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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

Tele a spájz
A napokban beszélgettünk arról valakivel, hogy milyen helyi érté-
kek vannak Sárbogárdon. Arra jutottam: ez a település semmivel
sem szegényebb építészeti, természeti, kulturális, gasztronómiai
és egyéb kincsekben, mint bármely más település. Csak egyszerû-
en szégyelljük a sárbogárdiságunkat, nincs meg a kellõ önbecsülé-
sünk, s emiatt hiányzik az a kisugárzás, ami itt marasztalná, ide
csábítaná a városba érkezõ utazókat. Árulkodik e lelkiállapotunk-
ról a város piszkos, rendetlen külleme is, ami nem pénz kérdése!

Nézzünk tükörbe, és tegyünk egy körsétát gondolatban, a teljes-
ség igénye nélkül! Van Nagyhörcsökön Zichy-síremlék és -kas-
tély, Sárhatvanban gyönyörû kápolna, Pusztaegresen régi iskola-
épület, csodás völgy, Örspusztán és Rétszilason körbezarándo-
kolható tórendszer, Sárszentmiklóson templomok és székely-
kapu, Sárbogárdon zsidó emlékhelyek, kúriák, tájház, régi, szép
épületek, Kislókon a Bolondvár; büszkélkedhetünk érdekes tör-
ténetekkel, természeti szépségekkel, országos hírû személyisé-
gekkel, akik itt éltek, innen származnak, több látogatható állat-
farmmal, hangulatos rendezvényekkel. Számos mûvész, kézmû-
ves és helyi termelõ munkálkodik Sárbogárdon és környékén,
akiknek alkotásai, termékei méltán vihetõk akár országos piacra,
vásárra, bemutatókra.
Csak úgy tehetjük magunkat szélesebb körben is ismertté, ha vál-
lalva milyenségünket tágra nyitjuk végre az ajtónkat, és büszkén
megmutatjuk, mink van.

Hargitai–Kiss Virág

A gyõztes csapat

Sonka, pálinka,Sonka, pálinka,
sült kolbászsült kolbász
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Sonka, pálinka, sült kolbász
A Mozdulj a Városért Egyesület által már
harmadik alkalommal megrendezett kol-
básztöltõ-fesztivál beszámolójához a ma-
gyarokra igazán jellemzõ címet kerestem.
Olyat, mint az amerikai kóla, puska, sült
krumpli. Ezt találtam.
Azt tapasztalom, hogy nálunk a politikai
felhõrégió viharai a gyomor szintjén ol-
dódnak. Pörköltfesztivál itt, kolbászfeszti-
vál amott. És mind a barátságról szól, ar-
ról, hogy végsõ soron egy a lényeg, hogy le-
gyen egyszer végre saját munkával megte-
remtett boldog Magyarország, ami csak a
miénk, s a magunk fõztjét mi magunk esz-
szük meg. Legyen hát jó az, amit kifõz-
tünk!

A Két Kovács vendéglõ udvarán szomba-
ton mozdulni se lehetett, annyian voltunk.
A rendezõk maguk is örömmel állapítot-
ták meg, hogy a rendezvény iránti érdeklõ-
dés minden eddiginél nagyobb volt.
Fodor János, a rendezvényt szervezõ civil
szervezet elnöke megnyitójában ezt hang-
súlyozva örömmel jelentette be, hogy 23
csapat indult az idei versenyen. A verseny-
zõk helybõl, Székesfehérvárról, Dunaújvá-
rosból, Kálozról, Lajoskomáromból, Sár-
egresrõl, Sárkeresztúrról, Simontornyáról
érkeztek.
Sárbogárd civil szervezeteit, vállalkozásait
16 csapat képviselte. A csapatok és kísérõ-
ik összlétszáma meghaladta a 300 fõt.

Fodor János köszöntötte a rendezvény
díszvendégeit: Varga Gábor és Horváth
András országgyûlési képviselõket, Simon
Jánost, a járási hivatal vezetõjét, Nyikosné
Katzenberger Erikát, a járási hivatal veze-
tõhelyettesét, Radetzky Jenõt, az FMKIK
elnökét, Sipos Évát, az FMKIK fõtitkárát,

dr. Sükösd Tamást, Sárbogárd polgármes-
terét, Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõt,
Pirtyák Zsoltot, Lajoskomárom polgár-
mesterét, valamint Pete Zoltánt, az
ÉVOSZ ügyvezetõigazgató-helyettesét.
A rendezvényt megelõzõ szervezési mun-
ka során, dr. Szabadkai Tamás ötletét va-
lóra váltva, rajzpályázatot írtak ki a város
összes oktatási intézményét megkeresve
három korosztályban. Minden várakozást
felülmúlva 193 pályamûvet küldtek be ha-
táridõre. Végignézve a kiállított rajzokat
magam is meggyõzõdhettem arról, hogy a
gyerekek fantáziáját igencsak megragadta
a kolbásztöltõ-fesztivál.

A rajztanárokból álló zsûri értékelését
Huszár Károly, a Petõfi Sándor Gimnázi-
um rajztanára ismertette. A díjazottakat
elismerésben részesítették.
A kolbásztöltõversenyt ötfõs zsûri kísérte
figyelemmel; elnöke: Födelevics Tibor, a
FÖMO-HÚS Kft. ügyvezetõje, tagjai:
Czeinerné Takács Tünde, dr. Szabadkai
József, Hegedûs János, Szénássy Ferenc
voltak.
Végigsétáltam a csapatok asztalai között.
Ez a séta, persze, veszélyekkel is járt, mert
a terített asztaloknál mindenhol szíves fo-
gadtatásban részesültem. Füstölt kolbász,
szalámi, sonkaszeletek, pogácsák, kalá-
csok és sütemények mellett kínálgatták a
versenyzõk jobbnál jobb saját pálinkáikat,
boraikat. A kínálást visszautasítani pedig
fõbenjáró vétségnek számított. Mert hát
minek jön kolbásztöltõ-fesztiválra az, aki
éppen a lényegre nem kíváncsi, azaz a
gasztronómiai élvezetre nem hajlandó?
A hangulat már a kezdet kezdetén magas
fokra hágott. Ezt senki se bánta, hiszen a

saját mértékéért mindenki maga felelt. A
csapatok nem a mértéktelen evés–ivás
kedvéért, hanem azért érkeztek, hogy el-
készítsék életük legjobb sült kolbászát.
Voltak csapatok, amelyek a lehetõ legpro-
fibb, osztrák sógoroktól beszerzett felsze-
reléssel érkeztek, de sok csapat a hagyo-
mányos, õsi eszközökkel lépett a ringbe.
Mint kiderült, nem a felszerelés volt a jó
kolbász titka. Mire a zsûri tagjai végigjár-
ták az asztalokat, csak azt tudták megálla-
pítani, hogy sült kolbászból csak jó és jobb
létezik ezen a fesztiválon, s bár kikiálthat-
nak gyõztes csapatot, valójában itt min-
denki nyertes. Nyertese minden résztvevõ
a barátságnak és egy feledhetetlen nap-
nak, amelyen – amellett, hogy darabolták,
darálták, fûszerezték, gyúrták kolbásszá a
coca húsát – születtek újabb barátságok, a
régi barátságok pedig szorosabbá váltak,
tekintet nélkül arra, hogy valakinek ép-
penséggel miféle volna a pártszimpátiája.

Imponáló volt, hogy a csapatok öltözékük-
kel is kifejezték együvé tartozásukat.
Ahogy végigjártam az asztalok között, a
legeredetibb fantázianeveket olvashattam
trikójukról, sapkájukról. A csapatokat
Resch Gábor mutatta be asztaltól asztalig
járva. A sárbogárdi borbarátok két csapa-
tot indítottak: a Vörösborosokét és a Fe-
hérborosokét. A tavalyi gyõztesek (Fekete
Laciék) a Fröccsöntõk névre hallgattak.
Dunaújvárosból jött a Baracs Vezér, La-
joskomáromból meg a Böllérek. Egy társa-
ság a Csípõs Banda nevet vette fel erre az
alkalomra, egy másik az Öntök-töltök név-
vel büszkélkedett. Varga Zsuzsiék a Tinód
Gyöngyei névre hallgattak. A csapat be-
mutatását dr. Szabadkai Tamás vállalta. A
komoly elõtanulmányt igénylõ, archaikus
nyelvezetû, Tinódi Lantos Sebestyén stílu-
sában megírt, veretes szöveg felolvasásá-
val nagy sikert aratott. A sárbogárdi ci-
gányság két csapatot állított ki; az egyiknél
Lakatos Gyõzõ és felesége a FÜBE nevé-
ben kínálták a finomságokat, a másik csa-
pat Dzsigolók néven invitált engem is asz-
talukhoz, hogy megkóstoljam az ételeiket
és különleges pálinkájukat. A sárbogárdi
nyugdíjasklub tagjai a sárkeresztúri Öreg-
gyerekek csapata mellett a Szuper Nagyik
feliratos kötényekben sütötték a kolbászt.
A bemutatkozásukkor énekeltek is.

Folytatás a következõ oldalon.
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A sárhatvani asszonyok a kolbásztöltés
után a zsûri döntésére várva táncoltak a
porondon. Az Aranyponty Zrt. csapata
versenyen kívül indult. Õk specialitásukat,
a busakolbászt készítették el helyben. Ezt
megkóstolva megállapíthattam, hogy a
halkolbász nem alábbvaló csemege a ser-
tésbõl készült kolbásznál. Mint megtud-
tam, a busából készült kolbászba való
szalonna is busaszalonna. S íme a többi
csapat: Piroska és a Farkasok, Sárbogárdi
Fúvószenekar, Retrós csajok, Gázmodul
Weisz Kft., Gyõzõ – az üveghegyiek, Si-
montornyai Nõ- és Borszeretõk, Sárbo-
gárd–Egészségügy, Sárbogárdi Nyugdíjas
Rendõr Egyesület, Wolf Kft., Görbe Böl-
lér Team.

Az eredményhirdetésre várva a Mészöly
Géza Általános Iskola 3. b osztályos tanu-
lói modern táncbemutatót tartottak, majd
a zsûri – hosszas tusakodás után – ítéletet
hirdetett. Értékelésükben hangsúlyozták,
hogy különbség alig volt a csapatok közt,
így a rangsorolás igen nehéz feladat volt
számukra. Végül az elsõ helyezést a tavalyi
gyõztes Fröccsöntõk csapatának ítélték,
második lett a lajoskomáromi Böllérek,
harmadik a sárhatvani asszonyok csapata.
Minden csapat kapott oklevelet, a három
elsõ helyezett pedig kupát vihetett haza.

Hargitai Lajos

Köszönetnyilvánítás
A 2013. március 2-án rendezett nagysikerû
III. Sárbogárdi Kolbásztöltõ Fesztivál elõ-
készítésében, lebonyolításában végzett
munkájukért a közremûködõ személyek és
a támogatást nyújtó alábbi szervezetek
segítségét tisztelettel megköszönjük:
Pentagri Kft. Aranyponty Zrt., Irka Papír–
Játékbolt, Braun Tiborné – élelmiszerbolt,
Wanderer pékség (Lajoskomárom), Sárbo-
gárd–Sárszentmiklósi Borbarátok Köre, Ho-
tel Kovács, FÖMO-HÚS Kft., Szabadkai
Ügyvédi Iroda, Pillantás Optika, Huszár
Károly, Petõfi Sándor Gimnázium, Kovács
Zoltán, Ambróziné Mikuli Margit, Sár-
szentmiklósi Általános Iskola, Bogárd és Vi-
déke Lapkiadó és Bogárdi TV, Sárréti Híd,
Mosoly TV, Fejér Megyei Hírlap, Fagyöngy
Ajándékbolt, Mészöly Géza Általános Isko-
la 3. b. osztályának táncegyüttese, Baráth
Edit, Csecsetka Nikolett, Kelemen Dézi, Fo-
dor–Molnár Kft., Hegedûsné Bereczk Erzsé-
bet, dr. Szabadkai Tamás, Horváth Ferenc,
Fodor János.

A Mozdulj a Városért Egyesület elnöksége

MEGHÍVÓ
Sárbogárd Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt

az 1848/49-es
forradalom és szabadságharc
65. évfordulója alkalmából

a Hõsök terén 2013. március 15-én
18.30 órától

tartandó fáklyás ünnepi megemlékezésre,
majd az azt követõ koszorúzásra a Petõfi-emléktáblánál.

Ünnepi beszédet mond: dr. Sükösd Tamás.

Az ünnepi mûsorban közremûködnek: a Huszics Vendel Kórus,
a Sárbogárdi Fúvószenekar valamint Siák Magdolna és Varnyu Lilla,
a Petõfi Sándor Gimnázium tanulói. Konferál: Bodoki Györgyné.

A Sárbogárdi Múzeum Egyesület tisztelettel meghívja Önt

EGY HAGYOMÁNYÕRZÕ SÉTÁRA
március 15-e alkalmából.

Gyülekezés az ünnep napján 9.00 órakor a Hõsök terén, majd autóval a Huszár-teme-
tõbe megyünk, ott 9.30 órakor megemlékezés lesz a kopjafáknál, utána autóval vissza
a Hõsök terére, s innen indul a séta a következõ útvonalon:
Petõfi-emléktábla – Boross Mihály-emlékoszlop – Huszár-kúria – Tompa Mihály-
emléktábla – Úri utca – Hõsök tere.

Csatlakozzon hozzánk!

„A nõ azt akarja, hogy ok nélkül,
’miért’ nélkül szeressék: nem azért, mert szép, vagy jó,
vagy kedves, vagy mûvelt, vagy elmés,
hanem azért, mert olyan, amilyen.”

(Henri Frédéric Amiel)

Tisztelt Hölgyeim!

Sárbogárd Város Önkormányzatának
képviselõi nevében

tisztelettel és megbecsüléssel
köszöntöm Önöket

a nemzetközi nõnap alkalmából.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

Kedves Hölgyek!

Nõnap alkalmából
fogadják

õszinte nagyrabecsülésemet és
kézcsókomat!

Etelvári Zoltán
önkormányzati képviselõ
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Alapi táncosok nemzetközi 4. helyen
Több mint 60 tánccsoport összesen 350 koreográfiával lépett szín-
padra március 2-3-án Veszprémben a II. Nemzetközi Connector
Táncfesztiválon. Összesen 1500 táncos mérte össze tudását a ren-
dezvényen, ahol Magyarország, Horvátország, Szlovákia, Romá-
nia és Csehország versenyzõi képviseltették magukat.
Az indulók több stílusban és korosztályban versenyeztek egymás-
sal (modern/kortárs, látványtánc, klasszikus balett, musical, has-

tánc, formációs társastánc, diszkó, fitnesz, open, hiphop, break,
valamint akrobatikus rock and roll kategória). A zsûri elnöke a
Magyar Táncmûvészeti Fõiskola mestertanára, Lakatos János
koreográfus volt.
Az Alapi Tendance Táncklubnak ez volt az elsõ versenye, így izga-
tottan készültek az alapiakból, alsószentivániakból és sárbogárdi-
akból álló lelkes fiatalok, gyerekek. A számos fellépésnek köszön-
hetõen nagy rutinra tettek már szert, de egy nézõkkel teli sport-
csarnokban versenyezni, rangos és neves szakmai zsûri elõtt be-
mutatni a tudásukat még újdonság volt számukra. Szerencsére a
hangulat – a lendületes zenéknek, az izgatott fellépõknek és az
õket elkísérõ szurkoló családtagoknak, barátoknak köszönhetõ-
en – csodálatos volt.
Az Alapi Tendance Táncklub táncosai végül a junior/hobby kate-
góriában a IV. helyezést érték el.
Felkészítõ tanáraik, Szõke Fanni és Radnai Zoltán elégedettek
voltak a táncosok teljesítményével, és optimistán tekintenek elõ-
re az újabb megmérettetések felé.
Méhes Lajosné, Alap polgármestere is elkísérte a csapatot, aki-
nek ezúton is köszönetet szeretnénk mondani. Az Alap Községért
Közalapítványnak köszönet a támogatásért.

