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Hétköznapi
ünnepek
Sok bosszúság vont felhõt a homlokomra
az elmúlt napokban.
A nátha volt az egyik. Nyílik az ibolya meg
a jácint, és nem érzem az illatukat! Micsoda dolog ez?!
Aztán mások furcsaságai, amiken olykor
annyit csámcsogok magamban, hogy már
saját magamat idegesítem, holott más élete, problémája nem az enyém. Azaz mégis,
mert ha ez az embertenger hullámot vet
valahol, az mindenkin lecsapódik valahogyan.
Egy szónak is száz a vége: bosszankodnivalót mindig lehet találni. Ahogy szívmelengetõ dolgokat is.
Az örök pesszimistának ugyebár félig üres
a pohár, míg az örök optimistának félig teli. Én leginkább az utóbbiak táborát erõsítem.
A csámcsogós állapotokból engem például
az ebéd utáni „kötelezõ” desszert elfogyasztásának gyönyörûsége szokott kilendíteni.
De ilyen hétköznapi ünnepi pillanat biciklizni a tavaszi szélben, a fáklya fényével
megvilágított arcokat nézni, vagy áhítattal
figyelni a mise ceremóniáját, mint egy kislány reggel a tükör elõtt készülõdõ édesanyja szertartásos mozdulatait.

A miklósi
kopjafánál
4. oldal

Újmisés áldás

Hargitai–Kiss Virág

13. oldal

2

HÍREK, ESEMÉNYEK

2012. március 22. Bogárd és Vidéke

Az ökoszemlélet jegyében Díszhuszár vigyázzban
A kálozi Szent István Általános Iskola bejáratát nemzeti ünnep
idején díszbe öltözött huszárbaba vigyázza.
Eztán az intézménybe egy fia császári katona se juthat be! Ha valamelyik mégis megpróbálja, azt a rendíthetetlen katona menten
lekaszabolja.

A cecei iskolába járó gyermekek egy oktatófüzetet kaptak ajándékba, amelynek segítségével megismerkedhetnek a hulladékkezelés szabályaival, a hulladékok újrahasznosításával, a tudatos vásárlással.
Részletes cikk a 7. oldalon

A bábut Szelessné Csizmadia Márta és tanítványai keltették életre a régi Kossuth-nóta soraival:
„Nyolcszáznegyven-kilenc óta, / Hangzik még a Kossuth-nóta!
…
Éljen a magyar szabadság, / Éljen a Haza!!!”

Sárbogárdi
hastáncosok
sikere

Szelessné Csizmadia Márta, Hargitai–Kiss Balázs

Az Írisz Orientális Tánccsoport
két tagja: Kovácsné Jaksics Ildikó és Bágyi Lászlóné a Veszprémben megrendezésre került
I. Connector Táncfesztiválon
vett részt. A rendezvényen a sok
táncstílus közül õk a felnõtt kategóriában a hobbi hastánc
duó/trió részben indultak. A
rendezvényen minden fellépõnek saját koreográfiát kellett
táncolnia. A két hölgy Vaskeba
Kriszta oktatójuk által megálmodott koreográfiával vett
részt a versenyen. A sok próba meghozta a várt sikert, mivel a
résztvevõk közül a kategóriájukban a 4. helyezést érték el.

Kopjafa Sárhatvanban

Írisz Orientális tánccsoport

Követ kapott a Kis Tüzér
Örömmel számolunk be arról, hogy a Kis Tüzér utca lakóinak panasza nyitott fülekre talált az önkormányzatnál, és követ terítettek a kátyús utcára. Ha nem is végleges ez a megoldás, de az élhetõ
mindennapokhoz nagy segítség az ott lakó családoknak. Eddig
ugyanis csapadékos idõben a sarat kellett dagasztaniuk, ami nemcsak a lábbeliket tekintve volt kellemetlen. Mert ha esetleg baj
van, és mentõt kell hívni, akkor perceken múlhatnak dolgok, és
kátyúkban evickélve biztosan nem tudnak idõrekordokat dönteni
a mentõsök.
A lakók és lapunk is köszöni a gyors intézkedést!
Hargitai–Kiss Virág

Sárhatvanban is tartottak megemlékezést március 15-én, elsõ alkalommal.
A gyerekek elõadták a március 15-én történt eseményeket, versekkel kiegészítve. Mûsorukat Gyõriné Mariann köszönte meg.
Egy kisfiú rögtön meg is kérdezte: „Mikor lesz a következõ próba?” – úgy látszik, az apróságok is nagyon élvezték az ünnepre
való felkészülést.
Ezt követõen felállítottak egy szép kopjafát a klubhelyiség udvarán, amit Pluhár István készített.
Mágocsi Adrienn

Bogárd és Vidéke 2012. március 22.

HÍREK, ESEMÉNYEK

Petõfi-napok
A sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnáziumban minden évben március 15-éhez kapcsolódva tartják meg a Petõfi-napokat az
iskola névadójának tiszteletére. A Petõfi-napoknak nemcsak különféle tantárgyi
vetélkedõk, hanem a diákönkormányzat
által szervezett kötetlenebb programok is
részét képezik (kosárlabda, röplabda, foci, Ki mit tud?, LAN Party…).
A tanár–diák kosárlabda-mérkõzést idén
is a tanárok csapata nyerte 74:24 arányban.
A szavalóversenyek továbbra is nagyon
népszerûek, sok szép szavalat hangzott el a
három kategóriában. Arany minõsítést kapott Sükösd Gergõ 6. c, Rádi Eszter 5. c;
Makkos Anna Ráhel 8. c, Dörögdy Anna 8.
c, Tóth Regina 8. c; Siák Magdolna 9. c,
Horváth Réka 12. c, Szabó Nóra 12. c,
Zsobrák László 12. c.
Kiemelt aranyat kapott Horváth István 6.
c., Várady–Szabó Márton 8. c, Takács Anna 11. c.
A vetélkedõkön annyi csapat nem indult
még, mint az idén. Az 5-6. osztályosok matematikai-logikai vetélkedõjén elsõ lett a
6. c csapata: Demeter Máté, Horti Kristóf,
Bóka Ferenc, Balogh Csenge, Rigó
Orsolya.
A 7-8. osztályosok „A görög mondák” témakörében mérték össze tudásukat. Elsõ
helyen a Molnár Liza, Alpek Kata, Kiszl
Fanni és Kovács Adrienn alkotta csapat
végzett.
A 9-12. osztályosok drámatörténeti versenyében a legjobban a 11. c csapata szerepelt: Hajba Norina, Almásy Anna Liza,
Térmeg Katalin, Szajkó Anikó.
A különbözõ témakörû, iskolai tanulmányi pályázatok eredményeit is ekkor tudják meg a diákok. Ebben az évben e pályázatok száma rekordot döntött, 431 pályamû került benyújtásra, mely több, mint a
tanulók összlétszáma. A legjobbak jutalomban részesültek.

ban. Boda János igazgató úr köszöntötte a
találkozó résztvevõit, a gimnázium három
diákja pedig verssel, valamint gitárral kísért énekkel kedveskedett a vendégeknek.
A megnyitót követõen vetített képes bemutatót láthattak a vendégek a sárbogárdi
gimnázium életérõl. Emellett a találkozóra beküldött képzõmûvészeti alkotásokból
tekinthettek meg egy kiállítást. Ezt követte
a Petõfi Sándor életét és költészetét felölelõ irodalmi vetélkedõ, melyet Barabás Irén
tanárnõ vezetett. A zsûri tagjai Géró A.
Péterné, Bunfordné Szõnyegi Csilla és a
mezõberényi Egeresiné Vas Ildikó voltak.
A jó hangulatú vetélkedõt az Evangélikus
Egyház Aszódi Petõfi Sándor Gimnáziuma nyerte. A szellemi tornát egy kis lazítás
követte, melynek érdekes színfoltja volt a
képes–zenés rocktörténeti „óra”.
15-én megemlékezéssel és koszorúzással
ünnepelt a Petõfi Sándor Gimnázium közössége az iskola udvarán, a Petõfi-szobornál. A gimnázium diákjai ezután a mûvelõdési házba vonultak a Petõfi-napok versenyeinek és pályázatainak eredményhirdetésére, a vendégek pedig az iskolában folytatták a programot.

Petõfisek találkozója
Idén a Petõfi-napok programjaival párhuzamosan egy országos rendezvénynek is
otthont adott a gimnázium. A Petõfi Sándor nevét viselõ középiskolák országos találkozójára Aszódról két középiskolából,
valamint Mezõberénybõl, Kiskõrösrõl és
Kiskunfélegyházáról érkeztek csapatok. A
rendezvény a Nemzeti Erõforrás Minisztérium mint támogató és a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet mint pályázatkezelõ közremûködésével valósult
meg.
Az esemény ünnepélyes megnyitóját szerdán délután tartották a gimnázium aulájá-
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A szociális
szféra
érdekében
Dr. Cser Ágnes, a Magyarországi Munkavállalók, Szociális és Egészségügyi Ágazatban Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének elnöke országjáró körútja során
Sárbogárdra is eljött az elmúlt héten szerdán, és találkozott a szociális intézmények
vezetõivel, valamint dr. Sükösd Tamás
polgármesterrel. Miután ellátogatott az
intézményekbe, a díszteremben ült le beszélgetni a polgármesterrel.

Az elnök asszony megköszönte az önkormányzat együttmûködését, nyitottságát
irányukba, és kérte munkájukhoz a háttértámogatást. Érdeklõdött a rendelõintézet,
valamint a védõnõi szolgálat mûködése felõl. Kérdezte, hogy miben tudna õ segítséget nyújtani az önkormányzatnak.
A polgármester kifejtette: jó lenne forrás
arra a célra, hogy egy helyen lehessenek az
Egyesített Szociális Intézmény részegységei, ne pedig elszórtan. Ugyancsak sürgetõ
a mentõállomás felújítása, ami már régi
ígéret az illetékesek részérõl, de eddig még
nem váltották be.
Több aktuális országos politikai téma is
szóba került a megbeszélésen. Ezek kapcsán dr. Cser Ágnes nem rejtette véka alá
személyes véleményét.
Hargitai–Kiss Virág

A találkozó zárása elõtt szavalóversenyre
is sor került, amelyen a szereplõk egy Petõfi- és egy Mészöly Dezsõ-verset adtak elõ.
A zsûri elnöke Kelemen István színmûvész, a székesfehérvári Vörösmarty Színház tagja volt. A közönségdíjas kiskunfélegyházi szavaló a volt Korona szálló Petõfi-emléktáblájánál is elszavalta egyik versét, ahol a vendégiskolák képviselõi helyezték el koszorúikat.
Tudósítóinktól
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A miklósi kopjafánál
A sárszentmiklósi 1848-49-es kopjafánál tartott egy kis megemlékezést a városrész katolikus közössége március 15-én az esti órákban. Az egybegyûltek a magyar lobogó mögött, énekelve vonultak
a templomtól a kopjafáig, majd a Himnusz közös eléneklése után
a pár napig itt vendégeskedõ Moys Gábor atya mondott ünnepi
beszédet.

2012. március 22. Bogárd és Vidéke

„Oh szabadság, hadd nézzünk szemedbe!”

Március 15-e Cecén
Cece polgárai méltóképp idézték fel a 48-as forradalom emlékét
március napfényes idusán. A 48-as hõsi emlékmûtõl induló fáklyás tömeg célirányosan menetelt a mûvelõdési ház felé, s az autósok is elsõbbséget adtak e gyülekezetnek a falu fõutcáján.
A helyszínhez érve a fáklyák a gyepbe szúrva lobogtatták tovább
tüzüket, s a nagyteremben a Himnusz dallamának utórezgését
követõen kezdte meg Varga Gábor polgármester ünnepi
beszédét.
Az iskolások Pilvax-beli és egyéb jeleneteket felelevenítve, szavalással, diavetítéssel idézték fel a százhatvannégy évvel ezelõtti történteket. A négy citera által támogatott Búzavirág Népdalkör pedig az alkalomhoz illõ Kossuth-nótákat énekelt.
Eddigre már besötétedett, de a kint leszúrt fáklyák fényének megvilágításában ment végbe a záró koszorúzás. A Petõfi-emléktáblánál az egyház és az oktatási intézmények képviselõi is elhelyezték koszorúikat, majd a Szózat eléneklésével fejezõdött be az
ünneplés.
Monhalt Ákos

Cece latin ritmusokban
Különleges bemutatón vehettek részt Cecén az érdeklõdõk március 17-én este a mûvelõdési házban. A Cecei Standard Tánccsoport fiataljai közel egyórás táncmûsort adtak, ezzel téve közkinccsé az elmúlt hetek szorgos gyakorlásának eredményét.

