív 0.20 Tények 0.55 Ezo.tv 1.30 Doktor House
20.20 Született feleségek 3.10 Babavilág 3.35 Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A református egyház félórája
14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.11 Prémium Hangalbum
15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvi-
lág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.06
Aranyalap 20.51 Vers napról napra 21.04 Kultúrkör 21.30 Rádiószínház 22.00
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A BOGÁRDI TV MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖ-
KÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREG-
RESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O
05-ös csatornán, a 93 Mhz-es frekvencián, valamint a
PR-Telecom hálózatán a C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es
frekvencián.
Március 16., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitéleti archívumunkból:
Golgota-alkalmak 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Olvassunk egy-
másnak (ism. 115p), Tompa Mihály emlékére (2009-es filmünk)
23.00 és 0.00 Lapszemle
Március 17., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: kézilabda 13.00
Lapszemle 14.00 Olvassunk egymásnak (ism. 115 p), Tompa Mi-
hály emlékére (2009-es filmünk) 18.00 Lapszemle 19.00
Busóföldön a szerkesztõség (30p), A Magna Cum Laude Sárbo-
gárdon (30p), Galambászbál (50p), II. Kolbásztöltõ Fesztivál
23.00 és 0.00 Lapszemle
Március 18., V: 7.00 Heti Híradó 8.00 Olvassunk egymásnak (ism.
115p), Tompa Mihály emlékére (2009-es filmünk) 13.00 Heti hír-
adó 14.00 Busóföldön a szerkesztõség (30p), A Magna Cum
Laude Sárbogárdon (30p), Galambászbál (50p), II. Kolbásztöltõ
Fesztivál 18.00 Heti híradó 19.00 Hitéleti archívumunkból: Tíz-
parancsolat 23.00 és 0.00 Heti híradó
Március 19. H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitéleti archívumunkból:
Tízparancsolat 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Szalagtûzõ Cecén
(30p), II. Kolbásztöltõ Fesztivál 2. (30p), Itthon–Otthon 10–12
(90p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Március 20., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: kézilabda 13.00 és
18.00 Heti híradó 19.00 Ovisbál Cecén (50p), Nõnapi bál Vajtán
(50p), Télûzõ Pálfán (60p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Március 21., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Szalagtûzõ Cecén (30p),
II. Kolbásztöltõ Fesztivál 2. (30p), Itthon–Otthon 10–12 (90p)
13.00 Heti híradó, 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport 23.00 és
0.00 Lapszemle
Március 22., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Lap-
szemle 19.00 Hitéleti archívumunkból: Golgota-alkalmak 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 mûsorváltozás-
ról a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál
szereplõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát
fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a Hírházban (Bogárd és Vidéke szer-
kesztõsége). Ha gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a szolgáltató-
kat: TARR Kft. – 06 (40) 416 000, PR-Telecom Zrt. – 1231.

Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.04
Arcvonások 23.34 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Március 22., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.30 Az este 5.55 Ma reggel 9.10 A Silla király-
ság ékköve 10.15 Szájhõsök 11.10 Kasszasiker 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek
12.25 Rondó 13.20 Hungaria – Európa rejtett kincse 13.35 Marslakók 14.10
Négy szellem 15.05 Angyali érintés 15.55 Veszélyes szerelem 16.35 MM
17.40 Everwood 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10
Marslakók 20.40 Elcserélt lányok 21.30 Fábry 22.50 Csütörtök este 23.25 Ár-
vaház 1.10 Everwood 1.50 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 Egy perc és nyersz! 20.10 Fókusz 20.45 Barátok közt 21.20 Vezet
a ritmus 23.55 Tudorok 1.00 Reflektor 1.15 Infománia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.35 Stahl
konyhája 9.45 Babapercek 9.55 Teleshop 11.00 Ezo.tv 12.35 Az ezüst oroszlán
birodalmában 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 20.00
Jóban-Rosszban 21.20 Kiscsávó 23.15 Aktív 23.45 Tények 0.20 Ezo.tv 0.55
Kiscsávó 2.25 Segíts magadon! 2.50 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 11.35 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 15.10 Prémium Rádióka-
baré 15.30 Közelrõl 17.05 Irány London! 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Ha-
tárok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40
Zene 19.50 Mese 20.06 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 23., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.30 Az este 5.55 Ma reggel 9.00 A Silla király-
ság ékköve 10.05 Fábry 11.25 Kortárs 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25
Roma kultúra 12.55 Esély 13.25 Hungaria – Európa rejtett kincse 13.40 Mars-
lakók 14.10 Elcserélt lányok 15.00 Angyali érintés 15.50 Veszélyes szerelem
16.30 MM 17.40 Everwood 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 19.55 Sporthí-
rek 20.10 Marslakók 20.40 Poén péntek 21.40 Mindenbõl egy van 22.35 Pén-
tek este 23.10 Négy szellem 0.10 Családom és egyéb emberfajták 0.35
Melissa és Joey 0.55 Everwood 1.40 MM
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Reflektor 7.50 Reggeli
– Csak csajok 8.25 A szerelem rabjai 9.20 Második esély 10.25 Top Shop
12.00 Híradó 12.05 Asztroshow 13.10 Trükkös halál 14.10 Sarokba szorítva
15.10 Döglött akták 16.15 Marichuy – A szerelem diadala 17.20 Teresa 18.30
Híradó 19.05 Egy perc és nyersz! 20.05 Fókusz 20.45 Barátok közt 21.20 CSI:
Miami helyszínelõk 22.20 Gyilkos elmék 0.25 Reflektor 0.40 Törzsutas 1.05
Kemény zsaruk 2.05 Autómánia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Alexandra Pódium 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.40
Stahl konyhája 9.50 Babapercek 10.00 Teleshop 11.05 Ezo.tv 12.30 Nevess és
szeress! 14.20 Marina 15.20 Rex felügyelõ 16.20 La Pola 17.20 Update kony-
ha 17.25 Tiltott szerelem 18.30 Tények 19.35 Aktív 20.00 Jóban-Rosszban
21.00 Megasztár 6. 23.30 Grimm: Hagyd magad! 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 zsidó vallási felekezet félórá-
ja 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 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 Sárszentmik-
lóson nyári konyhával. Érdeklõdni: 06 (30) 3988
570 (2086957)