Tudósítónktól

Kérdezték
Égett a Kákás-tó

Kedden délelõtt lángok csaptak föl a Kákás-tó nádasából. A szá-
raz idõjárás miatt egy ilyen tûz a környéket is veszélyezteti, hiszen
a közelben vannak házak, gazdasági épületek, kazlak, éghetõ
egyéb anyagok. Lakossági bejelentésre a tûzoltóság két kocsival
érkezett a helyszínre. Ekkor már nagy területen égett a nádas. A
tûzoltók hathatós beavatkozásának köszönhetõen a tüzet sikerült
lokalizálni, majd eloltani. A nádasnak mintegy egyharmada égett
le.

Ilyenkor tavasszal fokozott a veszélye az avartûznek, amibõl ko-
molyabb károk is keletkezhetnek. Egyelõre nincs még tûzgyújtási
tilalom, de az ördög nem alszik. A felnõttek hívják föl a gyerekeik
figyelmét is a szabadban gyújtott tûz veszélyeire!

Megrongálták (?) a Mészöly-sírboltot

Telefonon hívták föl a szerkesztõséget, hogy a Huszár-temetõben
lévõ, történelmi jelentõségû Mészöly család sírboltjának már-

ványtáblája törötten a sírbolt elõtt hever. Kimentem megnézni.
Elsõdleges megállapításra úgy tûnik, hogy nem szándékos rongá-
lás történt, hanem a tábla leszakadt a tartócsavarokról. Errõl tájé-
koztattam dr. Sükösd Tamás polgármestert, aki elmondta, hogy
arra jártában õ is látta, hogy mi történt, s mivel ez a sírbolt törté-
nelmi jelentõségû, s hozzátartozók itt nem élnek, a város intézke-
dik, hogy a leszakadt tábla visszakerüljön a helyére.

Hargitai Lajos

Vigyázat, csalók!

Egy sárszentmiklósi lakó értesítette szerkesztõségünket, hogy fe-
kete ruhás alakok kopogtatnak be fõleg idõs emberekhez arra hi-
vatkozva, hogy az önkormányzattól jöttek, és 50.000 Ft segélyt
hoztak. A pénzt (ami feltételezhetõen hamis) le is teszik az asztal-
ra, de kérik, hadd írják föl a „régi” 10-20.000 Ft-os bankjegyek
sorszámát. Volt, aki nem dõlt be ennek a trükknek, és melegebb
éghajlatra küldte õket, de bizony akad, akit sikerült megkárosíta-
niuk.

Inkább legyenek gyanakvóak és óvatosak az idegenekkel szem-
ben, és semmiképpen ne engedjék be õket se az udvarba, se a la-
kásba! Pláne ne dõljenek be a szövegüknek, mondvacsinált ürü-
gyeiknek, ne engedjenek az ígért pénz, vagy nyeremény csábításá-
nak! A mai világban ugyanis a különféle intézmények csak hivata-
los postai úton vagy bankon keresztül bonyolítják a ki- és befizeté-
sekkel kapcsolatos ügyeket! Az óraleolvasók pedig hivatalos
igazolványuk alapján a telefonos ügyfélszolgálatokon leellenõriz-
hetõk.

Kosz mindenütt

Elrettentõ és tarthatatlan az az állapot, ami mindenütt uralkodik
a városban! Az árkok, útszélek, bokrok, füves területek tele van-
nak mindenféle szeméttel, emberi és állati végtermékekkel, üveg-
szilánkkal. Ezzel a küllemmel nem idevonzzuk, hanem elijesztjük
a Sárbogárdra látogatókat. Ha szegények is vagyunk, a rend és
tisztaság nem pénz, hanem igényesség kérdése. Szégyellje magát
az is, aki szemetel, és az is, aki megbízatásánál fogva nem takarítja
fel azt, nem õrzi a tisztaságot!

Lejegyezte: Hargitai–Kiss Virág
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Bolti tolvajok
Az egyik sárbogárdi áruházból két lopásról is be-
jelentés érkezett a rendõrségre. A biztonsági
õrök elõször egy 57 éves sárbogárdi férfit értek
tetten, amint 8.209 Ft értékben élelmiszereket
akart eltulajdonítani az áruházból. Késõbb egy
32 éves szintén helybéli férfi volt az, akit lopáson
kaptak rajta a vagyonõrök. Õ kekszet és csokolá-
dét akart fizetés nélkül kivinni az üzletbõl 683 Ft
értékben. Mindkettõjükkel szemben megindult a
Sárbogárdi Rendõrkapitányságon a szabálysér-
tési eljárás.

Zavart volt
Március 1-jén egy férfi több alaptalan bejelentést
tett, valamint a hozzá kiérkezõ járõrökkel össze-
függéstelenül beszélt, az intézkedés során zavar-
tan viselkedett. A rendõrök ezért mentõt kértek
a helyszínre, akik a férfit kórházba szállították.

Eltûnés miatt körözték
A járõrök Sárbogárdon a Magyar utca egyik laká-
sában igazoltattak egy 17 éves mezõfalvai fiút, aki
ellen eltûnés miatt körözést adott ki a Dunaújvá-
rosi Rendõrkapitányság, mert engedély nélkül
megszökött a Mezõfalvai Gyermekotthonból. A
rendõrök a fiút nevelõje jelenlétében meghall-
gatták, majd átadták neki, aki visszaszállította az
intézetbe.

A vasútállomáson randalírozott
Március 1-jén este egy MÁV-alkalmazott tett be-
jelentést arról, hogy a sárbogárdi vasútállomáson
egy férfi hangoskodik, káromkodik, amivel az
utasokat zavarja, valamint felborított egy padot
is. Amikor a járõrök kiértek a helyszínre, a sze-
mélyt többször is felszólították arra, hogy fejezze
be cselekményét, de õ ennek nem tett eleget.
Ezért elõállították a kapitányságra, ahol szabály-
sértési eljárást kezdeményeztek vele szemben,
majd meghallgatását követõen szabálysértési
õrizetbe vették.

Koccant, elfogták
Egy sárbogárdi benzinkútról érkezett, miszerint
két autó „összekoccant”. A kiérkezõ egyenruhás-
ok a közlekedési szituáció kapcsán megkezdték
az intézkedést, mely során a bejelentõt is igazol-
tatták. Az ellenõrzés során a 32 éves férfirõl meg-
állapították, hogy a Budaörsi Rendõrkapitány-
ság elfogatóparancsot bocsátott ki ellene. A férfit
a járõrök elõállították a kapitányságra, ahonnan
kihallgatását követõen szabadon bocsátották.

Zaklató
Március 4-én a reggeli órákban érkezett bejelen-
tés, hogy Kálozon a Táncsics M. úton B. József az
édesanyját fenyegeti, zaklatja. A kiérkezõ jár-
õrök a férfit elõállították a kapitányságra, ahol a
nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki. A zakla-
tóval szemben a hatóság ideiglenes távoltartó
végzést hozott, melynek hatálya alatt nem térhet
vissza édesanyja lakásába.

FMRFK

KÉK HÍREKNagylóki
lovak

A közelmúltban telefonhívás érkezett
a Bottyán Equus Hungária Köz-
hasznú Alapítványhoz – mely az öreg,
beteg, sérült lovak érdekében mun-
kálkodik –, miszerint Nagylókon em-
bertelen körülmények között tartanak
két lovat, és ez elmúlt hónapokban már egy harmadik társuk elpusztult. A beje-
lentõ szerint a két életben lévõ ló közül az egyiket csak segítséggel tudták felállíta-
ni. Így szól az alapítvány beszámolója az esetrõl (részletek):

„A helyszínre érve a megadott címen a kapu tárva nyitva, illetve bedõlve. Szörnyû
látvány volt, mintha egy szeméttelepre érkeztünk volna. … Szólongatásomra nem
jött elõ senki a háziak közül… Felhívtam a rendõrséget, mint mindig ilyen eset-
ben. A hatósággal együtt bementünk a területre, ahol rátaláltunk a két szerencsét-
len lóra egy disznóól tõszomszédságában. Látványuk, fizikai állapotuk, tartási kö-
rülményeik felháborítottak és mélyen elkeserítettek. A rendõrök arcán is láttam a
mérhetetlen megvetést, mit éreztek a tulaj iránt, hogy hogyan képes ilyen körül-
mények közt tartani állatait. A tulaj is hamarosan elõkerült, és fel volt háborodva,
hogy mi miért is vagyunk felháborodva. …Szó szót követett, voltak érvek, ellenér-
vek, de a tény ettõl még tény maradt. Hivatkoztak szegénységre, lószeretetre, és én
nem értettem miért kell a ló mindenáron némely embereknek, miért nem látják
meg az ilyen lótartók állataik szenvedését és sokszor lassú haláltusáját. Miért?
Este fél hétre megérkezett az ügyeletes állatorvos, aki egyértelmûen látta, hogy a
lovak sorsa, további élete itt, ezen a helyen veszélyben van, ezért elrendelte a lovak
elkobzását. A lovak pillanatok alatt felmentek a lószállítóra, és én hiszek benne,
hogy lelkükben egy új élet reményével indultunk „hazafelé”.
El kell, hogy mondjam: mind a rendõrök, mind a hatósági állatorvos példaértékû-
en képviselte az állatok jogait.”
Forrás: www.bottyanequus.com
Az alapítvány elérhetõségei: Bottyán Equus Hungária Közhasznú Alapítvány,
2162 Õrbottyán, Erkel Ferenc u. 0246/1, Pf.: 21.; +36 (28) 369 890, +36 (20) 942
1901, +36 (20) 383 9814; info@bottyanequus.com
Adószám: 18694538-2-13

Szerkesztette: Hargitai–Kiss Virág

Megalakult a Fejér Önkéntes
Mentõszervezet

A Nemzetközi Polgári Védelmi Napon ünnepélyes keretek között tették le az es-
küt a Fejér Önkéntes Mentõszervezet tagjai március 1-jén Székesfehérváron. A
mentõcsoport a katasztrófavédelem önkéntes területi polgári védelmi szervezete-
ként Fejér megye védelmére, a régió megsegítésére jött létre, és jelentõs szereppel
bír a megyét érintõ ár- és belvíz elleni védekezés, illetve a rendkívüli idõjárásból
adódó veszélyhelyzetek során jelentkezõ kutatási és mentési szakfeladatok ellátá-
sában.
A Fejér Önkéntes Mentõszervezet különleges kiképzésû személyi állománya spe-
ciális technikai eszközökkel a katasztrófák és veszélyhelyzetek hatásainak kivédé-
sére, felszámolására, a katasztrófavédelmi feladatok ellátására, emberi élet men-
tésére önkéntesen létrehozott civil szervezõdés. A mentõcsoport állománya a jö-
võben részt vesz Fejér megye és – szükség esetén – Magyarország többi megyéjé-
ben bekövetkezõ katasztrófa, illetve jelentõs kárral fenyegetõ esemény elhárításá-
ban, vagy a speciális képességét igénylõ segítségnyújtásban a lakosság életének és
anyagi javainak megõrzése érdekében.
A mentõszervezethez csatlakozott több önkéntes tûzoltó egyesület, búvárok,
vízimentõk, polgárõrök, alpintechnikában kimagasló tudással rendelkezõ szak-
emberek, valamint repülõs egyesületek. Tevékenységük a rendelkezésükre álló
technikai eszközökkel, a feladatok összehangolásával, csapatmunkában még in-
kább felértékelõdik, és hatékony beavatkozásokat eredményez.
A Fejér Önkéntes Mentõszervezet áprilisban, egy 36 órás gyakorlat sikeres teljesí-
tését követõen vethetõ be éles helyzetekben.
Fotó: katasztrófavédelem

Szabó-Bisztricz Anett tû. hadnagy, megyei katasztrófavédelmi szóvivõ
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MEGHÍVÓ
Sárbogárd Város Önkormányzatának

képviselõ-testülete

2013. március 8-án (pénteken)
9.00 órakor ülést tart.

Az ülés helye: a polgármesteri hivatal
díszterme (Sárbogárd, Hõsök tere 2.)

Napirend:
1. Tájékoztató a két ülés közötti fonto-
sabb eseményekrõl, intézkedésekrõl.
Beszámoló az átruházott hatáskörök
gyakorlásáról.
2. Jelentés a lejárt határidejû határoza-
tok végrehajtásáról.
Elõadók: a végrehajtásért felelõsök.
3. Beszámoló Sárbogárd város és körze-
te 2012. évi munkaerõ-piaci helyzeté-
rõl.
Elõadó: Bíró Árpádné megbízott kiren-
deltség-vezetõ.
4. Dr. Palkóné Kovács Annamária Sza-
bályozási Terv-módosítás iránti kérel-
me.
Elõadó: polgármester.
5. Tájékoztató a polgármesteri hivatal
tevékenységérõl, a hatósági ellenõrzési
feladatok ellátásáról.
Elõadó: jegyzõ.
6. Az önkormányzat 2012. évi költség-
vetésérõl szóló 8/2012. (II. 14.) önkor-
mányzati rendelet módosítása.
Elõadó: jegyzõ.
7. A települési szilárd hulladékkal kap-
csolatos hulladékkezelési helyi közszol-
gáltatásról szóló 1/2002. (I. 25.) önkor-
mányzati rendelet módosítása.
Elõadó: jegyzõ.
8. A települési folyékony hulladékkal
kapcsolatos hulladékkezelési közszol-
gáltatásról szóló 35/2004. (X. 21.) ön-
kormányzati rendelet hatályon kívül
helyezése. A nem közmûvel összegyûj-
tött háztartási szennyvíz begyûjtésére
vonatkozó közszolgáltatásról szóló ön-
kormányzati rendelet elfogadása.
Elõadó: jegyzõ.
9. Az egyes szociális ellátásokról szóló
28/2006. (VI. 15.) önkormányzati ren-
delet módosítása.
Elõadó: jegyzõ.
10. Útfelújítási és útkarbantartási mun-
kák ütemtervének meghatározása.
Elõadó: polgármester.
11. Éves közbeszerzési terv elfogadása.
Elõadó: jegyzõ.
12. A Madarász József Városi Könyvtár
Szervezeti és Mûködési Szabályzatának
módosítása.
Elõadó: polgármester.
13. Közmûvelõdési érdekeltségnövelõ
támogatás igénylése.
Elõadó: jegyzõ.
14. Pályázat kiírása táborozások, kirán-
dulások támogatására.
Elõadó: polgármester.
15. Bejelentések.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

FELHÍVÁS
Felhívom a tisztelt lakosság figyelmét,
hogy a saját érdekükben gondoskodja-
nak az út mentén haladó csapadék-
víz-elvezetõ árkon létesített, kapube-
hajtó alatti áteresz tisztításáról a csapa-
dékvíz szabad elfolyás érdekében!
Amennyiben a kapubejáró alatti át-
eresz keresztmetszete, vagy annak
szintbeli elhelyezése az árok jelenlegi
kialakításához képest nem megfelelõ,
úgy annak átépítésérõl az ingatlan tulaj-
donosa köteles gondoskodni.
A közterületek használatának szabá-
lyozásáról és rendjérõl szóló 11/1997.
(V. 21.) önkormányzati rendelet 19/A.
§-a alapján a csapadékelvezetés közér-
dek. Az ebbõl adódó kötelezettségeket
az önkormányzat és a tulajdonosok,
használók közösen teljesítik.
Az önkormányzati utak mentén húzódó
csapadékelvezetõ árokban a megfelelõ
keresztmetszetû áteresz, kapubehajtó
megépítése és karbantartása az ingat-
lan tulajdonosának feladatát képezi. A
már megépített, de nem megfelelõ szin-
ten lévõ, vagy kis keresztmetszetû át-
ereszeket, illetve kapubehajtókat az in-
gatlan tulajdonosa, vagy a köz érdeké-
ben a polgármester jogosult elbontani.
Az újjáépítés az ingatlan tulajdonosá-
nak, használójának feladatát képezi.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatom az érintett szülõket, hogy
Sárbogárd Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete 2013. február 15-ei
ülésén döntött az óvodák nyári zárva
tartásáról, mely szerint a város óvodái-
nak zárva tartását 2013. augusztus 1-jé-
tõl augusztus 30-áig határozta meg:

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

FELHÍVÁS
az általános iskolákba

történõ beíratásra
Értesítjük az érintett szülõket, hogy a
2013/2014. tanévre történõ általános is-
kolai beíratásokra az alábbi idõpontok-
ban kerül sor:

2013. április 8-9. (hétfõ, kedd)
8.00 órától 18.00 óráig.