Tõke Ferenc a Nemzeti dalt szavalva idézte föl a szabadságért
küzdõ és életüket adó elõdök emlékét. Varga Júlia pedig Kodály
Hívogatóját játszotta, míg az emlékfáknál elhelyezésre kerültek a
tisztelet koszorúi.
Hargitai–Kiss Virág

Fáklyások az úton
A nemzeti ünnep estéjén Sárbogárdon elõször csak gyerekek
fogtak égõ fáklyát a kezükbe,
majd egész sokadalom vonult
lánggal a kézben a Petõfi-emléktáblához.
A Sárbogárdi Fúvószenekar toborozta a Hõsök terei emlékmûegyütteshez az ünneplõket,
majd a Himnusz közös eléneklése után Zsobrák László, a Petõfi Sándor Gimnázium diákja
mondott a fülnek kedves, érces
baritonján szavalatot. A Huszics Vendel Kórus két Kossuth-nótát adott elõ. Az ünnepi
beszédet dr. Sükösd Tamás polgármester mondta.
Miután az intézmények és civil szervezetek fejet hajtva elhelyezték koszorúikat az 1848-49-es emlékoszlopnál, az ünneplõk – köztük sok család – a Hõsök terét megkerülve vonultak át a szépen kivilágított Petõfi-emléktáblához, ahol Hajba Norina gimnáziumi
tanuló mondott verset és Bodoki Bernadett énekelt a fáklyák gyûrûjében.
Végezetül itt is fõhajtással, koszorúval tisztelegtek nagy költõnk
emléke elõtt.
Hargitai–Kiss Virág

Az igézõen kiöltözött lányok és az elegánsan festõ fiúk éppúgy
jártak holdfényes hangulatú keringõt, mint pezsdítõ ritmusú latin
táncokat – például rumbát vagy csacsacsát. Felkészítõ tanáruk,
Miklósa Sándor Zsolt emellett nemcsak konferált és anekdotázott a mûsorszámok rövid szüneteiben, de aktívan táncolt is
tanítványaival.
Az est folytatásaképpen aztán következett a tavaszi bál, ahol bárki eljárhatta a maga csacsacsáját a „Lemegyek a pince fenekére”
kezdetû dal és társai nem éppen latinos, de legalább annyira
jellegzetes ritmusára.
Monhalt Ákos

Hargitai nagymama szakácskönyvei
kaphatók a Bogárd és Vidéke Lapkiadóban
és az újságot árusító boltokban!
Kis szakácskönyv: 1.500 Ft
Nagy szakácskönyv: 2.500 Ft

Bogárd és Vidéke 2012. március 22.
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Márciusi séta napsugárban
A kelõ nappal ébredtem. Pontosabban
mondva, a mostanában egyre korábban
kelõ nap elsõ sugara kúszott az arcomra
egy csiklandós fénytündér képében. Elõtte
már ott táncolt a párnámon egy ideje már,
majd az orromra ugrott, fölkúszott lehunyt
szempillámig, s azt rikkantotta harsányan:
– Hé, pajtás, ébresztõ, ma ünnep van, ki az
ágyból!
Nyújtóztam egy nagyot, miközben keresgéltem álomban úszó gondolataim közt:
milyen nap is ez a mai? Ránéztem a naptárra. Jé, tényleg, ünnepnap van, március
15-e! Ilyen napokon az ember általában inkább szívesen elheverészik az ágyában,
mintsem fusson zászlót bontani, énekelni,
ünnepelni. Nincs dolgom. Hát az igaz, dol-

és úgy általában is a hatalom ellen. És
Utassy „Zúg Március” c. versét szavaltuk:
„Én szemfedõlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petõfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tûz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kelj föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bõség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a kétszer gyávák.
Talpra Petõfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!”

gom nincs, de ez a nap nekem nem közönséges ünnepnap. Mindig fontos volt a szívemnek, lelkemnek.
Emlékszem régi március tizenötödikékre
gyermekkoromból: fehér ing, sötétkék
nadrág. Petõfi, Kossuth, Bem apó és az
aradi 13 vértanú neve valahol a nemzet
szentjei közt lebegett kimondatlanul is, internacionalizmus ide, internacionalizmus
oda. Kötelezõ volt a piros úttörõnyakkendõ viselése, de azért voltak kis zászlócskák,
Kossuth-címer, 48-as nóták. És azt énekeltük: „Éljen a magyar szabadság, éljen a haza!”
A középiskolából egy daljáték él az emlékeim közt, amiben egy vándorszínészt játszottam, és a kórusban énekeltük: „Szabadság, szerelem, e kettõ kell nekem!”
Hát, igen, a szerelem és a szabadság. Csók
és lázas ölelés a színpadfüggöny mögött.
Az ifjúkorom emlékei közt élnek a titkos
koszorúzások, gyertyagyújtás a hõsök emlékére. Lázadás volt ez az apák nemzedéke

Voltak lobogósabb ünnepeink és voltak
szerényebbek is. De mind fontos volt. Ma
is fontos.
Évek óta már egy délelõtti sétával kezdõdik számunkra az ünnep. Kokárdát tûzünk
reggel, szépen felöltözik az egész család, és
sok társunkkal együtt végigjárjuk azokat a
sárbogárdi emlékhelyeket, amelyek valamilyen formában az 1848-as forradalomhoz és a szabadságharchoz kötõdnek.
Volt, amikor lovasok, huszárok is kísértek
bennünket az utunkon.
Kinéztem most is az ablakon. Egy árva felhõ nem volt az égen. Szép napunk lesz –
gondoltam, aztán jött Kedvesem. Szedte
elõ a kokárdákat. Mindig õ gondoskodik
arról, hogy mindenkinek legyen kokárdája. A varrógép felsõ fiókja kokárdákkal van
tele. Na, de már nincsenek itthon a gyerekek. Kirepültek a fészekbõl, így hát választunk magunknak egy-egy szép kokárdát, és
csak kettecskén indulunk a márciusi történelmi sétára.

A Sárbogárdi Múzeum Egyesület szervezi
a sétát, de több civil szervezet összefogásával emlékezünk. Az idén a Huszár-temetõben a 48-as kopjafánál várt bennünket Jákob Zoltán, aki a séta idei házigazdájaként
fogadta az érkezõket. Az idei ünnepünk
csöndesebb, s most jóval kevesebben voltunk. Huszárok se voltak.
Régi jó szokásunk, hogy az egyes helyszínekhez kapcsolódó események ismertetésére más-más önként vállalkozó készül. A
Huszár-temetõben a Honvéd Bajtársi
Egyesület elnöke, Gál Sándor történelmi
visszatekintést adó beszéde után Nedelkó
Szilárdné mondta el az ünneppel kapcsolatos gondolatait. Ilyenkor bejárjuk a temetõt, megkeresve a régi, 48-as emlékekhez kötõdõ sírokat. Az idén a csípõs szél
miatt ezt a sétát rövidebbre fogtuk, majd
siettünk emlékutunk következõ állomására, a Gilicze Lászlóék háza falán elhelyezett Boross Mihály-emléktáblához, majd
az üzletközpont elõtti parkban felállított
Boross Mihály-emlékoszlophoz, ahol
Horváth András mondott el egy-egy verset
a költõ tollából. A Huszár-kúriánál Szabó
András, míg a Tompa-emléktáblánál Nagy
József méltatta az egykor ott élt történelmi
személyiségeket. Minden helyszínen elhangzott közös énekként egy Kossuth-nóta, illetve a Szózat és a Himnusz. A zeneiskola növendékei is közremûködtek alkalomhoz illõ muzsikával. A Petõfi-emléktáblánál fejezõdött be a séta.
Egyik emlékezetes sétánk volt számomra,
amikor Virágék elsõ gyermeke, Lili megszületett, és kokárdás babakocsival õk is
velünk voltak. Talán ez ihletett meg, amikor a Hõsök terére érve beugrottam Virághoz, és „altatásra” kivittem babakocsiban a másodikat, Marcit, hogy õ is ünnepelhessen. Lili sajnos betegsége miatt nem
jöhetett.
A séta után beszélgettünk. Elhangzott
több ötlet is arra, hogyan lehetne nagyobb
tömeget is megmozgató rendezvénnyé
tenni a mi márciusi sétáinkat. Így családiasabb volt, de persze szívbõl örülnénk annak, ha jövõre valóban többen jönnének el
egy kis márciusi sétára. Fõként jöhetne
több család gyerekekkel, hiszen a gyerekek
történelmi ismereteit így gyarapíthatnák.
No, és ha manapság nem is divat, a hazafias nevelés se ártana a felnövõ új generációknak.
A szervezõk nevében ezúton is megköszönjük a közremûködõknek a mûsorban
való részvételüket: Bogárdról Csõgör Klaudia, Gazsó Anna furulyán, Miklósról Hegedûs Judit klarinéton, Varga Petra furulyán, Strasszer Virág, Paczona Boglárka
altfurulyán, Nyikos Nóra, Danicsek Fruzsina gitáron, Horváth Zsombor, Strasszer
Bálint dobon játszottak. A menet élén a
zászlóvivõnk Selmeczi Tamás volt.
Hargitai Lajos
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Fáklyás megemlékezés Ünnepség Sárszentágotán
Alsószentivánon
Március 15-e jelképpé vált,
nemzetünk szabadságszeretetét, szabadság utáni vágyát fejezi ki. Erre emlékeztünk az 5-6.
osztályosok emlékmûsorával és
az azt követõ hagyományos fáklyás felvonulásunkkal is.
Az iskola tornatermében a
Himnusz után Kiss Attila tanár
úr mondta el ünnepi köszöntõjét, kiemelve, hogy 1848 a mai
napig példát mutathat számunkra: soha, semmilyen helyzetben nem szabad feladnunk,
mindig küzdenünk kell egy
szebb jövõért, ahogy azt a márciusi ifjak is tették.
Majd az 5-6. osztályosok elõadása idézte fel az ünneplõk számára
1848. március 15-e történelmünk részévé vált eseményeit a Pilvax
kávéháztól Táncsics Mihály kiszabadításáig.

A múltat projektoros videovetítéssel is megelevenítõ mûsort
gyertyagyújtás zárta, majd a Szózatot követõen az iskola udvarán
kialakított kis emlékhelyen helyeztük el a forradalmi lángot jelképezõ mécsest. A fáklyás felvonulás idén az iskolánál kezdõdött,
innét kiindulva haladt a menet a Béke úton keresztül a polgármesteri hivatal elõtti kopjafáig. Ismét együtt vonultak fel kicsik és
nagyok, szülõk és tanárok. A szokásokhoz híven a fáklyákat a nagyobbak vitték, a menetet elkísérte az úton a település polgárõrsége is.
Kiss Attila

Sepsi Andrea tanár, szépirodalmi
világklasszis közleménye
A nevemre történõ sorozatos és jogtalan hivatkozások miatt
azzal a kéréssel fordulok tisztelt embertársaimhoz, hogy nevemmel kapcsolatban senkitõl semmiféle hivatkozást ne fogadjanak el! Hivatkozás esetén azonnal személyesen keressenek!
Elérhetõségeimet a Bogárd és Vidéke szerkesztõségében találják.
Mindenkinek felhívom a figyelmét büntetõjogi felelõsségére,
továbbá minden személyemet, munkáimat érintõ kérdésben
postai értesítést is várok.
Sepsi Andrea

Az általános iskola udvarán felállított 48-as emlékmû helyén tartotta Sárszentágota község az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett ünnepségét. Az intézmény vezetõje
köszöntötte a község vezetõit, lakóit valamint a Sárbogárdi Fúvószenekart. Ezután röviden megemlékezett a helyi 48-as honvédek hõsiességérõl:
„Az ibolyaillatú, szép márciusban az 1848-49-es szabadságharc
sok emléket hagyott a magyar történelemben az utódok számára.
Programja, harcai, küzdelme és hite példaértékû minden magyar
számára.