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

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

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

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

Sárbogárdi mûhelybe keresek gumiszerelõt.
Jelentkezés személyesen: Wolf Tyre Kft., Sárbo-
gárd, Radnóti M. u. 2.

Lakás igényesnek kiadó, Sárbogárd központjá-
ban. 06 (70) 332 1397 (4508325)

Sárbogárd központjában 100 nm-es, 1970-ben
épült, 3 szobás, karbantartott, összkomfortos
családi ház eladó, 200 négyszögöl szépen gon-
dozott telekkel. Fûtés: gázkonvektorral vagy
cserépkályhával. Nagy melléképület, garázs.
Minden közel! Irányár: 12,5m Ft. Érdeklõdni: 06
(20) 562 9403

Kukorica és napraforgó vetõmagfajták kapha-
tók, reklámár, kiváló minõség! Csóri Antal, Sár-
bogárd, Tisza u. 3. Telefon: 460 821, 06 (70) 219
2790 (4508150)

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS, falbontás nélkül!
Telefon: 06 70 310 8086

KÁRPITOS BÚTOROK áthúzását,
javítását vállalom. 06 30 662 5375

AKCIÓ! BALLAGÁSRA ÖLTÖNYÖK
11900 Ft-tól, KOSZTÜMÖK 50%-os
ENGEDMÉNNYEL! Férfi-nõi felsõk

30-50% engedménnyel! Ulmer divat
Sárbogárd A spar-ral szemben.

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!

ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS
KIRAKODÓVÁSÁR

Sárbogárd—Sárszentmiklóson
(az Alapi út mellett)

2012. március 24-én, szombaton.
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
képest fordított útvonalon:

Huszár-temetõ, 48-as sírok –
Boross Mihály-emléktábla –
Boross Mihály-emlékoszlop – Hu-
szár-kúria – Tompa Mihály-em-
léktábla – Petõfi-emléktábla.

Csatlakozzon hozzánk!

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!

Könyvtári esték
2012 PILLANATOK – KÉPEK

A Madarász József Városi Könyvtár
szeretettel meghívja Önt és családját

március 19-én 17 órára

Varga Csaba
legújabb fotóiból

összeállított
kiállítására és

diaporáma-vetítésre.
A belépés ingyenes.

ÁLLATORVOSIÁLLATORVOSI
RENDELÕRENDELÕ

Sárbogárd, Hõsök tere 14.Sárbogárd, Hõsök tere 14.

Dr. Szénási Károly,Dr. Szénási Károly,
telefon: 06 (30) 8161-376.telefon: 06 (30) 8161-376.

Nyitva: H–P: 16.00-18.00,Nyitva: H–P: 16.00-18.00,
Szo: 9.00-11.00Szo: 9.00-11.00
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ÉRVIZSGÁLAT
A vizsgálat helye, ideje:

SÁRBOGÁRD,
MÛVELÕDÉSI KÖZPONT

2012. március 23.
Ismerje meg érrendszere állapotát

computeres ARTERIOGRÁF
készülékkel végzett

fájdalommentes vizsgálattal!

SZÍVINFARKTUS?
ÉRELMESZESEDÉS?

ÉRSZÛKÜLET?
AGYVÉRZÉS?

MEGELÕZHETÕ!
A vizsgálat javasolt 30 éves kortól

évente egyszer.
A vizsgálati eredményt a

helyszínen szakorvos értékeli!
A vizsgálatra való bejelentkezés

telefonja: 06-56/344-372