Tanköteles gyermekét a szülõ köteles a
lakóhelye, ennek hiányában tartózko-
dási helye szerinti illetékes, vagy a vá-
lasztott iskola elsõ évfolyamára beírat-
ni.
Az elsõ évfolyamra történõ beíratáskor
a gyermek személyazonosítására alkal-
mas, a gyermek nevére kiállított, sze-
mélyi azonosítót és lakcímet igazoló ha-
tósági igazolványt (azaz lakcímkár-
tyát) és az iskolába lépéshez szükséges
fejlettség elérését tanúsító igazolást
kell bemutatni.
A felvételrõl elsõ fokon az iskola igaz-
gatója dönt, elutasítás esetén fenntartó
hivatott a felülbírálati kérelmet elbírál-
ni.
A KIK Sárbogárdi Tankerületéhez tar-
tozó intézmények nevét az alábbiakban
közöljük.
Körzeti általános iskolák:
Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Is-
kola, 7000 Sárbogárd, József A. u. 14.
Sárszentmiklósi Általános Iskola és Pe-
dagógiai Szakszolgálat, 7003 Sárbo-
gárd, Köztársaság út 171-173.
Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Is-
kola Szent István Tagiskolája, 7000 Sár-
bogárd, Szent István u. 79-82.
Sárszentmiklósi Általános Iskola és Pe-
dagógiai Szakszolgálat Nagylóki Tagis-
kolája, 2435 Nagylók, Kossuth u. 3.
Cecei Általános Iskola, 7011 Cece, Ár-
pád u. 3.
Cecei Általános Iskola Alapi Tagiskolá-
ja, 7011 Alap, Béke u. 12.
Mezõszilasi Németh László Általános
Iskola, 7017 Mezõszilas, Petõfi u. 1/G.
További, a tankerület illetékességi te-
rületén mûködõ általános iskola:
Pannon Oktatási Központ, Gimnázi-
um, Általános és Szakképzõ Iskola, Pe-
dagógiai Szakszolgálat Alsószentiváni
Tagintézménye
Gyógypedagógiai nevelési-oktatási in-
tézmények:
Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Álta-
lános Iskola, Speciális Szakiskola és
EGYMI
A körzeti iskolák beiskolázási területe
megtekinthetõ az iskolák honlapján és
helyszínén, valamint a Fejér Megyei
Kormányhivatal honlapján.

Szilágyiné Németh Sarolta
tankerületi igazgató

NÕNAPI RETRO
DISZKÓ

Mindenkit sok szeretettel várunk

2013. március 9-én 21 órától

a Mészöly Géza Általános Iskolába.

A zenét szolgáltatja: Kiss Gábor.

Belépõ: 1.000 Ft.

Extra meglepetés, egy nõi napi ajándék!

A rendezvény alatt büfé üzemel

Az est bevétele a Sárbogárdi Zengõ
Óvoda Alapítványát támogatja.
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MÁRCIUS
Vasvári Pál – Az 1848-as márciusi ifjúság egyik vezére, Petõfi
mellett õ volt a legkövetkezetesebb forradalmár. Keményen har-
colt mindenféle megalkuvás ellen. Részt vett a honvédség meg-
szervezésében, s maga is fegyvert fogott a szabadság védelmére.
Az erdélyi harcokban hõsi életét adta a hazáért.
1952. március 9-én ünnepeltük a magyar nép bölcs és forrón sze-
retett vezérének, Rákosi Mátyás elvtársunknak hatvanadik szüle-
tésnapját. Ezen a napon különösen forró hálával és szeretettel
fordult népünk a legelsõ magyar ember, Rákosi elvtárs felé, aki-
nek a legdrágább és legféltettebb kincseinket köszönhetjük: sza-
badságunkat, függetlenségünket, boldog otthonunkat, békés, al-
kotó életünket. Rákosi elvtárs nevéhez fûzõdik a szabad magyar
haza minden gazdagsága, mert az õ útmutatásával és vezetésével
bontakozott ki a dolgozó nép soha nem látott alkotókedve. Rá-
kosi elvtárs neve az a zászló, amely alatt egységes, tömött sorok-
ban harcolunk a békéért, az ötéves terv gyõzelméért, a Magyar
Népköztársaság felvirágoztatásáért. Rákosi elvtárs a vezére pár-
tunknak, amely harcba vezette és diadalra segítette népünket a
haza ellenségeivel vívott harcainkban, a népünk élén járva mindig
megmutatja, hogyan oldjuk meg nagy, nemzeti feladatainkat,
amelyeket a történelem napirendre tûzött. Rákosi elvtárs a mi
szeretett édesapánk, akinek szeretõ gondoskodását napról napra
érezzük. Õt köszönti a dolgozó parasztság, amikor hálával telik
meg a szíve szép, szabad életünkért, a falu népének felemelkedé-
séért, a gépesített, korszerû mezõgazdaság felépítéséért.

A gördülõ kövön nem nõ moha,
avagy Kincses Kalendárium 1953

Március 7., Tamás napja
Ezen a napon 1594-ben érkezett Balassi Bálint Esztergomba,
ahol bõ két hónap múlva életét vesztette.
...Ennyi ribancot se láttam még egyhelyütt. Annyian vannak, mint
csillag az égen. Tegnap, midõn a szürkület meglopta már a
messzeséget, a virrasztók háromszor Jézust kiáltottak és a domb-
tetõn õrtüzek gyúltak fel, de árnyékot vetvén az erdõ falára, a
csaplálóktul sátramba tartottam ismeg, tétova lábaimmal az utat
keresve, lám, elibém áll egy cortegiana mondván:
„Jó hadnagy úr, termetes bajusza nem az édes anyaföld, de az
egek felé bök kevélyen, saldítom, Dionüsos hálójában keveredett
Kigyelmed. Javallom, állítsunk immár valamit Cupido kedvire is,
szerelem istenasszony csintalan fiacskáját ne hagyjuk párnáin
munka nélkül pihenni. Megsértõdik még, ha vele nem gondolunk
imez langy éjjelen, s az égiekkel ujjat húzni nem tanácsos.”

Igen nemös némber vala, talján.
„Szép gyermekem, Vénus asszont én igen tisztelem, neveletlen
sarját nemkülönben, ellenükre nem szívesen tennék, de élek a
gyanúval, hogy hiszem, nagy szakértelemmel gyakorolt szolgála-
todat nem ingyen kínálod nékem, márpedig az én erszényem ke-
vésbé domború, mint Tenmagad. Az utolsó meszely bikavért biz
egy ezüst pitykegombért vettem attul a kacskalábú kocsmárustul.
S bár rakoncátlan csõdörömet szívesen hajtanám tettetes hámod
igájába, mégis alunni térek, engedj hát utamra!” – mondék.
Õ azonban nevetve kézen fogván ily szavakat szólt:
„Nagy jó uram, semmit se búsuljon kend az pínztelenségin, az
kazdag prédábul majd megfizeti tartozását. Addig is jöjjön, signo-
re, gyakorolja szorgalmatosan az ostromot, s ha eljõ az alkalmatos
idõ, markolja keményen a fegyverit!”

Én Uram, Istenem, miféle poklokbul menesztett Belzebub-
fattyat vetett elibém az miljomszor elátkozott, könnyûkezû vég-
zet! Miféle gyönyörû csudáját a teremtésnek! Elméjének palléro-
zottsága tán nem vetekedhet Homéruséval, vagy Vergiliuséval,
de alítom, két szentéletû kántor összeverekedne érte a város pia-
cán. Nagy kedviben lerúgta a fáklyát a sátor tetejirül, majd hogy
meg nem égette vele az egész Keresztyén Tábort. Az fényes nap
már igen erõsen tapogatta a hegyek csúcsát sugaraival, midõn
megváltam õtüle, testemben könnyülvén, örvendezvén szûvem-
ben.

Részlet a Bubik István emlékének ajánlott Balassi Bálint leveles-
ládája címû regényembõl.

(A Magyar Írószövetség és a Honvédelmi Minisztérium közös
irodalmi pályázatának nagydíjas alkotása, 2006.)

Horváth Lajos

A pusztaegresi polgárõrök ajándéka
Munkája elismeréseként és megkönnyíté-
seként egy Opel gépkocsit kapott a puszta-
egresi polgárõrség a megyei polgárõrszer-
vezettõl. Az ajándék hétfõn este gurult be a
pusztaegresi klub udvarára, ahol – mit sem
tudva a meglepetésrõl – gyülekezett már a
polgárõrség és a helybéliek népes csapata.

Dala Károly, a polgárõrség vezetõje szólt
arról, hogy a gépkocsi fenntartásának bizo-
nyos költségei terhelik csak a szervezetet, a
gépjármûadót az önkormányzat elengedi.

Reményeik szerint egyre többen csatlakoz-
nak majd a polgárõrséghez, önkéntes mun-
kájukkal segítve a szervezet még hatéko-
nyabb mûködését.

Hargitai–Kiss Virág
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A továbbtanulás
új határideje

Nehéz helyzetbe kerültek az idén felvételi-
zõ diákok. Tavaly novemberben még tün-
tettek az egyetemi diákok, a kormány el
akarta törölni az államilag finanszírozott
felsõoktatást, minden változni látszott.
Hogy is hihettük el, hogy minden a rendes
kerékvágásba tér vissza?! A késlekedés
megbosszulta magát: a felsõoktatási tájé-
koztató december helyett igencsak meg-
késve, február 15-én került a maturandu-
sokhoz! Az eddigi február 1-jei jelentkezé-
si határidõt így egy hónappal meghosszab-
bították. Tavaly sem volt zökkenõmentes a
jelentkezés, de az idei felülmúlta a tavalyit.
Ki garantálja, hogy jövõre nem így lesz??
Pályaválasztás ily módon?!
„Minden rossz csak velem történik meg!”
– hangzik el sokszor ez a sablonos mondat.
De az idén érettségizõ diákokra ez tényleg
igaz. Nagy megpróbáltatás elõtt állunk, a
jövõnk függ attól, hova vesznek fel minket,
így a leendõ iskola kiválasztása nem egy-
szerû feladat. Ezt a döntést kellett volna
megkönnyítenie a továbbtanulni vágyók
számára a megjelenõ Felsõoktatási felvé-
teli tájékoztatónak, amely általában de-
cemberben kerül a diákok kezébe. Idén ez
persze teljesen máshogy volt!
Két héttel ezelõtt még mindig csak inter-
neten olvashattuk a szükséges információ-
kat, és akkor sem lehettünk biztosak sem-
miben, hiszen azt hallottuk tévében, rádió-
ban, egymástól, hogy még mindig tárgyal-
nak, tüntetnek a diákok, így bármi megvál-
tozhat. Egy „élmény” volt azon izgulni
szinte az utolsó pillanatig, hogy indul-e a
kiszemelt szak államilag támogatottan is,
vagy sem, szükséges-e emelt szintû érettsé-
gi oda, vagy sem. De túl a március 1-jei je-
lentkezési határidõn talán már biztos lehet
az idén érettségizõ és felvételizõ diák ab-
ban, amit az interneten, vagy a végre vala-
hára megjelenõ felvételi tájékoztatóban
olvasott.
De a legbiztosabb, hogy ízelítõt kaptunk a
„nagybetûs” életbõl, amikor csak ígérget-
nek az embereknek, de semmi biztosat
nem mondanak.

Tósoki Fanni 12. b

Do you speak English?
Sprichst du Deutsch?

Harmadik alkalommal rendeztük meg a
környezõ általános iskolák 7-8. osztályos
tanulói számára az angol-német nyelvi ver-
senyt. Összesen 13 csapat kapott meghí-
vást az iskolai fordulójuk eredménye alap-
ján. Változatos feladatok vártak a verseny-
zõkre, tartalmas délutánt töltöttünk
együtt.

Az angol nyelvi vetélkedõ
helyezettjei

1. hely: No name (Gál Kinga, Gili Szilárd,
Németh Alex), Mészöly Géza Általános
Iskola, Sárbogárd, tanáraik: Nagy Boglár-
ka, Bacskai Anita;
2. hely: The Team (Csernyánszky Nikolett,
Tõke Luca, Harangozó Márk), Sárszent-
miklósi Általános Iskola, tanáruk: Téglás
Anita;
3. hely: Girls United (Cseh Adrienn, Bákai
Lucia), Németh László Általános Iskola,
Mezõszilas, tanáruk: Horváth Anikó.

A német nyelvi vetélkedõ
helyezettjei

1. hely: Pechvögel (Jákob Mihály, Puska
Klaudia), Mészöly Géza Általános Iskola,
Sárbogárd, tanáruk: Varsányi Erzsébet;
2. hely: Flamingók (Horváth Karina, Puha
Réka, Nyári Zoltán), Farkas Gyula Általá-
nos Iskola, Sárosd, tanáruk: Horvát Sabi-
ne.

Versenyeink

A Zalamat Angol, Német és Francia Nyel-
vi és Országismereti Verseny országos
eredményhirdetésén Kristóf Napsugár 5. c
osztályos tanuló a 2. helyezésért járó jutal-
mat vehette át 374 tanuló közül. Tanára:
Dombi Zoltánné.

Székesfehérváron a „Szép Magyar Be-
széd” verseny megyei fordulóján Sükösd
Gergõ 7. c osztályos tanuló 1. helyezést ért
el. Tanára: Barabás Irén.

A Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei
fordulóján egyéni és csapatversenyeken
Rehány Tamás 6. c az 5. helyen, Sükösd
Gergõ 7. c a 10. helyen, valamint a 6. évfo-
lyam a 7. helyen és a 7. évfolyam az 5. he-
lyen végzett. Tanáraik: Boda János, Ta-
kács Sándor, Varga Piroska.

Sporteredmények

Körzeti futsal teremlabdarúgás: 4. korcso-
port – 1. helyezett lett a Demeter Dávid,
Kiss Roland, Deák Dániel, Sükösd Gergõ,
Horváth István, Barabás József, Márko-
vics Dániel, Král András és Rohonczy
Marcell alkotta csapat, ugyanõk 4. helye-
zettek lettek a megyei bajnokságban Fel-
csúton.
Az Amatõr Röplabda Középiskolás Baj-
nokság megyei fordulójában a 5-6. korcso-
portban a fiúk csapata (Vámosi Máté, Vá-
mosi Kristóf, Biber Zoltán, Boros Gergõ,
Tutuc Erik, Baki Dániel, Szénási Gergely,
Horváth Márk, Barsi Balázs, Kreutz Ben-
jámin) 2., a lányok csapata (Katona Karo-
lina, Márkus Helga, Szedlákovics Fanni,
Bugyik Barbara, Halasi Nóra, Huszár Fru-
zsina, Kiszl Fanni, Kovács Adrienn, Tóbel
Cintia, Bartók Kinga) 3. helyezett lett. Ta-
náruk: Virág Mária.

*Ha valaki betegség, vagy egyéb ok miatt nem tud
megjelenni, egyéni egyeztetéssel új idõpontot
kérhet (06-25-508-950).

Folytatás a következõ oldalon.

GIMISAROK
MÁRCIUS

Szerkesztette: Dombi Zoltánné és Kiszlné Simon Andrea
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Sakk

A Szabadegyházán megrendezett körzeti
diákolimpia csapatversenyén a fiúk IV.
korcsoportjában 1. helyezést ért el a Lo-
vász Bence, Demeter Máté, Demeter Dá-
vid és Parnicsán Eszter alkotta csapat. Az
egyéni versenyben Rohonczy Marcell és
Parnicsán Eszter l., Lovász Bence és Hu-
szár Boróka 2. és Demeter Máté 3. helye-
zett lett. A megyei versenyen Parnicsán
Eszter 4., Huszár Boróka 5., Lovász Bence
6. és Rohonczy Marcell 7. lett. Tanáraik:
Virág Mária és Nagy Attila.