1848 forró napjaiban lovas hírnökök százai vitték hírül a nemzet
felemelõ vágyát, mely független magyar polgári államot álmodott. Természetesen az akkori hatalom és politika mindent megtett, hogy megtörje a nemes vágyakat. Ide kapcsolódóan egy dolgot kívánok most kiemelni itt, a 48-as emlékmû tövében: a Jellasics-féle támadást.
Önkéntesek százai és ezrei jelentkeztek a haza védelmére akkor.
Szentágota település három fiatalja ült lóhátra, hogy beálljon a
nemzeti seregbe: Nagy Mihály, Vörös József és Tanos János. E
helyen, ahol az emlékmûvet felállították pedagógus elõdeink, lóháton tisztelegtek az uradalom vezetõje elõtt, majd megfordították lovaikat és vágtában Sárkeresztúr irányába mentek, hogy eltérítsék és visszaszorítsák a horvát támadást. Szeptember volt, szárazság, meggyújtották a nádast és az avart, mely így zavart okozott
Jellasics katonáinak, akik Fehérvár irányába vonultak el. A három fiatalember végigharcolta a szabadságharcot. Nagy Mihály
kardvágást kapott jobb vállára, Tanos János elveszítette egyik lábát, de életben maradt, Vörös József pedig épségben hazakerült a
világosi fegyverletétel után.
A késõbbiekben itt éltek Sárszentágotán. Nagy Mihályra gazdaként sok ágotai család emlékszik. Tanos Jánost Nagy János gazda
fogadta be, és együtt élt a családdal. Vörös József házasság révén
Kálozra került. A sors úgy rendelte utódjainak életét, hogy késõi
unokája, Vörös József ide házasodott Ágotára, és a 2. világháborúban magyar katonaként hõsi halált halt a keleti fronton. A ma
élõ ágotai utódok szeretettel õrzik emléküket. Helytörténeti
anyag sem feledkezett meg nevükrõl. Legyen áldott emlékük!”
A helytörténeti megemlékezés után Baranyák István polgármester ünnepi beszédében kiemelte az ilyenkor fokozottan hangsúlyozott haza fogalmát, és az ezzel járó kötelességet, felelõsséget.
Ezt megerõsítve Vass Albertet idézte: „A haza ott van, ahol megteremtem magamnak, és a hazaszeretet ott kezdõdik, amikor egymást szeretik azok, akik egy hazában élnek.”
Ezután az általános iskola diákjai emlékeztek verssel, dallal a szabadságharc eseményeire.
Az ünnepség végén az intézmények – polgármesteri hivatal, óvoda, iskola –, valamint a civil szervezetek koszorút helyeztek el a
48-as emlékmû tövében.
Gerse Ferenc tagint. vez.
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Cecei sulibörze
Óz, a ma is csodás varázsló
Újabb kulturális élménnyel gazdagodtak gyermekeink, amikor az
elmúlt szerdán az Óz, a nagy varázsló címû mesejátékot néztük
meg a székesfehérvári Vörösmarty Színházban. Az elõadást korábban kollégáink látták a színház bérletes elõadásán, s mivel nagyon tetszett, tanulóinknak is lehetõséget adtunk megtekinteni,
színházlátogatást szervezve.
A nagy érdeklõdésre való tekintettel áprilisban a felsõbb évfolyam tanulói is megnézhetik a mesejátékot.
Az elõadásra sok szülõ is elkísérte gyermekét, hiszen ritka lehetõség számukra is igazi színházba menni.
A hosszú elõadást érdeklõdve és türelmesen nézték végig a gyermekek. A hatalmas, valódi színpad, a színházi varázslat – elnézve
a gyermekek arcát az elõadás alatt –igenis felveheti a versenyt a
mozi, a tévé és a számítógép világával. A pici gyermekek figyelmét
nem könnyû lekötni tartósan, hosszú ideig, de a tehetséges színészek humoros, átélt játékával és a csodálatos, ötletes jelmezekkel
ez most sikerült. Bennünket, felnõtteket is kiemelt a játék a hétköznapi gondokból, a türelmetlen, rohanó világból. Talán elhihetjük újra, hogy az önmagunkba és másokba vetett hitet, bizalmat mindegy, hogy Csodaországban, a sivár Kansasban, vagy a mi
hétköznapi életünkben keressük, megtalálhatjuk, ha kitartóan
megyünk végig a kis apró (sárga?) úton…
Szepesiné Palatinus Pálma

Együttmûködés
az ökoszemlélet jegyében
A Cecei Általános Iskola együttmûködési megállapodást kötött a
Kócsagtoll Környezetvédelmi Alapítvánnyal. Az agárdi székhelyû alapítvány a Környezet és Energia Operatív Program 6.1.0/B
kiírásában nyert el támogatást az Európai Uniótól, amelynek keretében oktatási intézményekkel alakítanak ki kapcsolatot a
fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönzõ kampányok lebonyolítására.
A megállapodás keretében elsõ lépésként a cecei iskolába járó
gyermekek egy oktatófüzetet kaptak ajándékba, amelynek feladatait a pedagógusok beépítik osztályfõnöki tanmenetükbe, illetve a nem kötelezõ tanórai foglalkozások menetébe. A füzet segítségével a diákok megismerkedhetnek a hulladékkezelés szabályaival, a hulladékok újrahasznosításával, a tudatos vásárlás kritériumaival.
Az alapítvány munkatársai egy teszt segítségével mérték fel a
gyermekek jelenlegi tudását ebben a témában. Ezt majd egy kimeneti mérés fogja követni a tanév végén, amelybõl kiderül, hogy
milyen ismeretekhez jutottak diákjaink a programnak köszönhetõen.
Az alapítvány vállalta, hogy további oktatási anyagokat biztosít a
témában, illetve elektronikus formában ismeretterjesztõ képre-

gényt juttat el a gyermekekhez. A tervek szerint egy ökojátszóház
kitelepülése is megvalósul a tanév végi programok között.

Óvodából iskolába
Március 13-án, kedden ellátogattak iskolánkba a cecei, sáregresi
és vajtai nagycsoportos óvodások a nevelõikkel együtt, hogy megismerkedjenek az iskola épületével, a tanító nénikkel, a diáktársakkal.
A program során az óvodások végigsétáltak az iskola termein,
összehasonlították az óvodai csoportszobával õket, hasonlóságokat és különbségeket keresve. A tornatermi játék tette fel a koronát a délutánra, ami akkora zárt tér, amivel a kicsik ritkábban találkozhatnak. A tanító nénik egy kis emlékkel is kedveskedtek a
gyerekeknek és az óvó néniknek, és meghívták õket a március
27-ei foglalkozásra, bemutatkozásra is, ahova a szülõkkel együtt
várják a leendõ elsõsöket.
Az óvodások ezután az iskolabusszal utaztak vissza az óvodába.
Reméljük, hogy jól érezték magukat leendõ elsõseink a cecei iskolában!
A Cecei Általános Iskolában és Alapi Tagiskolájában 2012. április 10-11-12-én, kedden, szerdán, csütörtökön 8.30-tól 15 óráig
várják a leendõ elsõ osztályosok szüleit az iskolai beíratásra.
Az alsó tagozatos nevelõk

Ünnepi énekverseny
A hagyományoknak megfelelõen a Cecei Általános Iskolában
idén is megemlékeztek a diákok az 1848. március 15-ei eseményekrõl. Az iskola 6. évfolyamos tanulói tematikus mûsorral elevenítették fel a forradalom napjának történéseit, illetve idézték
fel az események egyik vezéralakjának, a szabadságharc során
életét vesztõ Vasvári Pálnak az emlékét.
Az idei ünnepség rendhagyó eseménye volt az osztályok közötti
énekverseny, amely során ’48-as dalokat kellett elõadniuk iskolánk tanulócsoportjainak. A Tornócziné Bondor Csilla tanárnõ
által szervezett verseny bemutatójára az ünnepség után került
sor. Minden 4-8. évfolyamos tanulócsoport közösen énekelt el
egy katonadalt, amelyet abból a tíz nótából választottak ki, amelyek elõadását már hetek óta gyakorolták az osztályokban. Az elõadásokat egy pedagógusokból álló zsûri értékelte, amely alapján
megosztva elsõ helyezést értek el a 4. a és a 4. b osztályos tanulók,
míg harmadik helyezett lett az 5. a osztály.
Reméljük, ezzel a kezdeményezéssel is sikerült megidéznünk a
korszak hangulatát és méltóképpen megünnepelni történelmünk
e jeles eseményét.
Cecei iskola
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Több száz hektáron
pusztított a tûz
Sárkeresztúr és Káloz
között

Tûz, tûz,
tûz,...

2012. március 16-án, pénteken, dél elõtt
nem sokkal érkezett a bejelentés a katasztrófavédelem Fejér megyei ügyeletére,
hogy Sárkeresztúr és Káloz között kigyulladt a rét és a nádas. A tûz oltását a legmagasabb, V-ös kiemelt fokozatban a katasztrófavédelem sárbogárdi, székesfehérvári,
dunaújvárosi, balatonfûzfõi és paksi hivatásos tûzoltó egységei közel 50 fõvel végezték. Az oltási munkálatokban a lajoskomáromi és a sárosdi önkéntes tûzoltó egyesület tagjai is segítettek.
A három település – Sárszentágota, Sárkeresztúr és Káloz – által határolt területen
több száz hektáron pusztított a tûz, amelynek nagy része rét, mezõ volt, kisebb területen nádas és erdõ égett. A lángok terjedését több mint hatórás munkával sikerült
megfékezni.
A tûz keletkezésének okát, körülményeit a
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vizsgálja.

Tûz a laktanya mellett
Körülbelül 2 hektár területen a száraz aljnövényzet, bozótos égett. A tûz oltásához
a katasztrófavédelem sárbogárdi és dunaújvárosi hivatásos tûzoltó egységei vonultak, összesen 3 gépjármûfecskendõvel és
egy vízszállítóval.
Szabó-Bisztricz Anett
megyei katasztrófavédelmi szóvivõ
Fotó: katasztrofavedelem.hu

Húsvágó bárddal megölte... Spórolnak
Egy hosszú hétfõi nap végén utaztunk haza
a gyerekemmel az autóban. Kellemes zeneszó mellett megbeszéltük a nap eseményeit. 7 órakor bekapcsoltam a rádiót,
hogy meghallgathassam a híreket. Ez volt
az elsõ mondat, amit hallanunk kellett:
„Húsvágó bárddal megölte anyját egy
húszéves férfi.” A kezem még a kapcsológombon volt, így aztán ez volt az utolsó hír
is egyben, amit aznap hallottunk a nagyvilágból.
Elkezdtünk másról beszélgetni, hogy gyerekem gondolatait eltereljem, de a történtek után felidéztem magamban azt, hogy
az utóbbi idõben egyre többször kapcsoltuk ki a tévét, ha hírek, vagy reklámok következtek. Nemcsak akkor, ha a gyerek is
ott van, hanem már mi sem bírjuk hallgatni. Ha valaki ilyen hírekre vágyik, annak
ott a Zsaru magazin, vagy a Kék Fény.
Több kérdés is megfogalmazódott bennem.
Este 7-kor, amikor végre együtt van a család, egy olyan média, amit mindenki (gyerek, felnõtt egyaránt) néz, miért ontja magából ezeket a durva híreket? A világ min-

dig ilyen volt, de gyerekkoromból nem emlékszem, hogy ez lett volna a hírek fõ csapásvonala. Kikacsolhatjuk a tévét, rádiót,
csak sajnos attól még nem változik semmi!

a tyúkok

Ha szabadság van, úgy látszik, az valójában
szabadossághoz vezet? Ha nem lenne arra
vonatkozólag egy gyenge próbálkozás,
hogy a közölt információk csak bizonyos
hányada tartalmazhat erõszakos cselekményrõl szólókat, akkor már minden hír
ilyen lenne? Bár kétlem, hogy ezt a rendelkezést rendesen betartaná bárki is.
Egy szép nap után, lefekvéshez közel tényleg szükségünk van arra, hogy ezeket az információkat megtudjuk? Többek leszünk
tõle? Szükségünk van rá a testi, lelki, szellemi fejlõdésünkhöz? Ja, vagy a média ez
utóbbihoz már nem óhajt asszisztálni?
Azért vetettem papírra ezeket a gondolatokat, mert talán nem vagyok egyedül a véleményemmel, és talán egyszer elegen leszünk ahhoz, hogy ne a média határozzon
meg bennünket, hanem fordítva!
Krenczné Zocskár Zsuzsanna