Elõadás

Kiemelt márciusi rendezvény: március
18-án 14.30-kor iskolánkban tart elõadást
a neves angoltanár, Jilly Viktor az új köny-
vérõl angol nyelvet oktatók számára. A
részvétel ingyenes, a helyek korlátozott
száma miatt regisztrációhoz kötött. A
résztvevõk a könyvbõl tiszteletpéldányt
kapnak, valamint hozzáférést az online
tananyagokhoz is. Regisztrálni az alábbi
linken lehet: https://docs.google.com
/forms/d/1_XvYXRK3xC8_WWoHV2_A
5bSioGba5t_c0lQhLIKxDLo/viewform

Cecei sulibörze
Három hetet meghaladó

projekt

Hétfõn délelõtt huszárok dobolták ki isko-
lánk falai között, hogy „Az a forró tavasz”
címmel megkezdõdött ez évi három hetet
meghaladó projektünk. Az 1848/49-es for-
radalom és szabadságharc 165. évforduló-
jához kapcsolódó programsorozat március
4-e és 27-e között zajlik intézményünkben,
melynek keretében felidézzük a szabad-
ságharc momentumait. A héten kézmû-
ves-foglalkozások keretében a forradalom
jelképeit, huszárcsákót, Kossuth-címert,
48-as zászlót készíthetnek el diákjaink kü-
lönbözõ technikákkal, valamint Boros Ist-
ván, a település huszáregyesületének tagja
a huszárhagyományokról szóló elõadását
hallgathatják meg. A következõ hetekben
szavalóversenyen, digitális bemutató ké-
szítésében és katonadaléneklõ-versenyen
próbálhatják ki magukat a gyerekek.

Tornócziné Bondor Csilla tanárnõ,
projektvezetõ

Szalagtûzõ ünnepség

Március 1-jén szalagtûzõ ünnepség zajlott
a Cecei Általános Iskolában. A már évtize-
des hagyományra visszatekintõ esemé-
nyen az iskola két legidõsebb évfolyamá-
nak tanulói vettek részt, a közönséget pe-
dig a nyolcadikosokat tanító pedagógusok
alkották.
A bensõséges hangvételû ünnepség a leg-
idõsebbek humoros jelenetével kezdõdött,
amelyet egy komolyabb hangvételû vers,
hetedikeseknek szánt bölcsességek és egy

tanmese követett. A hetedikesek az iskolai
életben elõforduló vicces szituációkból, el-
szólásokból, ellenõrzõi beírásokból gyûj-
töttek egy csokorra valót. A mûsorszámok
között a Republic együttes zenéje szólt,
melyek közül egyet el is énekeltek a végzõs
osztálynak a hetedikesek.
A szalagtûzés után az ünnepség hivatalos
részét a nyolcadikosok bébi- és tablófotói-
ból Pordány Réka által készített digitális
bemutató zárta.
A szalagok feltûzése után a hetedikesek
megvendégelték a nyolcadikosokat. A dél-
után táncmulatsággal végzõdött.

Ráczné Pincési Julianna
8. osztályos osztályfõnök

Nagy vagy!

Nagy örömünkre elfogadták iskolánk je-
lentkezését, a Nagy vagy! egészséges élet-
módot, sportos életet támogató országos
televíziós programba. Borosné Asbóth Ilo-
na, iskolánk testnevelõ tanára nagy izga-
lommal szervezi a versengõk csapatát, és a
szurkolótábort, akik április 6-án, szomba-
ton Kecskemétre utazhatnak a vizes ver-
senyszámok megvalósítására, április 13-
án, szombaton pedig Budaörsre a talajon
végzett versenyszámokra.
Minden támogatót, lelkes szurkolót vá-
runk, aki szívesen utazna velünk a helyszí-
nekre, és megmutatná velünk együtt, hogy
a kis települések is nagyon támogatják az
egészségtudatosság ügyét!

Cecei iskola

Ovisok bálja
Cecén

A Kincskeresõ Óvoda március 2-án (szom-
baton) délután kis mûsorral kedveskedett
az érdeklõdõknek a cecei mûvelõdési ház-
ban. Erre a délutánra már régóta készültek
a csoportok. Lelkesen, teli torokból éne-
keltek, szavaltak mondókákat az aprósá-
gok. A díszlet és a jelmezek rendkívül kre-
atívra és látványosra sikeredtek. A kis
összejövetelen szinte az egész óvoda apra-
ja-nagyja fellépett. A büszke nagyszülõk-
bõl és rokonokból nem volt hiány, tömve
volt a mûvelõdési ház. A mûsor végén
bálra és tombolára invitálták a vendége-
ket.
A szervezõk ezúton is köszönetet szeret-
nének mondani mindenkinek, aki bármi-
lyen módon hozzájárult a rendezvény
sikeréhez.
A bevételt az óvodások kirándulásaira for-
dítják.

Mágocsi Adrienn

MEGHÍVÓ
Szeretettel hívunk, várunk

minden érdeklõdõt a

2013. március 9-én, szombaton,
19 órától a Cecei Mûvelõdési

Házban megrendezésre kerülõ

batyus
SPORTBÁLUNKRA.

A program során történik a 2012-es év
utánpótláscsapatainak éves beszámoló-
ja, évértékelése.

Tombolával, jó zenével várjuk a sporto-
lókat, támogató vendégeket! A jó han-
gulatról Szabó László és Márton fia
gondoskodik.

Belépõdíj felnõtteknek: 1000 Ft, iskolás
diákoknak: 500 Ft, az utánpótlás-spor-
tolóknak ingyenes!

Tombolaajándékokat szívesen foga-
dunk!

Mindenkit várunk!

Folytatás az elõzõ oldalról.
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BOGÁRD és VIDÉKE–LSC SÁRBOGÁRD
városi teremlabdarúgó-bajnokság

XVIII. forduló

Cece Old Boys–Sárbogarak 3:3 (2:1)
Vezette: Böröndi G.
Cece Old Boys: Fülöp Gy. – Mikuli, Szikszai, Fülöp T., Tar.
Csere: Kovács, Németh, Szeip, Tóth.
Sárbogarak: Mondovics – Németh Cs., Rigó, Kasza, Somogyi.
Csere: -
1. perc: Fülöp T. lövése a kapu elõtt suhant el. 2. perc: Somogyi
sem találta el a kaput. 4. perc: Fülöp T. megszerezte csapatának a
vezetést. 6. perc: Somogyi lövése a kapufáról vágódott le. 7. perc:
Fülöp T. is a kapufát találta telibe. 9. perc: Kasza lövését Fülöp
Gy. lábbal hárította. 10. perc: Németh Zs. fejesét Mondovics nagy
nyugalommal védte. 12. perc: Somogyi próbálkozott lövéssel. 13.
perc: Németh Zs. percei következtek, elõbb a kapus védett, majd
a 14. percben góllá érett a sokadik próbálkozása. 15. perc: Tar lö-
vését Szeip átlépte, de Mondovics résen volt. 17. perc: Kasza vá-
ratlan lövése a felsõ sarokban kötött ki. 19. perc: Kovács lövése a
kapufáról jött ki. 20. perc: Mikuli (Bogárdi Béla) lövése kapu mel-
lé ment. 21. perc: Mikuli lõtt kapufát. 23. perc: Kasza mellé,
Szikszai pedig fölé durrantott. 24. perc: szöglet után Mondovics
egyenlített. 29. perc: Rigó vezetéshez juttatta csapatát. 31. perc:
Szikszai centiméterekkel lõtt kapu mellé. 32. perc: Kovács lövését
Mondovics kiütötte. 34. perc: Rigó-kapufa. 35. perc: Kasza tiszta
helyzetben kapu fölé vágta a labdát. 38. perc: Fülöp T. lövését
Mondovics kispárgázta. 40. perc: Fülöp T. egyenlített.
Sárga lap: Kasza.
Góllövõk: Fülöp T. 2, Németh ill. Kasza, Mondovics, Rigó.

Twister Galaxy–Spuri 3:6 (2:2)
Vezette: Szakács I.
Twister Galaxy: Bognár I. – Balogh, Bognár T., Kaló, Szabó.
Csere: Killer I., Szántó.
Spuri: Kiszl – Palásti, Gál, Banda, Czeiner.
Csere: Huszár.
1. perc: Gál nem találta el a kaput. 2. perc: Bognárt egyedül hagy-
ták, emelése a kapuban kötött ki. 6. perc: Bognár T. ismételt, már
kettõvel ment a Twister. 7. perc: mit hagytak ki sorozatban a
Twister játékosai? 8. perc: Palásti emelt kapu mellé. 9. perc:
„LEFETY”, alias Killer I. nem hallotta meg a kis Kovács (Sajó)
kiabálását. Nagyon elfoglalt ember volt. Pedig Doboz biztatta be-
csületesen! 10. perc: Banda lõtt mellé. 12. perc: a kapu elõtt men-
tõ Balogh lábáról a kosárgyûrûbe esett a labda csont nélkül. Há-
rompontos találat! 13. perc: Banda szépített. 14. perc: Bognár T.
lövését védte Kiszl. 15. perc: Szántó lövése Kiszl lábáról szögletre
pattant. 17. perc: Czeiner egyenlített. 22. perc: Czeiner villant és
máris vezet a Spuri. 23. perc: Bognár T. lõtt mellé. 24. perc: Bog-
nár T. lehetetlen szögbõl óriási gólt lõtt. 27. perc: Gál Tibinek
nem jött össze a gólszerzés. 29. perc: Czeiner a harmadik gólját
lõtte. 30. perc: Czeinert nem tudták tartani, lövése a kapuban. 31.
perc: Palásti is feliratkozott a góllövõk közé. 34. perc: Kaló lövése
Kiszlrõl szögletre ment. 35. perc: Gál zúgó kapufát lõtt. 36. perc:
Kaló sem találta el a kaput. 39. perc Banda lövését Bognár, Bog-
nár T. lövését Kiszl védte.
Góllövõk: Bognár T. 3 ill. Banda, Czeiner 4, Palásti.

Légió 2000, Pentagri–Sárszentmiklós öfi 2:6 (1:1)
Vezette: Szakács I.
Légió 2000, Pentagri: Szilágyi – Németh, Huszár Z., Kelemen,
Vereczkei.
Csere: Baki, Csuti Z., Imre, Örkényi, Szilágyi F.
Sárszentmiklós öfi: Plézer – Szepesi, Pintér, Deák, Kiss.
Csere: Derecskei, Tóth I.
2. perc: Vereczkei kapu mellé lõtt. 3. perc: Németh átemelte a lab-
dát a kapujából kimozduló Plézer felett, Pintér a gólvonalról

mentett. 3. perc: szöglet után Kelemen fejelt kapufát. 5. perc: az
öregfiúk elsõ lövését Deák eresztette meg, lövése elkerülte a ka-
put. 6. perc: Kiss lövését Szilágyi magabiztosan hárította. 10. perc:
Örkényi, majd Kelemen lövését védte Plézer. 12. perc: szabadrú-
gás után Szepesi lövését védte Szilágyi. 13. perc: Deák lövése kapu
fölé. 16. perc: Baki a jobb alsó sarokba lõtt. 20. perc: Deák az utol-
só pillanatban egyenlített. 21. perc: Deák lövése Szilágyi kezérõl
szögletre pattant. 22. perc: Deák a kapu fölé emelte a labdát. 26.
perc: Németh a kapufát találta el. 27. perc: Vereczkei-gól. 29.
perc: Deák egyenlített. 31. perc: Plézer kidobása Tóth fejérõl a
kapuban. Még ugyanebben a percben Deák újabb gólt lõtt. 32.
perc: Tóth-gól. 33. perc: Örkényi lõtt kapu fölé. 36. perc: Kiss

FLD Ászok Ásza

Extrém

Sárkeresztúr Kike
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Az Agárdi Termál csoport
eredményei

Baracska–Vajta 1-4
Adony–Mezõszilas 2-1
Lajoskomárom–Kulcs 3-2
Káloz–Dunaújváros Pase II. 1-3
Dég–Pusztaszabolcs 1-4
Aba-Sárvíz–Sárbogárd 1-0
Seregélyes–Nagylók 1-0
Sárszentmihály–Ercsi 0-1

Az Agárdi Termál csoport állása

1. D.újváros Pase II. 16 16 0 0 87 16 71 48
2. Ercsi 16 11 3 2 66 16 50 36
3. Aba–Sárvíz 16 9 5 2 38 21 17 32
4. Seregélyes 16 9 4 3 43 24 19 31
5. Pusztaszabolcs 16 8 4 4 44 17 27 28
6. Mezõszilas 16 8 1 7 26 28 -2 25
7. Sárszentmihály 16 8 1 7 30 38 -8 25
8. Adony 16 7 4 5 29 25 4 25
9. Nagylók 16 7 3 6 32 33 -1 24
10. Vajta 16 5 5 6 20 40-20 20
11. Sárbogárd 16 4 6 6 21 31-10 18
12. Lajoskomárom 16 3 4 9 21 31-10 13
13. Káloz 16 3 3 10 28 44-16 12
14. Kulcs 16 2 3 11 23 62-39 9
15. Baracska 16 1 4 11 20 51-31 7
16. Dég 16 1 2 13 19 70-51 5

A Road Masters csoport
eredményei

Baracs–Velence 1-5
Kápolnásnyék–Szár 2-2
Szabadegyháza–Martonvásár 1-2
Gárdony-Agárdi Gyógyfürdõ–
Polgárdi Vertikál 2-1
Sárszentmiklós–Bicske 3-1
Kisláng–Mezõfalva 3-1
Dunafém-Maroshegy–Iváncsa 2-1
Sárosd–Bakonycsernye 2-0

A Road Masters csoport állása

1. Velence 16 13 2 1 41 15 26 41
2. Sárosd 16 12 1 3 44 19 25 37
3. Iváncsa 16 9 4 3 38 18 20 31
4. Gárdony–Agárdi

Gyógyfürdõ 16 9 2 5 34 27 7 29
5. Martonvásár 16 9 1 6 22 18 4 28
6. Bicske 16 9 0 7 41 32 9 27
7. Szár 16 7 6 3 34 13 21 27
8. Dunafém–

Maroshegy 16 7 3 6 25 23 2 24
9. Kisláng 16 7 2 7 30 31 -1 23
10. Sárszentmiklós 16 6 3 7 27 34 -7 21
11. Mezõfalva 16 6 1 9 22 26 -4 19
12. Bakonycsernye 16 4 4 8 22 35-13 16
13. Szabadegyháza 16 4 2 10 23 32 -9 14
14. Kápolnásnyék 16 4 2 10 30 47-17 14
15. Polgárdi Vertikál 16 2 4 10 12 39-27 10
16. Baracs 16 1 1 14 15 51-36 4

(Doboz) lõtt kapu fölé. Nagy tapsot ka-
pott! Ugye, tudod, kitõl? 38. perc: Deák
ismét eredményes. 39. perc: Derecskei is
tapsot kapott lövéséért. De ez a lövésnek
szólt!
Góllövõk: Baki, Vereczkei ill. Deák 4, Tóth
I. 2.

FLD Ászok Ásza–Toledó 2005
5:1 (1:0)

Vezette: Szakács I.
FLD Ászok Ásza: Farkas – Magyar, Rosz-
kopf, Bor, ifj. Bor.
Csere: Lakatos, Mihalkó, Vinklmann.
Toledó 2005: Fûrész – Rozgonyi J., Bara-
bás R., Csuti, Kiss.
Csere: Dombi V., Rozgonyi G.
A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV
sportadásában tekinthetik meg.
Góllövõk: Bor 3, Lakatos, Magyar ill. Roz-
gonyi G.

Sárkeresztúr Kike– Extrém 4:5 (3:5)
Vezette: Szakács I.
A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV
sportadásában tekinthetik meg.
Góllövõk: Geiger, Vörös, Hajdinger, Kiss ill.
Dévényi, Flõgl 3, Szabó.