Úgy néz ki, hogy a gazdasági válság már a
szárnyasok életére is hatást gyakorol. Egy
kálozi család tyúkjai drasztikus megszorító
intézkedéseket vezettek be, így mától alkalmanként csak ilyen apró, Negró-méretû tojásokat hajlandók tojni.
Szelessné Csizmadia Márta,
Hargitai–Kiss Balázs
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Sárbogárd Város Önkormányzata
Képviselõ-testületének Oktatási,
Közmûvelõdési és Sportbizottsága

pályázatot hirdet a 2012. évre
NYÁRI TÁBOROZÁSOK,
KIRÁNDULÁSOK
TÁMOGATÁSÁNAK
ELNYERÉSÉRE.
A pályázat célja: támogatásban részesíteni a sárbogárdi lakóhelyû 3–14 éves korosztály nyári táborozását, kirándulását
úti-, étkezési és szállásköltség kiegészítésével, valamint belépõjegyek vásárlásához való hozzájárulással.
A pályázók köre: nevelési-oktatási intézmények, nyilvántartásba vett civil szervezetek, egyházak.
A pályázat keretösszege: 300.000 Ft.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
1. a pályázó megnevezését, székhelyét, levelezési címét, adószámát, a pénzintézet megnevezését, bankszámlaszámát, a nyilvántartott tagok számát;
2. a vezetõ, illetve a pályázatért felelõs nevét, elérhetõségét;
3. a törzskönyvi nyilvántartásba vétel, az
alapszabály, alapító okirat, illetve a bírósági bejegyzést igazoló irat képviselõ által hitelesített másolatát;
4. a pályázat nevét;
5. a program kezdõ és befejezõ idõpontját,
részletes leírását;
6. a kért támogatás összegét, a támogatás
felhasználására vonatkozó tételes költségszámítást, a saját források feltüntetésével;
7. nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul a támogató ellenõrzéséhez;

KÖZLEMÉNYEK
8. nyilatkozatot összeférhetetlenségrõl;
9. közzétételi kérelmet.
A kapott támogatás nem használható fel:
– tiszteletdíj, munkabér és járulék fizetésére;
– reprezentációs költségekre (vendéglátás).
A kapott támogatás elszámolása csak
Magyarországon kiállított, a pénzügyi
szabályoknak megfelelõ számlával történhet.
A határidõn túl érkezett pályázatok elutasításra kerülnek. Egyszeri hiánypótlásra van lehetõség 5 napos határidõvel.
A korábban már hasonló támogatásban
részesült, és határidõre el nem számolt
szervezetek, illetve intézmények nem vehetnek részt a pályázaton.
A pályázat benyújtásának határideje:
2012. április 13. 12.00 óra.
A pályázatokat az oktatási, közmûvelõdési és sportbizottság címére (polgármesteri hivatal, 7000 Sárbogárd, Hõsök
tere 2.) kell eljuttatni. Kérjük, a borítékra
írják rá: TÁBOROZÁSOK, KIRÁNDULÁSOK 2012.
A pályázatok elbírálásának határideje:
2012. április 23.
A pályázati elbírálás eredményérõl minden pályázót írásban értesítünk 2012.
május 11-éig.
Bõvebb információt kérhetnek Pirosné
Kocsis Anna szakreferenstõl a polgármesteri hivatalban (7000 Sárbogárd,
Hõsök tere 2., I. emelet 21.).
Sárbogárd, 2012. március 13.
Az oktatási, közmûvelõdési és sportbizottság
elnöke

HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete 2012. március 9-ei ülésén elfogadta
– a 10/2012. (III. 13.) önkormányzati rendeletet az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás
közületi és lakossági díjának megállapításáról szóló 1/1997. (II. 27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésérõl;
– a 11/2012. (III. 13.) önkormányzati rendeletet a civil szervezetek támogatási
rendjérõl,
– a 12/2012. (III. 13.) önkormányzati rendeletet a sportról szóló 3/2005. (II. 14.)
önkormányzati rendelet módosításáról;
– a 13/2012. (III. 13.) önkormányzati rendeletet a Sárbogárd Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetésérõl szóló
4/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet
módosításáról;

– a 14/2012. (III. 13.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat tulajdonáról, a
tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól szóló 18/2004.
(IV. 9.) önkormányzati rendelet
módosításáról;
– a 15/2012. (III. 13.) önkormányzati rendeletet a képviselõ-testület és szervei
szervezeti és mûködési szabályzatáról
szóló 10/2007. (III. 19.) önkormányzati
rendelet módosításáról;
– a 16/2012. (III. 13.) önkormányzati rendeletet a Sárbogárd Város Helyi Építési
Szabályzatáról szóló 8/2005. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendeletek megtekinthetõk ügyfélfogadási idõben a polgármesteri hivatal
szervezési csoportjánál.
Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

ETELVÁRI ZOLTÁN KÉPVISELÕ TELEFONSZÁMA:
06 (70) 334 9149.
Hívjon, ha problémája van! Ha meg lehet oldani, megoldjuk!
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CIVIL FÓRUM
Sárbogárd Város Önkormányzata a civil szervezeteket érintõ jogszabályi változások megismerése érdekében a városban mûködõ civil szervezetek közremûködésével Civil fórumot tart.
A rendezvény idõpontja: 2012. március
29., 16.00 óra. Helyszíne: polgármesteri
hivatal, díszterem.
Napirendi pontok:
1. A civil szervezetek támogatásának
rendjérõl szóló önkormányzati rendelet
ismertetése.
2. A 2012. évi civil pályázatok kiírása,
rendelkezésre álló támogatási összeg.
3. Bejelentések.
Megjelenésére, építõ véleményére számítunk!
Dr. Sükösd Tamás polgármester

Munkarendváltozás!
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot,
hogy munkarendváltozás következtében a sárbogárdi polgármesteri hivatal, az okmányiroda és a gyámhivatal
2012. március 23-án (pénteken) 7.30
órától 11.30 óráig, 12.00 órától 15.30
óráig, 2012. március 24-én (szombaton)
7.30 órától 12.00 óráig tart nyitva.
Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

PÁLYÁZATI FÓRUM
A Széchenyi Programiroda Nkft. tisztelettel meghívja Önt Fejér megyei fórumára, melynek helye és idõpontja: Sárbogárd, Hõsök tere 2., díszterem, 2012.
március 27., 15 óra. A rendezvény várható idõtartama: 2 óra. A fórum tervezett napirendi pontjai:
1. A Széchenyi Programiroda mûködésének bemutatása. Elõadó: dr. Pálmainé
Folmeg Zsuzsanna.
2. Aktuális és várható pályázatok ismertetése a Fejér megyei fejlesztési tanácsadók
tolmácsolásában:
– humán fejlesztési pályázatok (TÁMOP/
TIOP), elõadó: Pálinkás Anett;
– turisztikai és városfejlesztési pályázatok
(KDOP), elõadó: dr. Pálmainé Folmeg
Zsuzsanna;
– vállalkozás- és gazdaságfejlesztési pályázatok (GOP), elõadó: Soponyai László.
3. Kérdések, válaszok.
Szíves megjelenésére feltétlenül számítunk!
Morócza-Tavas Eszter regionális igazgató,
Széchenyi Programiroda Nkft.,
Közép-dunántúli Régió
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ÜNNEP

Fúvósbál

2012. március 22. Bogárd és Vidéke

Piros, fehér, zöld

Az idén is megtartották a Sárbogárdi Fúvósok a már hagyományosnak mondható fúvósbált a mûvelõdési házban. Több mint
100 vendég jött el a mulatságra.

Az est kezdetén, 19 órakor a fúvószenekar régi és új zeneszámokkal kápráztatta el közönségét. Meglátszott, hogy a bál és az elmúlt
idõszak sok-sok meghívása miatt sokat gyakoroltak. Rengeteg
klasszikus között modern dallamok is felcsendültek elõadásukban. Emlékeztek többek között Whitney Houstonra, a One
Moment In Time címû dalával. Ugyancsak kellemes meglepetés
volt a 90-es évek zenei válogatása, amit hatalmas tapssal jutalmazott a közönség, és amivel megteremtõdött a bál alaphangulata. A
fantasztikus mûsor után nem sokkal következett a vacsora és tánc.
A zenét a tánchoz kivételesen nem a fúvósok szolgáltatták.
Reméljük, hogy a Sárbogárdi Fúvósok még sokáig zenélnek nekünk lendületesen és szeretettel. Köszönet ezért a szép estéért!
Mágocsi Adrienn

Filmajánló: Lazacfogás Jemenben
A boldogtalan Fred Jones (Ewan McGregor), a halászat-specialista egy nap különleges, vagy talán inkább nevetséges projekt
vezetésére kap felkérést: Jemen száraz, kiapadt folyómedreiben kell meghonosítania a lazachalászatot. Az ötlet mögött egy
jemeni sejk (Amr Waked) áll, aki egyben egy skóciai sportbirodalom tulajdonosa. A sejk abban hisz, hogy ha a pecázást meghonosítja saját országában is, akkor elõsegíti a békét és a
spirituális felemelkedést a gyilkos indulatok uralta országban.
A filmbõl választ kaphatunk arra a kínzó kérdésre is, hogyan
függ össze a mûlegyes horgászat komoly politikai lépésekkel.
Láthatunk nem várt hõsiességet és késõn érõ szerelmet, valamint talán bebizonyosodik, hogy a lehetetlen is lehetséges.
A Lazacfogás Jemenben három helyen játszódik: Londonban,
a Skót-felföldön és Jemenben, de mivel Jemenben tilos forgatni, így ezeket a jeleneteket Jordániában és Marokkóban vették
fel.
A rendezõ az Oscar-díjra jelölt svéd Lasse Hallström (Csokoládé), a forgatókönyvet az Oscar-díjas Simon Beaufoy (Gettómilliomos) írta Paul Torday azonos nevû bestseller regénye
alapján. Torday könyve 2006-ban, a szerzõ 59 éves korában
jelent meg, elsõ könyveként.

Nagy Ferencné osztálya, a 6. a adott szép mûsort a közelgõ nemzeti ünnep alkalmából március 14-én reggel, a Mészöly Géza Általános Iskola aulájában. Minden pirosban, fehérben és zöldben
tündökölt az alkalomhoz méltón, s egy hatalmas kokárdát is felállítottak, ami kiváló hátteret adott a zenés, irodalmi, történelmi
elõadásnak. A gyerekek a mûsor végén, kezükben a nemzeti lobogó színeit szimbolizáló zászlócskákkal egy élõ kokárdát alkottak,
amit nagy tapssal fogadtak a közönség soraiban ülõ iskolatársak
és pedagógusok egyaránt.
Hargitai–Kiss Virág

Bogárd és Vidéke 2012. március 22.
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Férfikézilabda megyei I. o.

Biztos gyõzelem hazai pályán
VAX KE Sárbogárd–Martonvásár KSE 29:22 (14-11)
Vezette: Besszer, Kosztend.
Sárbogárd: Németh I.–Szabó J. Zs. 4,
Bodoki 6, Pluhár 2, Németh II. 6, Balogh 6,
Szabó J., csere: Borostyán–Botka 1, Nacsa
2, Szilveszter, Vorsléger, Varga, Suplicz 2.
Az alapszakasz utolsó elõtti mérkõzésén
hazai pályán kötelezõ gyõzelmet aratott a
csapat.
Az elsõ félidõ kezdetén még fej fej mellett
haladtak a csapatok, azután fiaink nem
meggyõzõ, de eredményes játékkal 3 gólos
elõnyre tettek szert.
Viszont a 2. játékrész elsõ 17 perce rémálomszerûre sikeredett. Az ellenfél megfordította a mérkõzést, és már 20-17 is állt
az eredményjelzõ táblán. 15 perc alatt
mindösszesen 3 gólt sikerült szereznünk.
Most azonban beszéljünk a pozitívumokról is. Idõkérés után a csapat összerázódott, a védekezés szinte tökéletessé vált,
aminek meg is lett az eredménye. Sikerült
ismét elõnyre szert tenni, sõt a végére egy
magabiztosnak mondható 7 gólos elõnyre
tettünk szert.

Kulcs–Vajta
Ercsi–Aba-Sárvíz
Dég–Seregélyes
Káloz–Mezõfalva
Pusztaszabolcs–Mezõszilas
Nagylók–Lajoskomárom
Sárbogárd–Adony
Enying–Rácalmás

Reméljük, ez így lesz vasárnap Dunaújvárosban, ahol a Rácalmás csapatával játszunk, akik egyenlõ pontszámmal, de
gyengébb gólkülönbséggel mögöttünk állnak a tabellán. A tét az alapszakasz elsõ
helye.

10
20
23
24
35
29
22
34
30
37
27
46
72
37
64
83

45
29
58
21
12
9
9
-2
13
-2
-1
-19
-45
-18
-45
-64

Így már a legkisebb korosztály is sikeresen
gyakorolhat a 260 cm magasan lévõ gyûrûkre.
Várjuk továbbra is a jelentkezõket az
edzésekre 8–18 éves korcsoportokba.
Edzések változatlanul: kedden 18.00–
20.00 és szombaton 16.00–18.00.

Rehák Sándor

Sárbogárd KC

A Road Masters csoport eredményei

A Zöldharmónia csoport eredményei

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdõ–Pákozd Eudeal

4-2

Dunamenti Abroncsgyártók–Zichyújfalu

1-2
3-4
2-4
0-1
3-3
2-0
0-3
3-0

Velence–Martonvásár

4-1

Soponya–Szabadegyháza II.