Végeredmény
1. FLD Ászok Ásza 18 16/2/0 109:17 50
2. Extrém 18 14/1/3 95:47 43
3. Sárkeresztúr Kike 128 12/0/6 95:45 36
4. Sárszentmiklós öfi 18 10/1/7 97:51 31
5. Légió 2000, Pentagri 18 10/0/8 47:41 30
6. Twister Galaxy 18 5/4/9 59:67 19
7. Toledó 2005 18 5/3/10 50:85 18
8. Cece Old Boys 18 4/3/11 37:77 15
9. Spuri 18 3/1/14 38:104 10
10. Sárbogarak 18 3/1/14 35:125 10

Az elsõ három helyezett csapat részére az
okleveleket, érmeket, kupákat Hargitai

Lajos, a Bogárd és Vidéke hetilap tulajdo-
nosa, egyben fõszponzor adta át.
A különdíjakat Nagy Tibor, az önkor-
mányzat képviselõje az alábbi sporttársak-
nak adta át.
A bajnokság legjobb kapusa: Farkas Atti-
la, FLD Ászok Ásza.
A bajnokság legjobb védõje: Dévényi
Zsolt, Extrém.
A bajnokság legjobb mezõnyjátékosa: Sü-
tõ Gábor, Sárkeresztúr Kike.
A bajnokság gólkirálya: Deák Géza, Sár-
szentmiklós öfi, 41 góllal.
Szakács István megköszönte a csapatok-
nak a részvételt, hogy a bajnokságon nem
történtek nagyobb sérülések. Bár kisebb
afférok azért elõfordultak, egy játékost a
bajnokság küzdelmeibõl ki kellett zárni,
kettõ fõt pedig sportszerûtlen viselkedés
miatt kellett megbüntetni. Mindenkinek
jó egészséget kívánva a bajnokságot bezár-
ta.

Gróf Ferenc

Kézilabda
Megkezdõdik a megyei férfi kézilab-
da-bajnokság tavaszi fordulója. Az
alapszakasz utolsó két mérkõzését ha-
zai pályán játssza a VAX Sárbogárd csa-
pata. Március 9-én 18 órától Simon-
tornyát, 16-án szombaton pedig a nagy
rivális Rácalmást fogadja a Mészöly
csarnokában.
Aki adója 1 %-ával támogatná egyesü-
letünket, köszönettel vesszük!
Adószámunk: 18502710-1-07.

VAX Kézilabda Egyesület Sárbogárd
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VÁNDORLÁSAIM 28.
Végre megérkezik Várhelyi. Merev, hideg
hivatalnokember benyomását kelti. Bemu-
tatkozom, s mondom, hogy délután érkezik
az autó a holmimmal, s elfoglalnám a szolgá-
lati lakást, amit az igazgatói álláshoz meghir-
dettek. Hûvösen végigmér. Hozzá képest
meglehetõsen elõnytelen a külsõ megjelené-
sem, s ezt megrovó pillantásával érezteti is.
Rövidnadrág van rajtam és egy elnyûtt, kifa-
kult póló. A kor lázadó ifjúságára jellemzõ
hosszú, vállamra lógó hajam se nyeri meg a
tetszését. „Na, ennek se jöttem be!” – gon-
dolom magamban.
– Ezzel a problémával keresse Pál elvtársat,
a községi tanács elnökét. Gazdaságilag és
munkajogilag is oda tartozik már a mûvelõ-
dési központ, mi csak a szakmai irányítást
gyakoroljuk – feleli kimért, elutasító han-
gon.
Csalódott vagyok. Érkezésem hírére intege-
tõ, fehér ruhás lányokat, fogadóbizottságot,
virágesõt ugyan nem vártam, de hát három
éve hirdetik már ezt az állást. Úgy könyörög-
tek ki Dunaföldvárról. A járási szakigazgatá-
si szerv vezetõje meg abból ítél, hogy nézek
ki egy nyári délutánon? Dacos harag gyûlik
bennem. „Dolgozni jöttem ide, nem azért,
hogy neked megfeleljek!” – fogalmazódik
meg bennem a ki nem mondott válasz. Ezt a
gondolatot egy mosoly mögé rejtem, s gyor-
san elköszönök.
– Köszönöm a segítségét, Lajos! Igazán jól
elbeszélgettünk. Sok sikert a munkájához! –
búcsúzik biztató mosollyal Várhelyi felesé-
ge.
A csupa szív asszony kedvességétõl egy pilla-
nat alatt, mint a füst, elszáll a haragom. In-
dulok vissza a mûvelõdési központba, ahol
leendõ kollégám, Sztari Béla lelkes ováció-
val fogad.
– Na, végre! Nagyon vártam már, hogy le-
gyen újra fõnököm. Harmadik éve egyedül
kell húznom ezt a szekeret. Ha dolgozni jöt-
tél ide, akkor nem fogsz unatkozni. Kezdõ-
dik a színházi bérletszervezés, indulnak a
csoportok, tanfolyamok.
Közben megérkezett a kisteherautó, ami a
holmimat hozta.
– Hol van a szolgálati lakásom? – kérdezem
Bélát.
Béla bandzsítva rám néz, vakargatja az állát,
aztán nagy nehezen kinyögi:
– Hát, abban mostanság éppen az öregek
napközije üzemel.
– Na, ne viccelj, az állást lakással hirdették,
meg is állapodtunk, hogy ma költözöm. Az
utcán csak nem lakhatok!
Béla elmegy telefonálni, aztán kisvártatva
megjelenik a járástól Farkas Jóska, a nép-
mûvelési felügyelõ, aztán megérkezik a ta-
nácselnök, Pál Viktor is. Bemutatkozunk
egymásnak.
– Te vagy az új kultúrigazgató? – szólít meg
közvetlen hangon Viktor. – Örülök neked.
Hallom, nem üres a lakás. Jóska! – fordul a
népmûvelési felügyelõ felé. – Hát hogy fo-
gadjátok ti a kollégátokat? A jó szagú úriste-
nit! Ti hirdetitek lakással az állást, és nincs
hova mennie ennek az embernek? Intézked-
jetek már, a Názáreti Jézus Krisztusát, ne
várjátok, hogy visszaforduljon innen az ajtó
elõl! Én könyörögtem a dunaföldvári ta-

nácselnöknek, Jendrolovits Ferinek, hogy
adja ki nekünk ezt a szakembert!
– De hát, Pál elvtárs! – rebegi zavartan Jós-
ka. – A tanács vette igénybe a lakást ideigle-
nesen, hogy beinduljon az öregek napközi
otthona. Azt ígérték, hogy õszre kiköltöznek
innen. Ez nem a járás felelõssége.
Viktor indulatosan legyint.
– Nem érdekel, ne magyarázkodj! Oldjátok
meg a problémát! Költöztessétek be Hargi-
tai elvtársat az igazgatói irodába. Aztán
majd intézkedek, hogy mielõbb megüresed-
jen az a lakás.
Így költözök be az igazgatói irodába. A „mi-
hamarabb” fél évig tart, de nem bánom. Így
éjjel-nappal az új munkahelyemen lehetek.
Éppen kezdõdik a színházi bérletszervezés.
Bélával reggeltõl estig járom végig az üze-
meket, vállalatokat, ÁFÉSZ-t, téeszt.
Összekötjük a kellemeset a hasznossal, én
bemutatkozom mindenütt, és egyúttal szer-
vezzük a közönséget a színházi elõadásokra,
az iskolákat pedig a gyermekszínházas bér-
letre. Néhány hét alatt megismerem a tele-
pülés és a környezõ falvak szinte minden ve-
zetõjét.
Az énekkar szeptemberi elsõ összejövetelén
Huszics Vendel mutat be a kórusnak, s miu-
tán megtudja, hogy a hangom a kórusének-
léshez kielégítõ, mire észbe kapok, már a
basszusban ülök, és Harmath Jóska, Nyikos
Imre, Sári Bandi bácsi szorongatják jobbról
is, balról is a kezemet.
A kórus után Lendvai Gyurka egy vonósné-
gyes szervezésének tervét vázolja elém. De
ehhez zeneiskola, képzett zenetanárok kel-
lenek. Ez a jövõ zenéje, de megoldjuk.
Együtt bemegyünk a sakkozókhoz. Õk éjfé-
lig merengenek a sakktáblák fölött. Bemutat
kollégájának, Babina Gyurinak. Mindketten
ügyészek. Gyuri éppen Kovács Imrével sak-
kozik, aki a pártbizottságon az agitációs pro-
pagandaosztály vezetõje.
Másnap reggel izgatottan keres Farkas Jós-
ka.
– Gyere gyorsan, Kovács János elvtárs látni
akar!
– Ki az a Kovács János elvtárs? – kérdezem.
– A járási hivatal elnöke. De siessünk! – sür-
get izgatottan.
Béla még odasúgja nekem:
– Aztán vigyázz, mit mondasz, mert leharap-
ja a fejedet! Csak amit kérdez, arra válaszolj!
– a hátamra üt egy nagyot, kacsint, miközben
grimaszokat vág hozzá.
Csodálkozom ezen a nagy felhajtáson, de
engedelmesen megyek Jóska után. A mûve-
lõdési osztályon már ott toporog türelmetle-
nül Várhelyi. Mellette egy elnyûtt arcú em-
ber idegesen szívja a cigarettáját. Mint meg-
tudom, õ Kovács István, a hivatal elnökhe-
lyettese. Hárman vesznek körbe, és indu-
lunk az elnöki irodába. Meglep, hogy
mennyire félnek ezek az emberek. Kovács
Pistának még a nadrágja szára is remeg,
amint belépünk az elnöki iroda elõszobájá-
ba. A titkárnõ bekopog az elnökhöz és beje-
lent bennünket, aztán szélesre tárja elõttünk
az ajtót.
Hatalmas asztal mögött ül az elnök. Az asz-
tal elõtt perzsaszõnyeg. Ennek a széléhez
kell állnunk szépen, katonásan.

Az elnök vérfagyasztó pillantásokkal mér
végig. „Ez az ember élvezi, hogy félnek tõle”
– gondolom magamban. Kovács elvtárs az
asztalra csap, s rám ripakodik:
– Maga mikor volt borbélynál?
A kérdés váratlanul ér, nem találom a szava-
kat. Farkas Jóska oldalba bök, hogy válaszol-
jak már, mire nagy nehezen kinyögöm:
– Kovács elvtárs, én nem járok borbélyhoz.
– Mi az, hogy nem jár borbélyhoz? – Várhe-
lyihez fordul. – Kit hoztatok ti ide kultúr-
igazgatónak? Takarodjatok a szemem elõl!
Kifelé! Meg ne lássam ezt az embert, amíg le
nem vágatja a haját!
Kísérõim villámgyorsan megfordulnak, me-
nekülõre veszik. Jóska megragadja a vállam
és húz kifelé. Teljesen lebénított a jelenet.
Kint aztán nekem esnek.
– Na, ezt jól megcsinálta! Most maga miatt is
mi szorulunk! – mordul rám az elnökhelyet-
tes.
Nagyon nem értem a viszonyokat. Nekem a
községi tanács elnöke a munkáltatóm. Ak-
kor miért üvöltözik velem a járási elnök?
A mûvelõdési központban Béla meg Imre
Laci, a könyvtár igazgatója fogadnak.
– Na, mi volt? – kérdezik izgatott mohóság-
gal.
– Üvöltözött és kizavart bennünket Kovács
János Várhelyiékkel együtt az irodájából,
mert azt mondtam neki, hogy én nem járok
borbélyhoz.
– Te tényleg nagy marha vagy – hüledeznek.
– Akkor ez nem nyugszik addig, amíg téged
ki nem nyír. Csak az az egy szerencséd, hogy
már nem oda tartozunk.
Mint megtudom, éppen ezen a nyáron szün-
tették meg hivatalosan a járási tanácsokat,
így került át a járási mûvelõdési központ a
község igazgatásába.
– Kovács Jánosnak nagy presztízsveszteség,
hogy már nem parancsolhat neked. Ha rajta
múlna, már pakolhatnád a betyárbútort, és
mehetnél, amerre látsz – jegyzi meg Imre
Laci.
Cseng a telefon, fölveszem.
– Itt Pál Viktor. Hargitai elvtárs, gyere át
hozzám azonnal!
– De miért, Pál elvtárs?
– Ne kérdezd, majd megtudod!
Az elnöki irodában az elnök le-föl járkál.
Néha megáll, rám néz, legyint, aztán tovább
járkál. Végül megáll a szekrénynél, hirtelen
mozdulattal egy üveg pálinkát vesz elõ, és
hozzá egy decis poharat. Teletölti, majd rá-
mutat a pálinkára és rám reccsent:
– Idd meg!
– Nem iszom, Pál elvtárs.
– Hogyhogy nem iszod meg, ha ezt a tanács-
elnök parancsolja? – ripakodik rám. – Hát
micsoda ember vagy te? Itt minden vezetõ
iszik. Te hogy mersz nem inni?
– Pál elvtárs, én egyáltalán nem iszom szeszt.
– No, pedig ezt megiszod azért, mert nem
jársz borbélyhoz! – a szemében huncutkás
mosolyt látok, s ettõl megértem ennek az
embernek a titkát.
– Rendben, Pál elvtárs, de az ökör iszik ma-
gában. Én meg az asztalon csak egy poharat
látok.
– Ej, a kutya teremtette, micsoda ember vagy
te? Én sem iszom. De veled most kivételt te-
szek. Szervusz, Lajoskám!
– Szervusz, Viktor!
Folytatom.

Hargitai Lajos
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BELLA ISTVÁN
VERSMONDÓ-

VERSENY
Sárkeresztúr Község Önkormány-
zata és a Vörösmarty Társaság –
más intézményekkel közösen –
harmadik alkalommal meghirdeti
a Bella István Versmondóver-
senyt. Általános iskola felsõ tago-
zatosai és középiskolások jelent-
kezését várjuk. A jelentkezõknek
egy Bella István-verset és egy sza-
badon választott kortárs magyar
költõ versét kell tudniuk. (A ver-
senyzõk figyelmébe ajánljuk a
„Hetek” csoport tagjainak alkotá-
sait.) A megye intézményei egy
versmondót nevezhetnek.

Nevezési határidõ: 2013. április 10.

A versmondóverseny döntõjének
idõpontja: 2013. április 20. (szom-
bat) 9 óra.

Helyszín: Ciszterci Szent István
Gimnázium, 8000 Székesfehérvár,
Jókai u. 20.

A jelentkezéseket a Ciszterci
Szent István Gimnáziumnak
küldjék: telefon/fax: 06 (22)
506 861, vagy igazgato.ciszterszfv
@upcmail.hu.

A jelentkezõk írják meg életkoru-
kat, a választott versek címét és
szerzõjét.

A verseny legjobbjai a zsûri dönté-
se alapján díjazásban részesülnek.

Sárkeresztúr Község Önkormányzata
– Csutiné Turi Ibolya polgármester,

Vörösmarty Társaság –
Bobory Zoltán elnök

Könyvtári esték 2013

„NAGY DOLGOK
A KIS VILÁGBAN”

A Madarász József Városi
Könyvtár szeretettel meghívja

Önt és családját

2013. március 11-én
17 órára a

Varga Csaba legújabb fotóiból
összeállított kiállításra és

diaporáma-vetítésre.
A belépés ingyenes.

Mûvészeink sorozat

A Sárbogárdi Múzeum Egyesület
meghívja Önt

John Judit (sz. Mittler Judit)
sárbogárdi gyökerû mûvész

CSEND-KÉPEK
címû kiállítására.

Megnyitó: 2013. március 22-én
(pénteken) 18 órakor a mûvelõdési

ház kiállítótermében.
Mindenkit szeretettel várunk!

Bemutatkozás

Sárbogárdi származású autodidakta alkotó va-
gyok. A Petõfi Sándor Gimnáziumban érettsé-
giztem, majd az ELTE orosz–olasz szakán végez-
tem. Hobbim a fotózás, és néhány éve – alka-
lomszerûen – rajzolással és festéssel is foglal-
kozom. Nem jártam képzõmûvészeti iskolába,
képzésekre, magam tanulok, kísérletezek.
2008-ban jelentkeztem elõször hivatalos meg-
mérettetésre, a Pest Megyei Amatõr Mûvészek
„Amator Artium” versenyére, ahol grafika kate-
góriában elsõ helyezett lettem. Azóta több mun-
kám bejutott az Országos Utazó Esszencia Tár-
latra, négy egyéni és több csoportos kiállításon
vettem részt veszprémi, váci, tihanyi és buda-
pesti helyszíneken.
Szeretem a fekete-fehér fotókat, talán ezért is
áll a grafika közelebb hozzám, mint a festés. Szí-
vesen rajzolok embereket, fõképp idõseket,
akiknek arca, egy-egy mozdulata egész sorsuk-
ról árulkodik. Másfél éve kezdtem kísérletezni a
porpasztell technikájával, és mivel megtetszett
a lágy textúra és a gyors kivitelezés lehetõsége,
azóta pasztellképeket is készítek. Néhányat
ezekbõl is válogattam mostani kiállításom té-
májához, melyben a csend számtalan arcát, as-
pektusát szeretném bemutatni.
Ahogy Szabolcsi Zsóka írja:
„A csend hiány. A szó hiánya, a zaj hiánya, a
cselekvés hiánya.
Más a belsõ béke csendje, s más a természet zajgó,
zsongó csendje.
Más a feszültség csendje, s az alkotó munka csendje.
A csend néha harsog, néha süket és süketté tesz.
A csendben megszólalnak a belsõ hangok, s a fogé-
kony fül számára zenévé olvadnak össze.
Éjszaka csendje, hajnal hallgatása. Csönd. Némaság.
Üresség. Kitaszítottság. Magány. Halál. Világegye-
tem. Elválások döbbent némasága. Hóesés békés
csendessége. Álmodozások bársony csendje. Az egy-
másra találás ünnepélyes hallgatása.
A csend jó. A csend béke. A csend nyugalom. A csend
minden.”