0-3

Szabadegyháza–Baracs

6-0

Iváncsa–Kisláng

2-0

Nagyvenyim–Pálhalma II.

0-5

Etyek–Sárszentmiklós

1-3

Nagykarácsony–Kisapostag

1-1

Bakonycsernye–Dunafém-Maroshegy

1-0

Cece–Sárszentágota

3-1

Sárosd–Kápolnásnyék

1-0

Alap–Elõszállás

2-1

Polgárdi–Iszkaszentgy. Villamedica

0-2

Mezõkomárom–LMSK

1-3

42
42
41
34
28
28
27
26
25
19
16
16
13
12
7
6

1. Iváncsa
2. Iszkaszentgyörgy
Villamedica
3. Sárosd
4. Velence
5. Martonvásár
6. Sárszentmiklós
7. Gárdony–Agárdi
Gyógyfürdõ
8. Kisláng
9. Szabadegyháza
10. Dunafém–
Maroshegy
11. Kápolnásnyék
12. Etyek
13. Baracs
14. Polgárdi
15. Bakonycsernye
16. Pákozd Eudeal

Az Agárdi Termál csoport állása
1. Mezõfalva
17 13 3 1 55
2. Aba–Sárvíz
17 13 3 1 49
3. Ercsi
17 13 2 2 81
4. Nagylók
17 10 4 3 45
5. Lajoskomárom 17 9 1 7 47
6. Pusztaszabolcs 17 8 4 5 38
7. Adony
17 8 3 6 31
8. Kulcs
17 8 2 7 32
9. Seregélyes
17 7 4 6 43
10. Dég
17 5 4 8 35
11. Káloz
17 4 4 9 26
12. Mezõszilas
17 4 6 7 27
13. Vajta
17 4 1 12 27
14. Sárbogárd
17 2 6 9 19
15. Enying
17 2 1 14 19
16. Rácalmás
17 2 0 15 19
A Mezõszilas csapattól -2 pont levonva.

Múlt héten sikerült megvásárolni a képen
látható kosárlabdapalánkból kettõ egységet. Köszönet érte a Sárbogárdi Kosárlabda Baráti Körnek, a szülõi segítségnek és
nem kis mértékben a Plastobo Sportszergyártó Kft.-nek, Radics István ügyvezetõnek.

Mint minden mérkõzésnek, ennek is megvannak a maga tanulságai. Egy biztos vezetés kicsit elaltatta csapatunkat, mire észbe
kaptunk, már az ellenfél vezetett 3 góllal.
Ami nagyon nagy erénye a csapatunknak,
hogy újból talpra álltunk és megszereztük
a kötelezõ gyõzelmet. Már az elmúlt héten
is említettem, hogy ez a játék erõsebb csapatok ellen kevés lesz. Ami biztató, hogy
az utolsó 15 percben úgy játszottunk, hogy
bármely vetélytársunkat ezzel a játékkal
legyõzhetjük.

Minden szurkolónkat várjuk a mérkõzésre, ami a Békevárosrészben található
Arany János Ált. Iskolában lesz a megszokott helyen 11 órakor.

Az Agárdi Termál csoport
eredményei

Ez is siker

A Road Masters csoport állása

A Zöldharmónia csoport állása

17 14 1 2 47

11

36 43

17
17
17
17
17

54
42
36
42
44

17
18
15
27
35

37
24
21
15
9

17
17
17

8 2 7 40
8 1 8 46
6 1 10 39

35
40
37

17
17
17
17
17
17
17

6
6
4
3
3
3
2

36
45
56
35
39
43
66

13
12
11
11
9

2
3
5
3
2

2
2
1
3
6

1 10
1 10
2 11
4 10
3 11
2 12
1 14

28
29
26
16
27
15
24

–

41
39
38
36
29

5 26
6 25
2 19
-8
-16
-3
-19
-12
-28
-42

19
19
14
13
12
11
7

1. Alap
16 13 2 1 57
2. Szabadegyháza II. 16 11 2 3 56
3. Perkáta
15 10 2 3 50
4. Pálhalma II.
16 11 0 5 71
5. Soponya
16 10 0 6 70
6. LMSK
16 10 0 6 46
7. Zichyújfalu
15 8 0 7 39
8. Nagykarácsony 16 7 2 7 22
9. Dunamenti
Abroncsgyártók
14 6 1 7 25
10. Elõszállás
16 5 2 9 27
11. Nagyvenyim
16 5 0 11 25
12. Sárszentágota
6 4 1 11 34
13. Kisapostag
16 3 4 9 17
14. Mezõkomárom 16 3 0 13 21
15. Cece
16 2 1 13 16
A Pálhalma II. csapattól -2 pont levonva.

22 35 41
24 32 35
27 23 32
22 49 31
30 40 30
21 25 30
36
3 24
33 -11 23
35
38
47
62
46
72
61

-10
-11
-22
-28
-29
-51
-45

19
17
15
13
13
9
7
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HITÉLET

Õsi gyülekezet, élõ emlékezet

Zenés felolvasóest
evangélikus szerzõk irodalmi
mûveibõl és történeti
visszaemlékezéseibõl

Közremûködnek:
Becker Gizella, Bõjtös Attila,
Csõgör Klaudia, Gazsó Anna,
Horváth Réka, Hegedûs Judit,
Jákob Zoltán, Leszkovszki Albin,
Makkos Norbert, Tóth Gyuláné,
Vitéz Mariann.

Sárszentmiklósi
ÁMK Könyvtár és Klub,
2012. március 26. (hétfõ) 18 óra.
Szeretettel várunk mindenkit!

ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS
KIRAKODÓVÁSÁR
Sárbogárd—Sárszentmiklóson
(az Alapi út mellett)
2012. március 24-én, szombaton.

Sárbogárdi KÉPESLAPOK
kaphatók szerkesztõségünkben
40 Ft-os áron.
Sárbogárd, Hõsök tere 12.,
tel.: 06 (25) 508 900.
„Ama nemes harcot megharcoltam,
futásomat elvégeztem,
a hitet megtartottam.” (2 Tim 4,7)
Fájó szívvel tudatjuk, hogy

HUSZÁR JÓZSEF
életének 98. évében
2012. március 17-én elhunyt.
Temetése március 22-én csütörtökön,
11 órakor, református szertartás szerint
a sárszentágotai temetõben lesz.
Gyászoló család

2012. március 22. Bogárd és Vidéke

Ez te vagy, József
Egy hívõ kereskedõ, aki szerette az Urat és
megpróbált minden módon szolgálni neki,
ahol csak tudott, megtöltött üzletében néhány polcot Bibliákkal és Újtestamentumokkal. Kiírta fölé, úgyhogy az egész helyiségben látható volt: Itt kínáljuk a keresztyének fegyverét!
A mennyei Király katonája csodálatos gyõzelmet aratott egyszer az egyik ilyen fegyverrel.
Féktelen viselkedésû fiatalemberek csapata vonult egy reggel végig az utcán jó néhány kíváncsitól követve. Furcsa, tarka öltözetük után ítélve azt hihette volt az ember, hogy vándorkomédiások. Kezükben
különbözõ hangszereket tartottak. Megálltak a kereskedõ háza elõtt, énekelni
kezdtek, nótáikat zenével kísérve. Miután
elõadtak néhány csiklandós éneket, egyikük kilépett a sorból, és körbejárt egy bádogdobozzal, hogy adományt gyûjtsön a
hallgatóságtól. A feltûnõ arcvonású fiatalember egész viselkedésén látni lehetett,
hogy valamikor nyilván jobb napokat látott. Miután befejezte a gyûjtést, belépett
az üzletbe, ahonnan a kereskedõ végignézte a fiatalok különös elõadását. Amikor elé
is odatartották a bádogdobozt, levett egy
Bibliát a polcról és így szólt:
„Ide hallgasson, kedvesem. Tíz márkát
adok magának, azonkívül ezt a könyvet is,
ha megígéri, hogy felolvas cimboráinak belõle egy részt hangosan, hogy a körülállók
is hallhassák.”
A fiú nevetve vette át a Bibliát, kiállt az ajtóba, és odakiáltotta az ácsorgó embereknek:
„Itt aztán jó üzletet lehet kötni, fiúk! Az úr
tíz márkát ad, ha tartok nektek egy kis elõadást.”
Miközben valamennyien várakozva néztek a beszélõre, a kereskedõ kinyitotta a
Bibliát Lukács evangéliuma 15. fejezeténél, és megkérte az ifjút, hogy kezdje el olvasni a 11. verstõl.
„Rajta, fickó, fogj munkához! – biztatta vigyorogva a csoport egyik tagja. – Férfi
módra érdemeld ki a fizetést.”
József átvette a kereskedõ kezébõl a Bibliát, és társai közé lépve olvasni kezdett:
„Egy embernek volt két fia; és monda az ifjabbik az õ atyjának: Atyám, add ki a vagyonból a rám esõ részt! És az megosztotta
köztük a vagyont.”
A szokatlan körülmény és valami a felolvasó hangjában teljes csendet teremtett a
hallgatóság között. A fiatalember arca hirtelen mélységesen elkomolyodott. Egy pillanatra megakadt, aztán folytatta:
„Nem sok nap múlva aztán a kisebbik fiú
összeszedvén mindenét, messze vidékre köl-

tözött: és ott eltékozolta vagyonát, mivelhogy
dobzódva élt.”
„Ez te vagy, József! – kiáltott valaki a csoportból. – Pontosan ilyesmit meséltél magadról meg az apádról.”
A másik folytatta:
„Minekutána pedig mindent elköltött, támadt nagy éhség azon a vidéken, és õ kezdett
szükséget látni.”
„Ez megint te vagy, József! – hallatszott az
elõbbi hang.
„Akkor elmenvén, hozzászegõdött annak a
vidéknek egyik polgárához; és az elküldte õt
az õ mezeire disznókat legelni. És kívánta
volna megtölteni az õ gyomrát azzal a moslékkal, amit a disznók ettek, de nem adott
neki senki.”
„Így jártunk valamennyien – szólalt meg ismét az elõbbi hang. – Koldusok vagyunk
mindnyájan, pedig sokkal jobb dolgunk lehetne. De folytasd!”
A fiatalember engedett a biztatásnak, de a
hangja észrevehetõen remegett.
„Mikor aztán magába szállt, monda: Az én
atyám mily sok bérese bõvölködik kenyérben, én pedig éhen halok meg! Felkelek és elmegyek az én apámhoz…”
Nem tudta folytatni. A hangja elfulladt. A
lélegzetelállító csendet egy hang sem zavarta meg. A fiú úgy állt ott, mintha földbe
gyökerezett volna a lába. Arca megrándult, szemét mereven a könyvre szegezte,
amit reszketõ kezében tartott. A felolvasott történet hajszálnyira egyezett azzal,
amit õ cselekedett. Jómódú apa szép házát
hagyta el õ is önként, és kicsapongó élettel
mindenét eltékozolta. Most hirtelen neki
is eszébe jutott, mint a történetben szereplõ fiúnak a bánattal sújtott, idõs édesapa, a
szeretet, ami otthon körülvette, az alkalmazottak, akik sosem szûkölködtek ételben-italban, miközben õ, a fiú, az örökös –
bár nem õrzött disznócsordát az idegenben, de – igen sajnálatos módon kereste
nyomorúságos kenyerét.
Ez a nap fordulópontot jelentett ennek a
tékozló fiúnak az életében. Komolyan
meghallgatta a kereskedõ tanácsát, aki
eszköz lehetett megfordulásában. A kereskedõ írt a szülõknek, s a következmény az
lett, hogy a fiatalember hosszú távollét
után mély bûnbánattal visszatérhetett a
szülõi házba. A tékozló fiú története a legszebb módon teljesedett be az életében,
ugyanis teljes fordulatot csinált. Rábízta
életét Jézus Krisztusra, és Isten, a Megváltó Atyja mostantól kezdve valósággal az õ
Atyja is lehetett.
Forrás: Élet és Világosság (evangéliumi lap)
2003/6
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Pillanatok – képek

A sárszentmiklósi katolikus egyház nagyböjti lelkigyakorlatainak
sorában március 17-én este újmisét tartott Moys Gábor tavaly
szentelt váci káplán atya.
Varga Júlia (Varga László hitoktató legnagyobb lánya) hallotta õt
egyszer igét hirdetni, s így jött a meghívás ötlete.
Julcsi egy Mécs László-verssel készült erre a különleges alkalomra.
A harmincas éveiben járó Moys Gábor atya, valamint Varga László és a ministránsok olyan gördülékenyen bonyolították le a szertartást, mintha már régóta együtt szolgálnának.

Az atya személyes élményeivel tette még élõbbé az alkalomra választott Igét, több oldalról is megvilágítva az abban rejlõ üzeneteket.
A szentmise végén Mészáros János atya megköszönte Gábor atya
szolgálatát, akit egy ajándékcsomaggal is megleptek. A jelenlévõk
mindegyike újmisés áldásban részesült. (A régiek úgy tartották,
hogy érdemes egy pár cipõt is elkoptatni az újmiséért, mert teljes
búcsúval, azaz az összes ideigtartó büntetések elengedésével jár.)
Hargitai–Kiss Virág

Ima

„A pillanat a fotót amúgy is jellemzi, a képek azok képek, de nem
egy kép van, hanem több is, ezek pillanatokat alkotnak így OK a
dolog!” – ezzel a gondolattal nyitotta meg a rendezvényt Varga
Csaba hétfõn délután 17 órai kezdettel. A sárbogárdi származású
fotómûvész vetített képes kiállítást tartott a sárbogárdi Madarász
József Városi Könyvtárban.
Az eseményre ismét megtelt a
könyvtár gyermekrészlege, s az
ide rendszeresen látogató közönség alig várta a fotós munkáiból készült, zenés aláfestéssel
tálalt vetítést.
Varga Csaba csodálatra méltó
képeivel teljes mértékben lenyûgözött mindenkit, köztük
engem is. Mint mondta, neki az
számít, hogy közönsége egy pár
percre elfeledje a szürke hétköznapok problémáit. Ezt a feladatot teljesítette; válogatásokat készített erdélyi, hortobágyi, báli és természetképekbõl.
Ezek a képek megbabonázták a
közönséget, és le sem vették a
szemüket a kivetítõrõl.
A rendezvény állófogadással zárult, ahol a megjelentek jót beszélgettek egy-egy finom sütemény és üdítõ mellett.
Hargitai Gergely

Oh, Atyám, nézz le rám!
Gyenge a testem, fáradt a szívem.
Téged hívlak én,

Húsvétra hangolva
Kézmûves-foglalkozás

Adj erõt a holnapért!
Imára kulcsolom kezem,

a városi könyvtárban
2012. március 31-én 10 órától.

Hozzád fohászkodom,
a csendért, a békéért.

A foglalkozás keretében húsvéti asztaldíszeket,
ajándékokat készítünk. A kellékek nagy részét
a könyvtár biztosítja.

Áldd meg a napjaimat,
hogy érted éljek én,
Tetõled kapjam az erõt

Otthonról hozott anyagokból és ötletekbõl is dolgozunk!

az áldott holnapért.
T. E.

Várunk minden ügyes és kevésbé ügyes kezû érdeklõdõt,
kicsit és nagyot!
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CSALÁDI KÖR / A MI VILÁGUNK

NAGYMAMA RECEPTJEI
Boros, póréhagymás pulykamell
Hozzávalók: 60 dkg pulykamellfilé, 1/2 l tejszín, 1 póréhagyma,
1-2 dl fehérbor, 25 dkg füstölt sajt, só, bors.
Elkészítés: a pulykamellet közepesen vastag szeletekre vágom.
Egy vékonyan kiolajozott gáztepsire egymás mellé fektetem a szeleteket. Sózom, borsozom. Rászórom
a karikákra vágott póréhagymát (a
zöldjét is), majd ráöntöm a fehérbort
és a tejszínt. Kb. fél órán át alufóliával
letakarva sütöm. Kiveszem a sütõbõl,
és egyenletesen megszórom a reszelt
füstölt sajttal, majd még 15 percre
visszateszem a sütõbe, már fólia nélkül. Akkor jó, ha a sajt nem ég meg, és
krémes a szaft.

Bazsalikomos póréhagymaleves
Hozzávalók: 1 nagyobb póréhagyma, 2 közepes burgonya, 1 gerezd fokhagyma, 1 szál zellerszár, 1 l zöldségleves (kockából is
készülhet), 1 csokor bazsalikom, 1 dl tej, frissen õrölt színes bors.
Elkészítés: a krumplikat meghámozom, felkockázom, a póréhagymát tisztítás után felkarikázom, a zellerszárat zöldséghámozóval megszabadítom fás külsõ rétegétõl, kb. 1 cm-es szeletekre
vágom, a fokhagymát felszeletelem. Aki szereti, tehet bele több
fokhagymát is. A krumplit kevés zöldséglevesben kezdem fõzni,
mikor félig megpuhult, hozzáadom a fokhagymát, zellert és a póréhagymát. Felöntöm a maradék levessel. Amíg lassú tûzön készül a leves, apróra vágom a bazsalikomot. Kb. 20 perc alatt megpuhul minden fazékban készülõ hozzávaló, ekkor hozzáöntöm a
tejet. Bõkezûen borsozom, még egyszer hagyom felforrni.
A már kész levesbe szórom a bazsalikomot, így nem vesznek el értékes illóolajai. Botmixerrel pürésítem. Friss bazsalikomlevelekkel díszítve tálalom.

Cseresznyés lepény
Hozzávalók: 20 dkg liszt, 1 csomag sütõpor, 1 kávéskanál porcukor, só, 12 dkg margarin, 3 tojás, 1 tejföl, 3/4 kg cseresznye, zsemlemorzsa (vagy durván vágott dió porcukorral), 2 evõkanál cukor
(vagy 4 evõkanál méz), rétesliszt.
Elkészítés: elõveszünk egy mélyebb mûanyag tálat, és beleszórjuk
a 20 dkg lisztet, egy kevés sütõport, 1 kávéskanál porcukrot, egy
pici sót, 12 dkg margarint, 1 tojássárgáját és annyi tejfölt, hogy
szép, sima tésztát kapjunk. Egy tepsit kibélelünk sütõpapírral úgy,
hogy pereme legyen, és a tésztát belesimítjuk. Fontos, hogy a tésztának legyen egy másfél centis pereme, mert ez tartja majd meg a
tölteléket. Kimagozunk 3/4 kg cseresznyét. A tésztát megszórjuk
egy kevés zsemlemorzsával és rátesszük a kimagozott cseresznyét.
A tetejét ismét megszórjuk zsemlemorzsával, vagy dióval kevert
porcukorral. Egy külön tálban 2 tojássárgáját habosra keverünk 2
evõkanál cukorral (vagy 4 evõkanál mézzel), 1 dl tejföllel, 2 evõkanál rétesliszttel és 3 tojás kemény habjával. A habos keveréket a
cseresznyére öntjük, és elõmelegített sütõben rózsaszínre sütjük a
lepényt.

Idõjárás
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ÜNNEPI
TÉVÉVÁLASZTÉK
Tévéfüggés. Képernyõmánia. Nem teheted meg, hogy ne kapcsold be, ha épp nincs más dolgod, és beülsz egy fotelba. Pedig ott
vannak mögötted a polcon a könyvek, kinn gyönyörûen süt a nap,
hív az élet. Mégis megnyomod a gombot, és bámulod a színes,
mozgóképes felületet. Az ünnepi utcákon tömegek nyüzsögnek,
zászlók lobognak, mi ülünk a szobában, és képernyõn nézzük.
Mostanában így ünnepel a magyar március tizenötödikén.
Az egyik kereskedelmi csatornán csakis és kizárólag amerikai filmek futnak. Ez már a fantasztikum határát súrolja. Másutt nem
gyártanak filmeket? Történet arról, hogy milyen problémák
adódnak abból, hogy a majommamák elvetélik a magzataikat. És
milyen súlyos helyzet, ha a võlegény beleszeret a menyasszonya
rokonába. Sivárság, iparszerûség, nézõhülyítés. Szûkagyú filmesek hadserege látja el a világot a szellemi rágógumi tonnáival. De
hát más országokban nincsenek színészek, rendezõk, világosítók?
Például Magyarországon.
Szerencse, hogy vannak egyéb csatornák is! Régi ismerõs: Egy
magyar nábob. Végig dühöngök, hogy hogy lehet Jókait ennyire
elsilányítani, mégis valahogy szívesebben nézem, mint az amerikai bóvlit. A mi színészeink, a mi tájaink, magyar kastélybelsõk,
magyar témák. Szépek ezek a zsinóros ruhák, talán túl szépek is.
És a hölgyek ruházata eltervezésében a derék jelmezesek nem ismertek önmérsékletet. Micsoda kalapcsodák, uszályok! És valamicske mégis bekúszott a halhatatlan Jókai Mór szellemébõl.
Nézzük meg késõn este a Széchenyirõl szóló Hídembert, holnap
nem kell korán kelni! Ezt is láttam már, mégpedig gimnazisták
társaságában, de valami miatt nincsenek eleven emlékeim róla.
Meglepõdöm. Hát ez nagyon nézhetõ, komoly film! Eperjes Károly nagy színész, mozdulatlan arcának is súlya van. Széchenyi
nagyszabású, tragikus alakja érzékelhetõen érthetõvé válik. Ez az
ember tényleg föltette az életét a hazája felemelésére. És a szerelem hõse is volt. A Metternich kancellárral való mérkõzése és a
Kossuth Lajossal való ütésváltásai feltárták a helyzetének drámaiságát. Habsburg-hû lázadó volt. Nem csoda, hogy beleõrült, amikor szakításra került a sor, és a fegyverek vették át a szót. És öregen az elmegyógyintézetben az a vészjósló, játékos irónia! Eperjes arculatváltása itt is színészi bravúr. A többi színész is jó, az
egész film a képsoraival, váltásaival magas színvonalat képvisel.
Persze egy amerikai nézõ semmit nem értene belõle. Nem is kell.
Maradjon csak Széchenyi István a miénk, lehessünk büszkék arra,
hogy a mi nemzetünknek is voltak óriásai, nincs okunk kisebbségi
érzésekre. És ha egy külföldinek nincs fogódzója a témához, az
nem a mi bajunk.
Közvetítettek a tévében tömegdemonstrációkat, beszédeket is,
nem is keveset. Az egyszerû vidéki ember elgondolkodik. Több
március tizenötödike volt 1848-ban, vagy csak egy? Több Petõfi
létezett? De hát a politika…! A kisded játszmák… Bizonyos, hogy
az aranyos kisfiú, a dühös oroszlán, a lánglelkû népvezér és szerelmes, valamint a mécsvilágnál magánosan elmélkedõ bölcs csodás
keverékébõl összeállított Petõfi minden magyarnak egyedüli Petõfije.
(L. A.)

A hét végéig folytatódik a többnyire napos, enyhe idõ. Az idõnként megnövekvõ gomolyfelhõzetbõl csapadék péntekig nem várható, de szombaton is csak néhol alakulhat ki egy-egy futó zápor.
Az eleinte még kissé hûvös éjszakák után napközben 20 fok köré melegszik majd fel a levegõ. Vasárnap egy érkezõ hidegfront elõtt kissé nedvesebb, labilisabb levegõ érkezik fölénk, így ekkor
több helyen elõfordulhat zápor, néhol zivatar. Ezek azonban csak lokálisan mérsékelhetik kissé a
szárazságot. Hétfõn átvonul felettünk a front, és mögötte több fokkal hidegebb, száraz levegõ
áramlik fölénk. A nappali felmelegedés jelentõsen mérséklõdik, és kedden reggel a szél gyengülésének köszönhetõen többfelé valószínû fagy. (www.metnet.hu)
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A király nyulai
Hol volt, hol nem volt, még hetedhét országon is túl, volt egyszer egy szegény
asszony s ennek három fia. Olyan szegények voltak, mint a templom egere, vízzel
fõztek, s bottal rántották be, úgy éltek
egyik napról a másikra. A legények megelégelték ezt a keserves életet, s rászánták
a fejüket, hogy már csak valamerre kimozdulnak hazulról, mert így nem lehet, míg a
világ s még két nap.
Azt mondja egyszer a legidõsebb az anyjának:
– Édesanyám, süssön nekem egy hamuban
sült pogácsát, mert elindulok szerencsét
próbálni.
Süt is a szegény asszony, s a legény elindult
világgá. Megy, mendegél ország-világ ellen, hegyen-völgyön által, s egy aranyos
kúthoz ér. Letelepszik melléje, elõveszi a
hamuban sült pogácsát, s falatozni kezd
belõle. Amint ott eddegélne, csak elejbe
szökik egy kis egérke, s azt mondja:
– Hallod-e, te legény, adj egy falást abból a
pogácsából, éppen hét napja, hogy egy befaló falást sem ettem!
– Nem bánom én – mondja a legény –, ha
hetvenhét napja nem ettél is, bár nekem
elég legyen.
Csak elcincog nagy szomorúan az egérke,
bebújt egy likba, a legény pedig továbbmendegélt. Addig ment, addig ment, hogy
éppen a király városába ért. Egyenesen a
király palotájának tartott, leült a kapu elejbe, s ott várta a jó szerencsét. Hát egyszer
csak kijõ a király maga, meglátja a legényt,
még köszön is neki, s megkérdezi:
Mi járatban vagy, te szegény legény?
– Én bizony, felséges királyom, életem-halálom kezedbe ajánlom, szolgálatot keresek, ha valahol találnék.
Azt mondja a király:
– Gyere csak be, te legény, van az udvaromban száz darab nyúl, ezeket rád bízom.
Hajtsd ki a mezõre, de úgy õrizd, hogy el ne
találjon veszni egy is, mert irgalmatlanul
börtönbe záratlak!
Másnap reggel kihajtja a legény a száz darab nyulat, de bizony ahogy kiértek a mezõre, százfelé futottak. Haj, megszontyolodik a legény, még nézni sem mert a király
palotája felé, megfutamodott, s hazáig
meg sem állott. Elbeszéli otthon, hol járt,
merre járt, mi minden történt vele. Elõáll
erre a második legény, hogy most már õ
próbál szerencsét, s erõsen köpte a tenyerét, hogy õ – tudom, istenem – megõrzi azt
a száz nyulat, ha addig él is. Hanem az is
úgy járt kivilágos világra, mint legidõsebb.
Az aranyos kútnál õ is leült falatozni, az
egérke tõle is kért egy falást a hamuban
sült pogácsából, de õ bizony nem adott.
Aztán addig ment, míg a király városába
nem ért, beszegõdött a királyhoz, de ahogy
elsõ reggel kicsapta a nyulakat a mezõre, a
száz nyúl éppen százfelé futott.