John Judit

Elhunyt Reisz Tamás
képzõmûvész

Váratlan, gyors lefolyá-
sú betegség ragadta el
az élõk sorából a si-
montornyai Reisz Ta-
más képzõmûvészt
2013. február 19-én.
Temetésére március
2-án, szombaton, 14
órakor került sor a si-
montornyai temetõben.

Mivel szerkesztõségünk jó kapcsolatot ápolt a mû-
vésszel, és nagy tisztelõi vagyunk alkotásainak –
melyek közül néhány a mi falunkat díszíti –, az aláb-
bi sorokkal szeretnénk fejet hajtani emléke elõtt.
Reisz Tamás képzõmûvész 1950-ben született
Somogygesztiben. Mûvészeti tanulmányait Buda-
pesten végezte, ahol mûvésztanárai Benedek
György Kossuth-díjas festõmûvész és
Kirschmályer Károly szobrászmûvész voltak.
Számos alkalommal vett részt az ország különbözõ
mûvésztelepein megrendezett alkotótáborokban.
Technikájára jellemzõ a sokszínûség, kipróbálta a
metszetek minden fajtáját. Az utóbbi években ak-
varelljeivel, pasztellképeivel varázsolta el az érdek-
lõdõ közönséget, de az olajfestészethez sem ma-
radt hûtlen.
A termékeny alkotók közé tartozott.
Bár csendéletet, portrét is találhatunk munkái
közt, igazából a tájképek alkotása jellemzi piktúrá-
ját.
Szívesen festette meg a vizek, mocsarak, vízpartok
világát. Szerette a színek tükrözõdését a víz felüle-
tén. A pillanatnyi hangulatok, benyomások, a fé-
nyek következetes megfogalmazása jellemzõ ké-
peire. Magyarázatra nem szoruló, önmagukban is
sokatmondó, nyugalmat, harmóniát árasztó tájké-
peit nézve magunk is a természet részévé válha-
tunk. Átérezhetjük az egyes évszakok hangulatát,
csodálhatjuk a felhõk, az erdõk, a mezõk szépsé-
gét.
Az alföldi tanyákat, a pusztát idézõ festmények
egyszerûségükkel varázsolnak el bennünket. Az ut-
carészleteket, régi házakat ábrázoló képeken felis-
merhetjük közeli környezetünk, városunk sokszor
megjárt utcáit, nevezetességeit, a szomszédos fal-
vak parasztházait, lebontásra ítélt, ódon épületeit,
melyeket cselekménymentesen, mint dokumentu-
mot örökített meg az utókor számára.
Látásmódjára jellemzõ, hogy ami mellett mások el-
mennek, Õ meglátta benne a szépet és képpé for-
málta azt.
Alapító tagja a Képzõ- és Iparmûvészek Országos
Szövetségének (Országos Képzõ- és Iparmûvészeti
Társaság), valamint a Tolna megyei Bárka Mûvé-
szeti Szalonnak.
A mûvészetet kedvelõ közönség az elmúlt évtize-
dekben 60 kiállításon ismerhette meg mûveit.
Munkái messze eljutottak a világba, itthon megta-
lálhatók közintézményekben, könyvillusztrációk,
falinaptárak, grafikák formájában.

Forrás: www.tolnaart.hu, Szíjártó Krisztina



A következõ 5 napban változékony és egyre csapadékosabb idõre kell ké-
szülnünk. Csütörtökön sok felhõ lesz hazánk felett és eleinte fõként észak-
keleten, késõbb délnyugaton lehet kisebb esõ, záporesõ. Pénteken több-
nyire erõsen felhõs, vagy borult lesz az ég és többfelé várható esõ, zápor.
Szombaton valamivel kevesebb felhõ lesz az ország felett, de továbbra is
számíthatunk záporok kialakulására szórványos jelleggel, sõt néhol zivatar
is elõfordulhat. Vasárnap túlnyomóan borult lesz az ég és sokfelé várható
esõ, záporesõ. A jelenlegi számítások szerint hétfõn egy markáns hideg-
front hatására erõs lehûlés kezdõdhet.

www.metnet.hu
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Sajtos nokedli
Hozzávalók (4 fõre): 1 nagy fej vöröshagyma, 2 dkg vaj, 15 dkg ve-
gyes, intenzív ízû sajt, 25 dkg liszt, 2 tojás, egy kevés víz, snidling,
só, bors.
Elkészítjük a nokedlit a lisztbõl, tojásból és kevés vízbõl. Enyhén
sózzuk. Ha túl sûrû lenne a massza, adjunk hozzá még egy kicsi vi-
zet. Ezt hagyjuk állni kb. 20 percig. Majd zubogó vízbe szaggassuk
bele. A hagymát felaprítjuk, és a vajon barnára dinszteljük. Ez-
után a kész nokedlit rakjuk bele, és pirítsuk kicsit meg. Majd ad-
juk hozzá a sajtokat, sózzuk, borsozzuk, és pirítsuk az egészet
össze, míg nem kap a nokedli egy ropogós réteget. Frissen õrölt
borssal és snidlinggel tálaljuk, vegyes saláta illik hozzá.

Snidlinges tojáskrém
Hozzávalók: 10 fõtt tojás, 2 natúr tömlõs sajt, 10 dkg lágy vaj, 1-2
ek tejföl, 1 ek majonéz, 1-2 tk mustár, só, bors, 1 csokor apróra
vágott snidling.
A fõtt tojásokat kézzel összenyomkodjuk, hozzáadjuk a többi
hozzávalót, és gépi habverõvel jól összekeverjük. 1-2 órát hûtjük,
hogy összeérjenek az ízek. Frissen sütött sajtos kiflivel páratlan!

Spenótos, füstölt sajtos, snidlinges
göngyölt pulykamell

Hozzávalók: 1 kg pulykamellfilé, grillfûszer, olaj, 1 cs (kb. 20
dkg) füstölt sajt, 1 doboz (5 dl) fõzõtejszín, pici só, 1 nagy csokor
frissen vágott snidling, 1 doboz spenót (kb. 60 dkg); a tetejére: re-
szelt olasz kemény sajt.
A húst megmossuk, a szeleteket kiklopfoljuk, és mindkét oldalu-
kat megszórjuk grillfûszerrel. (Ha a grillfûszer sós, külön nem kell
sózni, maximum a végén, a tekercsekre egy picit.) A spenótot
megmossuk, lecsepegtetjük, a sajtot hasábokra vágjuk. A spenót-
leveleket és a sajtot a hússzeletekre rendezzük, és minden szeletet
feltekerünk, majd enyhén megolajozott jénaiba rendezzük a te-
kercseket. Ha minden tekercs kész, a tetejükre szórjuk a snidlin-
get, rálocsoljuk a tejszínt, lefedjük alufóliával, és mehet a sütõbe.
Kb. 200 fokon 1 órát sütjük, majd levesszük a fóliát, megszórjuk a
húsok tetejét a kemény sajttal, és rápirítjuk kb. 10-15 perc alatt.
Forrón, rizzsel és savanyúsággal tálaljuk.

NAGYMAMA RECEPTJEI SZÓZAT
Száll a vitorlánk! Már senki sem vethet gátat nekünk. A hazasze-
retet és a haladás lángját nem lesznek képesek eloltani a szívünk-
ben a vetélytársaink. Napok múlva a nemzet elé bocsátom a prog-
ramomat, amely barátot és ellenséget egyaránt meggyõzhet, hogy
velem komolyan számolni kell a választásokon. Demokrácia, saj-
tószabadság, az elesettek támogatása, adójóváírás! És a legfonto-
sabb: miniszter akarok lenni! Ezt mindenki vegye tudomásul!
Öntsünk tiszta vizet a pohárba! Micsoda berendezkedés ebben a
világban az, hogy mindig mások a miniszterek, és sohasem én?
Nekem talán nem lenne jó az a másfél milliós fizetés? Én talán
nem tudok szövegelni a demokratikus jogokról? Az ilyen kifeje-
zések, hogy „demokratizmus”, „népjólét”, „sajtószabadság” a
legjobb valuták a politika világában, mert aranyat érnek, és meg-
van az az elõnyük, hogy nem jelentenek semmi konkrétat. Minél
többször ki kell õket mondani, és belépõjegyed van a magas politi-
ka páholyaiba. Baromi kíváncsi volnék, van-e ma az országban va-
laki, aki világosan el tudja magyarázni, mit jelent az, hogy „de-
mokratizmus”, mégpedig úgy, hogy másvalaki ne az ellenkezõjét
magyarázza bele a szóba.
És igenis, ki fogjuk söpörni a szeretett hazából a rasszizmus, into-
lerancia kártékony férgeit, olyan társadalmat fogunk felépíteni,
ahol mindenki egyenlõ jogokkal, egyenlõ esélyekkel indulhat az
életben. Továbbá pedig végre lesz egy olyan autó a fenekem alatt,
amilyet megálmodok, és nem kell törõdnöm a benzinköltséggel,
mert az állam fizeti. Szeretem a drága festményeket, nem fogom
megtagadni magamtól, hogy ilyenek lógjanak az ágyam fölött.
Fennen fogom lobogtatni a valódi szabadságjogok zászlaját,
amely fogalommal oly sokan visszaéltek az utóbbi évtizedekben,
és arany vízcsapokat szereltetek a fürdõszobámba. Elõre élve-
zem, ahogy a haverok, akik eddig lekicsinyeltek engem, majd jön-
nek gazsulálni, és elpirulnak, ha rájuk vetem a miniszteri tekinte-
temet. Jó fiúk! Majd a hóna alá nyúlok annak, aki megérdemli,
hajlandó melózni az ügy érdekében. Aki pedig gáncsoskodik, an-
nak a seggébe rúgok, ne legyenek kétségeink. Világos programra
van szükség, ez nyilvánvaló. Mindent a demokráciáért! Le a kor-
rupcióval! És mi az, hogy egy magyar miniszternek ne legyen ren-
des lakása fûtött fürdõmedencével? Ezek a hitvány pitiségek szá-
momra undorítóak. A populista propaganda nagyon sokat ártott
már ennek az országnak. Lehet, hogy valakiknek bajuk lesz azzal,
hogy állami ösztöndíjjal Oxfordon tanul majd a fiam. Egyetlen
fogalmat szeretnék a lelkükbe vésni. Esélyegyenlõség! Ha annak
az angol lordnak a fia az oxfordi egyetem hallgatója lehet, az én
fiamnak miért nem jár ez? A mi kis Magyarországunk talán
alábbvaló, mint a ködös Albion?
Nagyon fontos a választók meggyõzése. Kézzel foghatóan el kell
nekik magyarázni a céljainkat. Bízni kell a józan ítélõképességük-
ben. Más is hazudik, nem csak mi. Már nagyon szeretnék minisz-
ter lenni. Elõre a demokráciáért, egyenlõségért, szabadságért!

L. A.

KONCERTLÁTOGATÁS
2013. május 15. (szerda) 19.30 óra

Budapest, Mûvészetek Palotája

C. Debussy: Noktürnök (Felhõk, Ünnepek)
M. Ravel: G-dúr zongoraverseny
M. Ravel: Zongoraverseny bal kézre
A. Roussel: Bacchus és Ariadne – 2. zenekari szvit, op 43.

Közremûködik: Jean-Francous Heisser (zongora)
Vezényel: Csaba Péter

Jelentkezési határidõ: 2013. március 16.
Telefon: 06 (25) 460 244, 06 (70) 771 2653, 06 (30) 5322 757

Bogárd-Dal Egyesület

IDÕJÁRÁSIDÕJÁRÁS

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke eseményeirõl
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Egy elfelejtett ország: Tadzsikisztán
8. rész

A ház csinoska, dombon áll a falu szélén, a temetõhöz közel. A
szomszédokra körös-körül jól rá lehet látni. A melléképületek a
háztól jobbra, a kiaszott semmi határában helyezkedtek el. Fönt-
rõl kezdõdött a vonal a szamár istállójával, kissé odébb a konyhá-
val és a kamrával, ami egyben tyúkólként is mûködött, utána rak-
tárhelyiségek, a legvégén pedig a mellékhelyiség. A vastag desz-
kára lépve ezúttal nem féltem. Az ajtó helyett egy jutazsákdara-
bot akasztottak föl, ami nem takarta el az egészet, de a helyiség
nagysága miatt ez nem zavart. Apukát kikérdeztem ezekrõl a mel-
lékhelyiségekrõl. Elmondása szerint kivájnak egy 20 m-es, hatal-
mas gödröt, és az két generáció alatt meg is telik. Miután megtelt,
ásnak mellette még egyet a következõ generációknak. Sajnos víz
nincs, de negyven fok van.
Vacsora elõtt lefürödhettem a fürdõkamrában. A kis helyiségben
állt egy nagy bödön víz merõtálkával, mellette kancsó. A falon pár
szögre fölakasztott fürdõkabát és törölközõ. A másik oldalon ma-
gasan egy apró ablak, annak a párkányán a szappantartó és borot-
va. A falnál egy kis sámli, a betontalapzatban egy lyuk, amibe a víz
folyik le. Meglepetésemre meleg vízzel töltötték meg a bödönt.
Nem sokat használtam el, mert kiskoromból ismerem a lavórban
való mosakodás illó örömét. Helyesen éreztem rá, mint késõbb
kiderült.
Sokáig beszélgettünk az udvaron. Apuka tadzsik konyakkal kí-
nált, ami rendkívül ízlett. Ugyanúgy az elém tálalt vacsora is. A
zárt verandán ágyaztak meg nekem. A veranda szintén magasra
épült, lépcsõn kellett fölmenni rá. Onnan nyílt a másik fiútestvér
és felesége rezidenciája, a másik oldalon pedig még egy helyiség a
szülõknek. Mellettem az egyik lánytestvér aludt. Egész éjjel for-
golódott álmában; az egész verandát körbeforogta, és rajtam is
kikötött hajnalban.
Ezzel a kedves lánnyal mentünk másnap felfedezni a kulábi ba-
zárt. Az emberek körülöttünk barátságosan mosolyognak, kérde-
zõsködnek honnan jöttem, és milyennek találom Tadzsikisztánt.
A hatalmas, fedett bazár maga az élmény. Az emeleten különféle
étkezdék találhatók nagy, fekhetõ asztalokkal. Teázás, étkezés,
pihegés közben az ember csak lenéz a sûrûbe, és mindenfélét
megfigyel, akár az erdõben a magaslesen.
Másnap reggel megtömtük az autót magunkkal, és elõször elhaj-
tottunk megnézni Khulbuk rekonstruált erõdjét a 9–11. század-
ból, ami kívülrõl roppant impozáns, belülrõl azonban csak a na-
gyon szakavatott szem és a bõ képzelõerõ tudja csak az archeoló-
giai katarzist éreztetni. Fénykorában padlófûtés melegített, és a
környéken találták fel az üveg megmunkálását. A hely valami
átmenetet képzett a zoroasztrianus vallásból az iszlámba.
Az út másik oldalán álló múzeumot éppen tatarozták és átépítet-
ték, úgyhogy zárva találtuk. A szájhagyomány szerint ebbõl az
erõdbõl a régi idõkben egy alagút egészen Afganisztánig vezetett,
ami onnan körülbelül 30 km-re fekszik.
Behajtottunk Kulábba. Elõször egy iráni segítséggel újjáépített
türbét és a parkját csodáltuk meg. Khoja Mir Szayid Hamadani
emlékére emelték, aki egy 14. századi híres költõ és tudós volt, az
indiai Kasmírban õ terjesztette el az iszlám vallás magvait.
Az ajtónál egy imám varázserõvel bíró rövidet olvasott ránk, amíg
pár percre helyet foglaltunk egy kispadon. Ezeket a szentelt dol-
gokat nagyon élvezem, mindig részt veszek bennük, ha adódik rá
alkalmam. Ittam már szentelt vizet Szíria Szeidnaya kolostorá-
ban, ugyanígy Törökországban Szent Miklós barlangjában An-
takya mellett, Iránban a zoroasztránusok hegyén szintén a bar-
langban, és rengetegszer olvastak rám szentelt igét más vallásúak
is. A legkevésbé egy pöttyözött homlokú hindu hatotta meg a lel-
kemet, aki csakis pénzért volt hajlandó ezt a rítust megtenni az in-
diai Puskarban, a tó partja elõtt két lépcsõvel. Otthagytam; ne-
hogy még fizessek is a piszkos tavacska megtekintéséért.
Kuláb fõterén a felszabadulás ünnepségébe botlottunk, ami kore-
ográfiájában roppantul hasonlított a mi régi május elsejei felvo-
nulásainkhoz. Tarka ruhás leánykák, ünneplõbe öltözött fiúk,
biztonságiak és férfiak lepték el a teret és a fõbb utcákat. Sok he-