Hazament ez is nagy szomorúan, s most
már a legkisebb legény cihelõdött neki:
hátha neki jobban vált a szerencse. Süt az
anyja egy hamuban sült pogácsát, akkorát,
mint egy jó taligakerék, s azzal elindul világgá. Megy, mendegél, s elérkezik az aranyos kúthoz. Amint ott eddegélne, csak
elejbe fut az egérke, s igen szépen kéri,
hogy adjon neki egy falás pogácsát, mert
éppen tizennégy napja, hogy nem evett.
– Jó szívvel, te kicsi egérke – mondta a legény –, úgyis talán nem kell sokáig ebbõl a
pogácsából élnem.

Megköszöni az egérke, s azt mondja:
– No, te szegény legény, jótett helyébe jót
várj. Két bátyádtól kértem már, egyik se
adott, de nem is volt szerencséje egyiknek
sem.
Azzal befutott a likba, s egy kicsi kürtöt hozott magával.
– Ezt a kürtöt neked adom – mondta az
egérke –, tedd el, még hasznát veheted.
– Ugyan, bizony, mit tudnék én ezzel csinálni? – kérdi a legény.
– Csak vidd el – mondta az egérke –, s akármi veszedelemben légy, fuvintsd meg, s
minden rossz jóra fordul.
„No – gondolta magában a szegény legény
–, ha nem használ, nem is árt, elviszem magammal” – s bedugta a tarisznyájába, továbbindult, s meg sem állott a király városáig s abban is a király palotájának
kapujáig.
Megérkezik, letelepszik a kapuban, s hát
egyszer jön a király.
– Mit keresel itt, te szegény legény? – kérdezi a király.
Elmondja, hogy miben fáradozik: szeretne
valami jó helyen szolgálatba állni.
– Éppen jó helyen jársz – mondta a király –,
van száz nyulam, ezeknek egy ügyes pásztor kéne, mert eddig még nem akadt kedvem szerint való.
Egyszeribe kezet adnak, de a király ugyancsak lelkére köti a legénynek, hogy el ne
vesszen a nyulakból egy is, mert rögvest feneketlen börtönbe záratja!
Jól van. A legény másnap reggel kimegy a
mezõre a száz darab nyúllal, de még meg
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sem szagolják ezek a füvet, ahány, annyifelé iramodik.
– Haj, haj! Álljatok meg, hé! – kiált a legény. – Mit csináljak most már?
Eszébe jut a kürt, elõrántja, belefuvint, s
hát a száz darab nyúl egyszerre megfordul,
s úgy összefut, mint megannyi juh.
Látta ezt a király a palota tornácából, megcsavargatta a fejét, semmiképpen el nem
tudta gondolni, hogy miféle ördöngös
praktikával gyûjtötte össze a legény azokat
a nyulakat.
„No, megállj! – gondolta magában. – Azért
ma mégis hiányzik majd legalább egy a
százból. Próbára teszlek.”
Mindjárt megparancsolja a szolgálónak,
hogy menjen ki a mezõre egy zsákkal, s
kérjen a pásztortól egy nyulat a király
nevében.
Kimegy a leány, kéri a nyulat, de a legény
azt mondja, hogy õ bizony nem ad, mert
neki a szabadsága drága.
De így, s de úgy – mondja a leány – vendégség lesz a háznál, s a király mindkettõjüket
tömlöcbe vetteti, ha nem lesz nyúl az
asztalon.
Amint így huzakodnának, honnét, honnét
nem, csak ott terem a kicsi egérke, s
odasuttint a legénynek:
– Csak adj oda egyet, ne félj, a többit bízd
reám!
A legény hallgat az egérke szavára, fülénél
fog egy nyulat nagy hirtelen, bedugja a
zsákba, s a leány elindul vele. Abban a minutában csak felszökik az egérke a zsákra,
s míg a leány százat lépne, kirágja a zsák
végét, a nyúl kiugrik belõle, s úgy visszafut
a többihez, mintha szemét vették volna. Az
egérke pedig leszökött a zsákról, hirtelen
felkapott egy nagy darab tehéntrágyát, s
beledugta a zsákba a nyúl helyett.
Megy este a legény haza, betereli a száz
nyulat a nagy kapun. Hát jõ elejbe a király,
dúl-fúl, hogy reng belé az udvar.
– Gyere csak, gyere, te kötélrevaló, mit
küldtél te nekem a zsákban?!
Felel a legény:
– Én egy nyulat, felséges királyom.
Hívják a szolgálót.
– Mit adott neked a pásztor, te leány?
– Nekem, felséges királyom, életem-halálom kezedbe ajánlom, igazán nyulat adott.
– Hm – mondja a király –, még ilyet nem ettem világéletemben, hát most már hol a
nyúl?
Számlálják a nyulakat egyszer, kétszer, háromszor, de csak mindig száz jön ki.
– No, hallod-e, te szegény legény – mondta
a király –, még ilyen pásztorom sem volt,
hogy küldjön is nyulat, s ne is hiányozzék a
százból. Hát mit kívánsz?
– Csak egy zsák pénzt, felséges királyom,
mert nagy a szegénység otthon.
A király tüstént méretett egy istenes nagy
zsák pénzt, hogy a legény tizenkét ökörrel
húzatta haza. De bezzeg olyan erõsen
meggazdagodtak, hogy csudájára jártak
messze földrõl.
Ma is élnek, ha meg nem haltak.
Népmese - Forrás: egyszervolt.hu
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Március 24., SZOMBAT
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az este 6.00 Magyar gazda 6.25 Esély 6.55
Anno 7.25 Mozdulj! 7.55 Híradó 8.00 Sporthírek 8.10 Boxutca 8.40 Forma-1
10.25 Delta 10.55 Angi jelenti 11.25 Most a Buday! 12.00 Hírek 12.05
Múlt-kor 12.35 Zöld Tea 13.05 Alvás és memória 13.20 Családom és egyéb
emberfajták 13.50 Kém a jégen 14.45 Sárkányok háborúja 16.35 A szövetség
17.35 Gasztroangyal 18.30 Szerencseszombat 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek
20.10 Oltári nõ 22.05 Szeretettel Hollywoodból 22.35 Demjén-koncert 2011.
23.30 Lora 1.35 Porrá leszünk
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.05 Hasítsatok bele! 10.30
Asztroshow 11.25 Házon kívül 11.55 Autómánia 12.00 Híradó 12.30 Amerika
legkeményebb melói 13.30 Lost – Eltûntek 14.30 Eltûntnek nyilvánítva 15.30
Hetedik érzék 16.30 A gyereknepper 18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30
Csillag születik 21.05 Die Hard 3. – Az élet mindig drága 23.40 Láthatatlan 1.45
Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Az idõ örvényében 6.25 TV2 Matiné 10.00 Egyik kutya, másik nem!
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 Elvált nõk klubja 21.30 Torta 23.30 Merlin 1.20 Ezo.tv 2.20
Kalandjárat 2.45 Teleshop 3.15 Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 9.05 Smink nélkül
10.00 Szombat délelõtt 10.05 Meteoklinika 12.00 Krónika 12.22 Történet
hangszerelve 13.05 Rádiókabaré 14.04 Világóra 14.35 G7 – Gazdasági magazin 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 – Mûvészeti 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 25., VASÁRNAP
MTV: 5.35 Hajnali gondolatok 5.40 Magyar gazda 6.05 Engedjétek hozzám
6.15 Így szól az úr! 6.20 Katolikus krónika 6.45 A sokszínû vallás 7.00 Unitárius
magazin 7.25 Református ifjúsági mûsor 7.30 Az utódok reménysége 8.00 Római katolikus szentmise közv. 9.00 Híradó 9.15 Sporthírek 9.30 Forma-1 12.25
Hírek 12.30 Szellem a palackból 13.00 Anno 13.30 Azurexpress 14.45 Út Londonba 15.15 TS – Sport7 15.50 Gyõri ETO FC–Paks bajnoki labdarúgó-mérkõzés 18.00 Rex Rómában 18.50 A lényeg 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10
Magyarország, szeretlek! 21.25 Munkaügyek – Irreality Show 22.25 Beautiful
1.00 Örökmozgó – Az isteni Diego
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Trendmánia 10.35 Teleshop
11.25 Törzsutas 11.55 Havazin 12.00 Híradó 12.25 Tuti gimi 13.20 Gossip Girl
– A pletykafészek 15.10 True Calling – Az õrangyal 16.10 Piedone Egyiptomban 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11 20.00 Fantasztikus négyes 22.05 Heti hetes
23.25 Portré 0.05 Álomcsapda
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Zöld világ 6.45 TV2 Matiné 10.35 Stahl
konyhája 11.05 Kalandjárat 11.35 Borkultusz 12.05 Talpig nõ 12.35 Több mint
testõr 13.05 A kiválasztott – Az amerikai látnok 14.05 Monk – Flúgos nyomozó
15.05 Bûbájos boszorkák 16.05 Másodállás 16.35 Elvált nõk klubja 18.30 Tények 19.00 Napló 20.05 Állj, vagy jövök! 21.55 Frizbi Hajdú Péterrel 22.55 Elit
egység 23.55 Nagy ember, kis szerelem 1.55 Ezo.tv 2.30 Napló 3.20 Magyar
versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 8.30 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 10.04 Református istentisztelet 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 délután 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 26., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 A lényeg 5.55 Ma reggel 9.05 A Silla királyság 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 13.45 Marslakók 14.15 A szövetség 15.10
Angyali érintés 16.00 Veszélyes szerelem 16.40 MM 17.40 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 9.25 Második esély 10.35 Top Shop
12.00 Híradó 12.15 Asztroshow 13.15 Trükkös halál 14.15 Sarokba szorítva
15.15 Döglött akták 16.20 Marichuy – A szerelem diadala 17.20 Teresa 18.30
Híradó 19.05 1 perc és nyersz! 20.05 Fókusz 20.45 Barátok közt 21.20 Dr.
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Csont 22.20 Showder Klub 23.30 Pokerstars.net Big Game 0.25 Reflektor 0.40
Grimm
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Aktív Extra 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.40 Stahl konyhája 9.50 Babapercek 10.00 Teleshop 11.05 Ezo.tv 12.40 Vadak ura 3.: Braxus
szeme 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 20.10 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 református egyház félórája
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 Rádiószínház 22.00
Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.04
Rádiókabaré 0.10 Éjszaka

Március 27., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az este 5.55 Ma reggel 9.00 A Silla királyság ékköve 10.05 Mindenbõl egy van 11.00 Kékfény 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Srpski Ekran 12.55 Unser Bildschirm 13.25 Hungaria – Európa rejtett kincse 13.45 Marslakók 14.15 Hacktion 15.10 Angyali érintés 16.00 Veszélyes szerelem 16.40 MM 17.40 Everwood 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Marslakók 20.40 Színházi Világnap – Örkény István: Macskajáték 23.05 Kedd este 23.40 Tudorok 0.35 Barangolások öt kontinensen 1.05 Angi jelenti 1.35 Everwood 2.20 MM
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Reflektor 7.50 Reggeli
– Csak csajok 8.25 A szerelem rabjai 9.25 Második esély 10.35 Top Shop
12.00 Híradó 12.15 Asztroshow 13.15 Trükkös halál 14.15 Sarokba szorítva
15.15 Döglött akták 16.20 Marichuy – A szerelem diadala 17.20 Teresa 18.30
Híradó 19.05 1 perc és nyersz! 20.05 Fókusz 20.45 Barátok közt 21.20 A mentalista 22.20 A Grace Klinika 23.20 Reflektor 23.40 Vészhelyzet
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Totalcar 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.35 Stahl konyhája 9.45 Babapercek 9.55 Teleshop 11.00 Ezo.tv 12.35 Szent Iván napja 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 20.10 Jóban-Rosszban 21.20 Hajnali mentõakció 23.45 Aktív 0.15 Tények 0.50 Ezo.tv 1.25 Bajnokok Ligája 2.00 Ébren
járók 3.45 Totalcar 4.10 Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.11 Prémium Kabarématiné 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 28., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az este 5.55 Ma reggel 9.00 A Silla királyság ékköve 10.00 Magyarország, szeretlek! 11.10 Útravaló 11.30 Átjáró 12.00
Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Hrvatska krónika 12.55 Ecranul nostru 13.25
Hungaria – Európa rejtett kincse 13.40 Marslakók 14.15 Gasztroangyal 15.10
Angyali érintés 16.00 Veszélyes szerelem 16.40 MM 17.40 Everwood 18.30
Maradj talpon! 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Marslakók 20.40 Kasszasiker 21.30 Bábel: Hesnával a világ 22.25 Szerda este 23.00 Kortárs 23.30
Dokuszerda 0.40 Szellem a palackból 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 9.25 Második esély 10.35 Top Shop
12.00 Híradó 12.15 Asztroshow 13.15 Trükkös halál 14.15 Sarokba szorítva
15.15 Döglött akták 16.20 Marichuy – A szerelem diadala 17.20 Teresa 18.30
Híradó 19.05 A széf 20.10 Fókusz 20.50 Barátok közt 21.25 Legyen Ön is milliomos! 22.30 Házon kívül 23.05 XX. század – A legendák velünk élnek 23.40
Reflektor 0.00 Ments meg!
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.35 Stahl konyhája 9.45 Babapercek 9.55 Teleshop 11.00 Ezo.tv 12.35 Keselyûk karmaiban
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
20.10 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 2.20
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 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
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Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.04
Arcvonások 23.34 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Március 29., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.30 Az este 5.55 Ma reggel 9.10 A Silla királyság ékköve 10.15 Poén péntek 11.10 Kasszasiker 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Slovenski utrinki 12.55 Kvartett 13.25 Bali, az istenek szigete 13.40
Marslakók 14.10 Négy szellem 15.10 Angyali érintés 15.55 Veszélyes szerelem 16.40 MM 17.40 Everwood 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 19.55
Sporthírek 20.10 Marslakók 20.40 Elcserélt lányok 21.30 DTK 22.25 Csütörtök
este 23.00 Americano 0.25 Everwood 1.10 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 9.25 Második esély 10.35 Top Shop
12.00 Híradó 12.15 Asztroshow 13.15 Trükkös halál 14.15 Sarokba szorítva
15.15 Döglött akták 16.20 Marichuy – A szerelem diadala 17.20 Teresa 18.30
Híradó 19.05 A széf 20.10 Fókusz 20.50 Barátok közt 21.25 Nico 23.30 Tudorok 0.40 Reflektor 0.55 Infománia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.30 Stahl
konyhája 9.40 Babapercek 9.50 Teleshop 10.55 Ezo.tv 12.30 Buli az élet 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 20.10 Jóban-Rosszban 21.20 Trópusi vihar 23.25 Aktív 23.55 Tények 0.30 Ezo.tv 1.05 Trópusi vihar 2.45 Segíts magadon! 3.10 Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.35 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium Rádiókabaré 15.30 Közelrõl 17.05 Irány London! 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40
Zene 19.50 Mese 20.06 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 30., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.30 Az este 5.55 Ma reggel 9.00 A Silla királyság ékköve 10.00 DTK 10.55 Szeretettel Hollywoodból 11.30 Múzeumtúra
12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Roma kultúra 12.55 Esély 13.25 Bali, az
istenek szigete 13.45 Marslakók 14.15 Elcserélt lányok 15.00 Angyali érintés
15.50 Veszélyes szerelem 16.35 MM 17.40 Everwood 18.30 Maradj talpon!
19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Marslakók 20.40 Poén péntek 21.40 Mindenbõl egy van 22.35 Péntek este 23.10 Négy szellem 0.10 Melissa és Joey
0.35 Waczak szálló: Egy csipet elõkelõség 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 9.25 Második esély 10.35 Top Shop
12.00 Híradó 12.15 Asztroshow 13.15 Trükkös halál 14.15 Sarokba szorítva
15.15 Döglött akták 16.20 Marichuy – A szerelem diadala 17.20 Teresa 18.30
Híradó 19.05 A széf 20.10 Fókusz 20.50 Barátok közt 21.25 CSI: Miami helyszínelõk 22.20 Gyilkos elmék 0.25 Reflektor 0.40 Törzsutas 1.05 Kemény zsaruk
2.00 Autómánia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Alexandra Pódium 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.25
Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.35 Teleshop 10.40 Ezo.tv 12.15 Mystery
Men – Különleges hõsök 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 20.10
Jóban-Rosszban 21.20 Megasztár 6. 23.50 Grimm 0.50 Tények 1.25 Ezo.tv
2.25 Alexandra pódium 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 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 Az unitárius egyház félórája
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

A BOGÁRDI TV MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O
05-ös csatornán, a 93 Mhz-es frekvencián, valamint a PR-Telecom hálózatán a C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.
Március 23., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitéleti archívumunkból:
Tízparancsolat, A miklósi csoda 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00
Ovisbál Cecén (50p), Nõnapi bál Vajtán (50p), Télûzõ Pálfán
(60p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Március 24., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 Lapszemle
14.00 Ovisbál Cecén (50p), Nõnapi bál Vajtán (50p), Télûzõ
Pálfán (60p) 18.00 Lapszemle 19.00 Szalagtûzõ Cecén (30p), II.
Kolbásztöltõ Fesztivál 2. (30p), Itthon–Otthon 10–12 (90p) 23.00
és 0.00 Lapszemle
Március 25., V: 7.00 Heti Híradó 8.00 Ovisbál Cecén (50p), Nõnapi bál Vajtán (50p), Télûzõ Pálfán (60p) 13.00 Heti híradó 14.00
Szalagtûzõ Cecén (30p), II. Kolbásztöltõ Fesztivál 2. (30p), Itthon–Otthon 10–12 (90p) 18.00 Heti híradó 19.00 Újmise Miklóson, Tízparancsolat 2. (archív) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Március 26. H: 7.00 Heti híradó 8.00 Újmise Miklóson, Tízparancsolat 2. (archív) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Március 15-e
Sárbogárdon (30p), a Mészölyben (20p), a miklósi iskolában
(20p), Tubanégyes Hantoson (archív) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Március 27., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: kézilabda 13.00 és
18.00 Heti híradó 19.00 Március 15-e a miklósi kopjafánál (20p), a
gimnáziumban (20p) és Cecén (45p), Táncosbál Cecén (50p), Fúvósbál (60p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Március 28., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Március 15-e Sárbogárdon
(30p), a Mészölyben (20p), a miklósi iskolában (20p), Tubanégyes Hantoson (archív) 13.00 Heti híradó, 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport 23.00 és 0.00 Lapszemle
Március 29., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Újmise Miklóson, Tízparancsolat 2. (archív) 23.00
és 0.00 Lapszemle
***
Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lapszemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál
szereplõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát
fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a Hírházban (Bogárd és Vidéke szerkesztõsége). Ha gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. – 06 (40) 416 000, PR-Telecom Zrt. – 1231.
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HIRDETÉSEK

KIEMELT APRÓHIRDETÉS:
A BOGÁRDI TV-BEN IS LÁTHATÓ!
FOGSORJAVÍTÁS
06 25 468 556, 06 70 382 8512
GÁZKÉSZÜLÉKEK
javítása, karbantartása
06 30 440 5790
DUGULÁSELHÁRÍTÁS,
falbontás nélkül!
Telefon: 06 70 310 8086
Nemzetközi pénzintézet
TERÜLETI KÉPVISELÕT
ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLATOST KERES
sárbogárdi csapatába.
Elvárás: minimum érettségi.
Pályázatot: dombiz@invitel.hu

SÍRKÖVEK FELÚJÍTÁSA,
TISZTÍTÁSA
Tavaszi kedvezmények!
GRÁNIT- ÉS MÛKÕ
Új sírkövek rendelhetõk
25 FÉLE SZÍNVÁLASZTÉK

Strausz Péter – 06 30 494 0305

KÁRPITOS BÚTOROK
áthúzását, javítását vállalom.
06 30 662 5375
Sárbogárdon AZ EXTRA TURKÁBAN,
március 20-ától március 30-áig
KIÁRUSÍTÁST tartunk!
Minden felnõtt ruha 1000 Ft/db.
Minden lábbeli 1500 Ft.
Egy szatyor minõségi ruha 800 Ft,
egyebekbõl 30% KEDVEZMÉNY!
ELADÓ Sárkeresztúron
ROM LAKÓHÁZ,
2058 m -es telken.
Telefon: 06 30 382 4204
2

Hanganyagok gépelését vállalom. Telefon:
06 (70) 369 0476
Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826
Közmûvesített 600 négyszögöl telek alappal
eladó Ifjúsági u. 11-ben. 06 (30) 9909 199
Svéd frissítõ masszázs tanfolyam márciusban. 06 (20) 437 4869 (2086796)

Svéd frissítõ masszázs, 2500 Ft/óra 06 (20)
437 4869 (4508136)
Lakás eladó, József Attila u. 19/b 06 (30) 305
1615 (4508199)
Sárbogárd központjában 100 nm-es,
1970-ben épült, 3 szobás, karbantartott, összkomfortos családi ház eladó, 200 négyszögöl
szépen gondozott telekkel. Fûtés: gázkonvektorral vagy cserépkályhával. Nagy melléképület, garázs. Minden közel! Irányár: 12,5m Ft.
Érdeklõdni: 06 (20) 562 9403
Kukorica és napraforgó vetõmagfajták kaphatók, reklámár, kiváló minõség! Csóri Antal,
Sárbogárd, Tisza u. 3. Telefon: 460 821, 06
(70) 219 2790 (4508150)
Tûzifa eladó sárbogárdi értékesítõtõl, cser 1
m3 22.000 Ft, cser kuglis 1900 Ft/q, cser hasított 1950 Ft/q, akác 1 m3 24.000 Ft, akác kugli
2250 Ft/q, akác hasított 2350 Ft/q. Házhozszállítással. 06 (20) 406 9267 (4508329)
Dióbél eladó. 1000 Ft/kg 06-20-981-2243
(4508374)

C kategóriás jogosítvánnyal rendelkezõ mozgóbolti eladót és egy fõ rakodómunkást felveszek. 06 (30) 382 4133
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Üdvözlet
Zanzibárból
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Tavaszi

napéjegyenlõség
Gulyás Ibolya ismét elutazott egy hónapra Zanzibárba, az Egyenlítõtõl 200 kilométerre, az Indiai-óceán mellé, ottani barátaihoz,
megúszva a februári hideget. Ott ugyanis 35-40 fok volt.
Üdvözlõlapján Ibi ezt írja: „Zanzibár még mindig nagyon jó hely,
nehéz lesz megunni.”
Ott készült ragyogó felvételeibõl teszünk közzé most egyet.

Már hetek óta melegszik az idõ, de most mondhatjuk, hogy csillagászatilag is itt a tavasz. Amikor a Föld mindkét féltekéjén a nappal és az éjszaka hossza megegyezik, a nappal és az éjszaka ezeken
a napokon mindenhol ugyanannyi ideig tart. A márciusi napéjegyenlõség napja általában március 21., de mivel 2012 szökõév,
20-án reggel következett be. A két féltekén ez a csillagászati tavasz, illetve a csillagászati õsz kezdete is egyben.
Az idõnként elõforduló eltérés a naptári és csillagászati számítás
között abból adódik, hogy a katolikus egyház a napéjegyenlõség
idõpontját mindig március 21-ére teszi annak érdekében, hogy a
húsvét idõpontját egyszerûbben meg lehessen határozni.

Szerkesztõség

Hargitai-Kiss Balázs