lyen nacionalista alapú feliratok, és persze az Alfa Vezér elma-
radhatatlan képei. Szeretem az ilyen ünnepségeket más orszá-
gokban, mert tele népzenével és néptánccal.
Meglátogattuk Zarina szüleit, akik nem messze laktak. A házuk
csinoska volt és tiszta, szõlõlugasos udvarral, a udvari friss vízzel.
Egy csíkos kismacska pihent a szõnyeggel fedett heverõpadon, a
bejárat mellett.
Zarina anyukája tanítónõ. Nevetve mesélte, hogy õ nézte ki a ta-
nítványai közül Bahtiyart a lányának.
Következõ nap a lányokkal és Zarinával ismét Kulábba indul-
tunk, ezúttal múzeumlátogatásra. Virágos parkot határol be a
nagy, vöröses épület. Sok érdekes dolgot állítottak ki, és fényké-
pezni is lehetett addig, amíg észre nem vették. Ötperces tervet ké-
szítettünk: mialatt lefoglalják a teremõr fiút, én fényképezek.
Estefelé elmentünk a szamárral vizet hozni. A falu másik végébe
kellett ehhez gyalogolni kocsival, dombos, porlepte utcákon egé-
szen az egyik közcsapig. A faluban csak pár ilyen közcsap létezik
elszórva. A víz faluba vezetésére állandóan vannak tervek, de so-
sem lesz belõle semmi, mesélte az apuka, annak ellenére, hogy az
elnök a közeli Kulábban született. Nincs olyan, hogy majd jó ko-
rán a hûvösben meghozom a bödönökkel teli vizet, vagy naponta
többször is fordulok. A víz csakis estefelé indul meg valahonnan
központi irányítással, úgy négy és hat óra között. Ilyenkor apra-
ja-nagyja vízért indul. A legkisebb ötéves lehetett, akit láttam,
szamárháton, két bödönnel megrakva.
Ahogy végigzörögtünk a fõutcán, feltûntek a kisebb-nagyobb víz-
hordó csoportok a közelben és a távolabbi utcákban is. Öten, tí-
zen ülték körbe a csapot, s mivel a víz nagyon lassan csordogált,
közben megvitatták a helyi pletykákat is. Engem mindenki orosz-
nak néz, aminek nem igazán örülök, de más országbelit nem is-
mernek. A mi csapunkból folyt a leggyorsabban a víz, ezért álltak
szamaras kocsikkal is sorba. Aki sorra került, az lemosta a ruhá-
ból kiálló végtagjait és az arcát, ivott, aztán kezdte megtölteni a
bödönöket, kannákat. Elnéztem egy fiatalabb férfit szakadt ing-
ben, akinek még szamara sem volt a kocsijához. Négy darab 20 li-
teres, teli bödönnel viaskodott izzadva. Vastag kötéllel egymás-
hoz kötözte õket, majd a kocsira erõsítette az egészet. Néha le-
esett egy-egy bödön. Izmait megfeszítve nyomta fel a kupacba a
többi közé. Nem nézelõdött körbe-körbe, és nagyon fáradtnak
látszott. Senki nem segített neki. Talán mert csak nõk álltak sorba
és gyerekek. Végre elkészült és lassan, kidagadó nyakizmokkal
kezdte húzni a szamár helyett a kocsiját hazafelé. Ezt látva az a
terv fogant meg az agyamban, hogy a fékezhetetlen, nyugati ma-
csó majmok itt laknának egy évig, míg ezek a kilátástalanságra
ítélt, nehéz sorsú falusiak egy évig meg a fejlett világban pihenné-
nek, miközben új gondolatokkal telítõdnének.
Folytatjuk.

Gulyás Ibolya



16 TV-RÁDIÓMÛSOR 2013. március 7. Bogárd és Vidéke

Március 9., SZOMBAT
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Az Este 6.00 Magyar gazda 6.30 Család-ba-
rát Hétvége 9.00 Az ördögszántotta hegy 9.30 Vízitúra 10.00 Noé barátai 10.30
Aranymetszés 11.30 Nemzeti nagyvizit 12.00 Hírek 12.05 Summa 12.35 Törté-
netek a nagyvilágból 13.05 Elle – Modern Hamupipõke 14.45 Rövidpályás
gyorskorcsolya vb 16.20 Séf 16.45 Doc Martin 17.35 Gasztroangyal 18.30 Sze-
rencseszombat 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Dan és a szerelem 21.55
MR2 Akusztik+ a Müpából 23.10 Válaszcsapás 0.40 A szakács, a tolvaj, a
feleség és a szeretõje
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Trendmánia 10.40 Asztroshow
11.35 XX. század – A legendák velünk élnek 12.05 Házon kívül 12.40 Autómánia
13.15 Az utazó 14.20 A zöld íjász 15.20 Cobra 11 16.25 Szívem csücskei 18.30
Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 Nagy durranás 21.20 Hitman – A bérgyilkos
23.15 Szemtõl szemben
TV2: 6.00 Egzotikus Ázsia 6.25 TV2 Matiné 10.25 Astro-világ 11.30 Én is karcsú
vagyok 12.00 Babavilág 12.30 Tûsarok 13.00 Herkules 14.00 Autóguru 14.30
Psych – Dilis detektívek 15.30 Monk – Flúgos nyomozó 16.30 Kettõs ügynök
17.30 Irigy Hónaljmirigy-show 18.30 Tények 19.00 Aktív Extra 19.30 Múmia
21.55 Hudson Hawk – Egy mestertolvaj aranyat ér 23.55 Földrengés 2.10
Astro-világ 3.10 Kalandjárat
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 9.05
Horizont 9.30 Korkóstoló – Gasztromagazin 10.00 Szombat délelõtt 12.00 Króni-
ka 12.22 Történet hangszerelve 13.05 Rádiókabaré 14.05 Világóra 14.35 G7 –
Gazdasági magazin 15.05 Idõt kérek 16.00 Szombat délután 17.05 Jelenlét
17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.05 130 év, 130 dal 18.30 Regényes történe-
lem 19.07 Sportvilág 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.05 Sportvilág
20.30 Esti séta 20.53 Vers napról napra 21.04 Rádiószínház 21.58 Zene 22.00
Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek, kenó 23.05 Mentés
másként – Mûvészeti figyelõ 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Március 10., VASÁRNAP
MTV: 5.30 Hajnali gondolatok 5.35 Magyar gazda 6.00 Esély 6.30 Család-barát
Hétvége 9.00 A sokszínû vallás 9.20 Evangélikus magazin 9.45 Evangélikus ifjú-
sági mûsor 9.50 Bölcsföldi András-portré 10.20 Katolikus krónika 11.00 Görög
katolikus liturgia 12.15 Hírek 12.20 Világ+Kép 12.50 Séf 13.10 TS – Sport 7
13.45 Rövidpályás gyorskorcsolya vb 14.45 Forma-1 2013 15.20 Rövidpályás
gyorskorcsolya vb 16.25 Ferencvárosi TC–Újpest FC labdarúgó-mérkõzés 18.50
A lényeg 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Kegyetlen bánásmód 21.55
Zongoralecke 0.00 MüpArt Classic
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Egészségkalauz 10.35
Teleshop 11.30 Gasztrotúra 11.55 A Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek
12.35 Havazin 13.05 Pick Szeged–Grundfos Tatabánya KC férfi kézilabda-mér-
kõzés 14.50 Nagy durranás 16.30 Hazárd megye lordjai: Irány Hollywood! 18.30
Híradó 19.00 Cobra 11 20.00 A fantasztikus négyes és az Ezüst utazó 21.50 Tö-
rés 0.10 Portré 0.40 Kaméleon 1.45 Cobra 11
TV2: 6.00 Az idõ örvényében 6.25 TV2 Matiné 10.00 Astro-világ 11.05 Egész-
ségmánia 11.35 Stahl konyhája 12.05 Több mint testõr 12.35 13-as raktár 13.30
Zsaruvér 14.25 Hawaii Five-0 15.20 Lángoló Chicago 16.15 Múmia 18.30 Té-
nyek 19.00 Napló 20.00 Halálos iramban 22.05 Taplógáz: Ricky Bobby legendája
0.05 Közönséges bûnözõk 2.10 Astro-világ 3.10 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Vasár-
napi 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
13.05 Népzene 13.30 Nemzeti nagyvizit 14.05 Szonda 14.35 Oxigén 15.05 Hang-
album 15.30 A Metró Klubtól a Szigetig 16.00 Vasárnap délután 17.05 Jelenlét
17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.05 Sportvilág 18.30 Irodalmi újság 19.07
Sportvilág 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.05 Határok nélkül – A
kultúráról 20.30 Esti séta 20.53 Vers napról napra 21.04 Rádiószínház 21.55
Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek, kenó 23.05
Válogatás a Vasárnapi újság reggeli mûsorából 0.10 Éjszaka

Március 11., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 A lényeg 5.55 Ma reggel 9.00 India – Álmok
útján 9.50 Rex felügyelõ 10.40 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek
12.25 Napirend elõtt 12.55 Roma magazin 13.25 Domovina 13.55 Magyarlakta
vidékek krónikája 14.50 Gyerekjáték a számítógép 15.00 Fejjel a fajnak 15.10
Humoróra 16.00 Boston Legal – jogi játszmák 16.50 Acu hercegnõ 17.30
Jövõ-Idõben 17.40 Híradó 17.45 A szenvedélyek lángjai 18.35 Rex felügyelõ
19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Hacktion újratöltve 21.10 Kékfény 22.10 Az
Este 22.40 Kortárs 23.10 Aranymetszés 0.10 Híradó 0.20 Acu hercegnõ 1.05
Család-barát
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.05 Reflektor
8.15 Reggeli – Csak csajok 8.55 Remington Steele 10.00 Top Shop 11.40
Asztroshow 12.50 Reflektor 13.05 Fókusz Plusz 13.40 Éjjel-nappal Budapest
14.35 Fókusz 15.20 Bûnös szerelem 16.20 Riválisok 17.20 A gyanú árnyékában
18.30 Híradó 19.15 Fókusz 20.00 Éjjel-nappal Budapest 20.50 Barátok közt
21.30 Dr. Csont 22.30 A fõnök 23.35 A hatalom hálójában 0.35 Reflektor 0.50 A
Terminátor – Sarah Connor krónikái
TV2: 6.00 Aktív Extra 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Baba-
percek 9.30 Teleshop 10.30 Astro-világ 11.30 Árva angyal 12.00 Titkok hálójá-

ban 13.00 Doki 14.00 Tények 15.00 Walker, a texasi kopó 16.00 Amit a szív dik-
tál 17.00 Doktor House 17.55 Update Konyha 18.00 Aktív 18.30 Tények 19.15 A
40 milliós játszma 20.00 Családi titkok 21.00 Jóban-Rosszban 21.35 NCIS 23.35
A médium 0.35 Update konyha 0.40 Tények 1.15 Astro-világ 2.15 Skacok az
õseim 3.50 Különleges ügyosztály 4.40 Aktív Extra
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 11.52
Idõfutár 12.00 Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 Az evangélikus
egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium
Rocktörténet 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika
18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 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 Kabarématiné 0.10 Éjszaka

Március 12., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 9.00 India – Álmok
útján 9.50 Rex felügyelõ 10.40 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek
12.25 Srpski ekran 12.55 Unser Bildschirm 13.25 Kékfény 14.20 Gyerekjáték a
számítógép 14.30 Forrás-befoglalás 14.35 Ízõrzõk 15.10 Nevetni kell, ennyi az
egész 16.05 Boston Legal – jogi játszmák 16.50 Acu hercegnõ 17.35 Híradó
17.45 A szenvedélyek lángjai 18.30 Rex felügyelõ 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek
20.15 Párizsi helyszínelõk 21.05 Camelot 22.00 Az Este 22.35 Cambridge-i ké-
mek 23.40 Híradó 23.55 Acu hercegnõ 0.40 Család-barát
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.05 Reflektor
8.15 Reggeli – Csak csajok 8.55 Remington Steele 10.00 Top Shop 11.40
Asztroshow 12.50 Reflektor 13.05 Gasztrotúra 13.40 Éjjel-nappal Budapest
14.35 Fókusz 15.20 Bûnös szerelem 16.20 Riválisok 17.20 A gyanú árnyékában
18.30 Híradó 19.15 Fókusz 20.00 Éjjel-nappal Budapest 20.50 Barátok közt
21.30 A mentalista 22.30 A Grace klinika 23.35 XXI. század – A legendák velünk
élnek 0.10 Reflektor 0.25 Ments meg!
TV2: 6.00 TotalCar 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babaper-
cek 9.30 Teleshop 10.30 Astro-világ 11.30 Árva angyal 12.00 Titkok hálójában
13.00 Doki 14.00 Tények 15.00 Walker, a texasi kopó 16.00 Amit a szív diktál
17.00 Doktor House 17.55 Update Konyha 18.00 Aktív 18.30 Tények 19.15 A 40
milliós játszma 20.00 Családi titkok 21.00 Jóban-Rosszban 21.35 A mesterlö-
vész 23.30 Hõsök 0.30 Update Konyha 0.35 Tények 1.10 Astro-világ 2.10 Ma-
gyar szépség 4.05 Különleges ügyosztály 4.55 TotalCar
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 11.52
Idõfutár 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
Kabarématiné 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika
18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 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

Március 13., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 9.00 India – Álmok
útján 9.50 Rex felügyelõ 10.40 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek
12.25 Hrvatska krónika 12.55 Ecranul nostru 13.25 Arisztokraták 14.20 Fejjel a
fajnak 14.30 Ízõrzõk 15.05 Humoróra 16.00 Boston Legal – jogi játszmák 16.45
Acu hercegnõ 17.30 Jövõ-Idõben 17.40 Híradó 17.45 A szenvedélyek lángjai
18.35 Rex felügyelõ 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Bosszú 21.05 Géniusz,
az alkimista 22.00 Az Este 22.35 Summa 23.05 Történetek a nagyvilágból 23.35
Híradó 23.45 Acu hercegnõ 0.35 Család-barát
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.05 Reflektor
8.15 Reggeli – Csak csajok 8.55 Remington Steele 10.00 Top Shop 11.40
Asztroshow 12.50 Reflektor 13.05 Trendmánia 13.40 Éjjel-nappal Budapest
14.35 Fókusz 15.20 Bûnös szerelem 16.20 Riválisok 17.20 A gyanú árnyékában
18.30 Híradó 19.15 Fókusz 20.00 Éjjel-nappal Budapest 20.50 Barátok közt
21.30 Szulejmán 22.40 Házon kívül 23.10 Reflektor 23.30 A klánok háborúja
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Baba-
percek 9.30 Teleshop 10.30 Astro-világ 11.30 Árva angyal 12.00 Titkok hálójá-
ban 13.00 Doki 14.00 Tények 15.00 Walker, a texasi kopó 16.00 Amit a szív dik-
tál 17.00 Doktor House 17.55 Update Konyha 18.00 Aktív 18.30 Tények 19.15 A
40 milliós játszma 19.50 Skandinávlottó-sorsolás 20.00 Családi titkok 21.00
Jóban-Rosszban 21.35 Sherlock és Watson 22.35 Frizbi Hajdú Péterrel 23.50 Én
is karcsú vagyok 0.20 Áldott jó nyomozó 1.20 Update Konyha 1.25 Tények 2.00
Astro-világ 3.00 Gyerünk a börtönbe 4.25 Különleges ügyosztály 5.15 Babavilág
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 11.52
Idõfutár 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 15.10 Prémium
Hangalbum 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika 18.00
Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gye-
reksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.06 Aranyalap 20.51 Vers napról napra 21.05
Kultúrkör 21.30 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap törté-
netei 23.00 Hírek, kenó 23.05 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖ-
KÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁR-
EGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az
O 05-ös csatornán, a 93 Mhz-es frekvencián, valamint az
LRT-COM hálózatán a C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es
frekvencián.
Március 8., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Evangélikus felolvasóest Mik-
lóson (ism.), Khaled László elõadása (ism.) 13.00 és 18.00 Lap-
szemle 19.00 Testületi ülés 23.00 és 0.00 Lapszemle
Március 9., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Teremlabdarú-
gó-mérkõzés (2x40p) Megyei I. osztályú futballmérkõzés (90p)
13.00 Lapszemle 14.00 Testületi ülés 18.00 Lapszemle 19.00 Szõ-
lõhegyi történetek (ism. 33p) Sárszentmiklósi iskolabál (70p),
Borverseny Sárbogárdon (30p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Március 10., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Testületi ülés 13.00 Heti hír-
adó 14.00 Szõlõhegyi történetek (ism. 33p) Sárszentmiklósi isko-
labál (70p), Borverseny Sárbogárdon (30p) 18.00 Heti híradó
19.00 Hitélet 23.00 és 0.00 Heti híradó
Március 11., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Heti
híradó 19.00 Bemutatkozik a Magyar Államkincstár (15p), Óvo-
dások bálja Cecén (60p), III. Kolbásztöltõ Fesztivál Sárbogárdon
(60p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Március 12., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Teremlabdarú-
gó-mérkõzés (2x40p) Megyei I. osztályú futballmérkõzés (90p)
13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Testületi ülés 23.00 és 0.00 Heti
híradó
Március 13., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Bemutatkozik a Magyar
Államkincstár (15p), Óvodások bálja Cecén (60p), III. Kolbász-
töltõ Fesztivál Sárbogárdon (60p) 13.00 Heti híradó 18.00 Lap-
szemle élõben 19.00 Sport: Megyei II. osztályú futballmérkõzés
(90p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Március 14., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Megyei II. osztályú
futballmérkõzés (90p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Hitélet
23.00 és 0.00 Lapszemle

***
Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lap-
szemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorvál-
tozásról a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûso-
roknál szereplõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltozta-
tás jogát fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a Hírházban (Bogárd és Vi-
déke szerkesztõsége). Ha gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a
szolgáltatókat: TARR Kft. – 06 (40) 416 000, LRT-COM Kft. – 06
(40) 811 911.

Március 14., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 9.00 India – Álmok
útján 9.50 Rex felügyelõ 10.40 Család-barát 11.40 Útravaló 12.00 Híradó 12.15
Sporthírek 12.25 Slovenski utrinki 12.55 Kvartett 13.25 Gasztroangyal 14.20
Gyerekjáték a számítógép 14.35 Beugró 15.30 Acu hercegnõ 17.25 Szerencse-
híradó 17.35 Híradó 17.45 A szenvedélyek lángjai 18.35 Rex felügyelõ 19.30 Hír-
adó 20.00 Sporthírek 20.15 Fábry 21.35 Munkaügyek – Irreality show 22.05 Az
Este 22.40 Nemzeti nagyvizit 23.10 Barangolások öt kontinensen 23.40 Híradó
23.55 Acu hercegnõ 1.50 Család-barát
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.05 Reflektor
8.15 Reggeli – Csak csajok 8.55 Remington Steele 10.00 Top Shop 11.40
Asztroshow 12.50 Reflektor 13.05 Havazin 13.40 Éjjel-nappal Budapest 14.35
Fókusz 15.20 Bûnös szerelem 16.20 Riválisok 17.20 A gyanú árnyékában 18.30
Híradó 19.15 Fókusz 20.00 Éjjel-nappal Budapest 20.50 Barátok közt 21.30 Igaz-
ságosztók 22.35 A rejtély 23.35 Brandmánia 0.10 Reflektor 0.30 Totál szívás
1.30 Infománia
TV2: 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25
Babapercek 9.30 Teleshop 10.30 Asztro-világ 11.30 Árva angyal 12.00 Titkok
hálójában 13.00 Doki 14.00 Tények 15.00 Walker, a texasi kopó 16.00 Amit a
szív diktál 17.00 Doktor House 17.55 Update Konyha 18.00 Aktív 18.30 Tények
19.15 A 40 milliós játszma 20.00 Családi titkok 21.00 Jóban-Rosszban 21.35
Félholt 23.35 Zûrös szerelmek 0.35 Update Konyha 0.40 Tények 1.15 Astro-világ
2.15 Félholt 3.50 Különleges ügyosztály 4.40 Segíts magadon!
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 11.52
Idõfutár 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 16.40 Hangtár 16.45 Trend-idõk 17.30 Krónika 18.00
Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gye-
reksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.06 Aranyalap 20.51 Vers napról napra 21.05
Kultúrkör 21.30 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap törté-
netei 23.00 Hírek, kenó 23.05 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Március 15., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Roma kultúra 6.25 Esély 6.55
Ma reggel 9.00 „A haza minden elõtt” 12.00 Hírek 13.10 XX. századi költõk a XIX.
századról 13.40 Vers mindenkinek 13.45 1848. március 15. – A beavatások kora
14.15 Haraszthy 14.55 Ghymes ’30 fényév’ 16.10 Az Országgyûlés védelmében
16.40 A kõszívû ember fiai 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Pillangó 22.00
Bánk bán 0.00 Petõfi ’73
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.30 Míg a halál el nem választ
11.35 Szabadság, szerelem 13.45 Hook 16.30 Aranyesõ Yuccában 18.30 Híradó
18.55 Ausztrália 22.05 Mint a tûz 0.05 Kaméleon 1.10 Gasztrotúra 1.35 Autómá-
nia
TV2: 6.00 TV2 matiné 9.35 Bajkeverõ majom 10.35 Kung Fu Panda ünnepe
11.05 Sky Kids – Az ég lovagjai 13.00 Szabadnak született 2. – Az új kaland 14.50
Az Ezüst-tó kincse 16.55 Elvitte a víz 18.30 Tények 19.00 Indiana Jones és a kris-
tálykoponya királysága 21.25 Az Amazonas kincse 23.25 Út a szívhez 1.20 Ket-
tõs ügynök 2.15 Elvitte a víz
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Ünnepi zenei összeál-
lítás 6.00 Ünnep reggelén 8.05 „Mit jelent ez a sokadalom?” 9.00 Napközben
10.52 Hangtár 11.05 A hely 12.00 Krónika 12.30 Kossuth-relikviák 13.04 Rádió-
színház 13.30 A Hetednapi Adventista Egyház félórája 14.05 Alma és fája 14.35
Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium Hely 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05
Trend-Idõk 17.30 Krónika 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sport 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

MÛSORA

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



Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826
Két fõ „B-C” kategóriás jogosítvánnyal rendelkezõ
mozgóbolti eladót és egy fõ segédmunkást felve-
szünk. Pályakezdõk jelentkezését is várjuk. Érdek-
lõdni telefonon: 06 (30) 382 4133
53 nm-es sárbogárdi panellakás eladó. Ár: 3 millió
Ft. Telefon: 06 (30) 4241 485
Groupama Garancia Biztosító Zrt. alkalmazotti
munkaviszonyba munkatársat keres. Önéletrajz be-
adása: Sárbogárd, Hõsök tere 11.
Felújított garázs eladó a Barátság-lakótelepen. 06
(30) 8914 531 (3557199)

Árpád-lakótelepen lakás eladó vagy kiadó. 06
(70) 3356 399 (3557191)

Minõségi tûzifa-vásár! Cser-bükk hasított 1950 Ft,
akác kugli 2.280 Ft, hasított 2.380 Ft, vegyes tûzifa
2.150 Ft. Ingyenes házhoz szállítással. 06 (20) 406
9267
Veszélyes fák kivágása. 06 (20) 437 4869 (3557244)

Kútfúrást vállalok. 06 (20) 437 4869
Választási malacok eladók. 06 (20) 367 2785
(3557350)

Kazánok a gyártótól papírokkal. 06 (20) 362 3987
(3557347)

Sárbogárd központjában egyszobás ház kiadó. 06
(20) 4333 115, 06 (25) 460 438

Városközponti háromszobás elsõ emeleti lakás,
áron alul sürgõsen eladó. Érdeklõdni: 06 (30) 994
1332, 06 (20) 419 4940 (450769)

Találtak egy kulcscsomót a Spar áruháznál márci-
us 3-án vasárnap délután. Átvehetõ a szerkesztõ-
ségben.

Sárbogárd–Sárszentmiklóson két utcára nyíló
nagy telek fele eladó. Irányár: 1.400.000 Ft. 06 (20)
2508 005

Központban, 2001-ben épült családi ház eladó. Ga-
rázs, mûhely, kiskert. 06 (30) 629 0046 (3557343)

1996-os Ford Escort kombi eladó. Telefon: 06 (30)
231 5239 (3557342)

Puli keverék kiskutyákat elajándékoznék. 06 (30)
345 6131

Metszést vállalok. 06 (70) 250 4793

Sárbogárd–Rétszilason 2 ha legelõ, 700 négy-
szögöl erdõvel, osztatlan közösben, idén kerül ki-
mérésre eladó. 06 (30) 372 9622, 06 (30) 480 8760
(3557124)

18 HIRDETÉSEK 2013. március 7. Bogárd és Vidéke

FOGSORJAVÍTÁS
06 25 468 556, 06 70 382 8512

JOGOSÍTVÁNY!
Tanfolyam indul 2013. március 8-án,

pénteken 18 órakor
a sárbogárdi mûvelõdési házban.
Diákkedvezmény, részletfizetés!

Jelentkezni:
Fûrész József – 06 30 290 3744

GÁZKÉSZÜLÉKEK
javítása, karbantartása.

06 30 440 5790

BÚTORKÁRPITOZÁST,
JAVÍTÁST VÁLLALOK.

06 30 662 5375

ELADÓ EGY MEGKÍMÉLT ÁLLAPOTÚ
ZANUSSI KERÁMIALAPOS

VILLANYTÛZHELY. ÁR: 35.000 FT.
06 30 976 1797

VIDÉKI SZÓRÓLAPOZÁSRA
keresek férfi MUNKATÁRSAKAT

20-45 ÉV KÖZÖTT.
06 30 578 4118

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!

TÁJÉKOZTATÁS
Az SZVMSZK Fejér Megyei Szerveze-
te ezúton tájékoztatja a tagságát, hogy a
2012. évi CXX. törvényben elrendelt

kötelezõ továbbképzésrõl,
vizsgáztatásról és az arra

való jelentkezésrõl
tájékoztatást tart

2013. március 13-án 14.00 órától
Sárbogárdon, a Légió 2000

Védelmi Kft. Ady Endre út 29.
alatt lévõ székhelyén.

A helyszínen a képzésre regisztrációs
lehetõséget is biztosítunk.
A terem befogadóképessége miatt rész-
vételi szándékát legkésõbb 2013. márci-
us 11-ig.

E-mail: fejer@szvmszk.hu,
vagy fax: 06 (22) 504 936-os számon

kérjük jelezni.

Filmajánló – Óz, a hatalmas

Amikor Oscar Diggs (James Franco), az igencsak gyanús, piti kis cirkuszi bûvész sietve távozik a porlepte,
unalmas Kansasbõl az izgalmas Óz birodalmába, úgy tûnik, megütötte a fõnyereményt: hírnév és gazdag-
ság vár reá. Egészen addig gondolja így, amíg nem találkozik a három boszorkánnyal, Theodoraval (Mila
Kunis), Evanoraval (Rachel Weisz) és Glindaval (Michelle Williams), hiszen õk hárman nem egészen bizto-
sak abban, hogy õ lenne a várva várt nagy varázsló.

Traffipax – A Sárbogárdi Rendõrkapitányság illetékességi
területén márciusban tervezett sebességellenõrzések

7-e 9.00–12.00 63-as fõút, Cece, Deák F. u. (50 km/h)
10-e 9.00–12.00 64-es fõút, Mezõszilas és Igar területe (50 km/h)
13-a 9.00–12.00 61-es fõút, Alap külterülete (90 km/h)
20-a 9.00–12.00 63-as fõút, Cece területe (50 km/h)
23-a 9.00–12.00 63-as fõút, Sárbogárd területe (50 km/h)
24-e 9.00–12.00 63-as fõút, Sárbogárd külterülete (70 km/h)
27-e 9.00–12.00 63-as fõút, Cece területe (50 km/h)
28-a 9.00–12.00 63-as fõút, Cece területe (50 km/h)
30-a 9.00–12.00 62-es fõút, Szabadegyháza területe (50 km/h)

Képviselõi fogadóóra
Varga Gábor országgyûlési képviselõ

FOGADÓÓRÁT TART

2013. március 8-án, pénteken
Sárbogárdon 14.00 és 15.30 óra

között a képviselõi irodában
(Ady E. út 164.).
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Lapszemle 1913. március
A Sárbogárd és Vidéke 2013. évi elsõ márciusi számának velejét
ismét a hírek adják. Lássunk egy csokorra valót belõlük.
„Visszautasított kivándorlók. Árácsi Mihály és Borbás János kálozi
lakosokat, daczára, hogy Amerikába szóló útlevelük a törvény és
szabályoknak megfelelõleg volt kiállítva, a gyékényesi határrend-
õrség visszautasította. Arácsi 41, Borbás pedig 37 éves, tehát katonai
kötelezettség alatt nem állnak és így az útlevelet kiállító alispáni hiva-
tal felírt a minisztériumhoz, megtudandó a visszautasítás okát.”
„Fodor Ferencz sárbogárdi r. k. esperes-plébános részére a püs-
pökség évi 400 korona korpótlékot szavazott meg.
Sajnos sokfelé okozott károkat a tûz. Akár földönfutóvá is tehe-
tett családokat. Régen, fõleg nyáridõben, leginkább aratás idején
templomtornyokból, vagy késõbb a községháza tetejérõl figyelték
a felröppenõ „piros kakast”, hogy minél elõbb meg tudják azt fé-
kezni. Már 1888 óta mûködött az önkéntes egylet. Az 1892-es tûz-
rendészeti szabályrendeletbõl kiderül, hogy a tûzvédelmi felada-
tokat a községi tûzoltóság látta el parancsnok vezetésével.
„Tüzek Alapon. Február hó 23-án reggel Idei József lakóháza eddig
ismeretlen okból kigyulladt s teljesen elégett. A kár közel 3000
koronára tehetõ, ami biztosítás révén megtérül. A Pusztaegres
községhez tartozó Alsómajorban február hó 21-én eddig még ki nem
derített okból a délutáni órákban kigyulladt Mazolai József alsóma-
jori uradalmi bognár sertésóla s rövid idõ alatt a benne volt hat
malaczal együtt porig égett. A tüzet minden valószínûsség szerint az ól
körül játszadozó cseléd gyermekek okozhatták, mert a tûz
kitörésekor négy 10 éven aluli gyerek futott el sikoltozva az ól mellõl.
A nyomozás folyamatban van. Biztosítva semmi sem volt.”
„Halálozás. Özv. született Réh Borbála magánzónõ Sárbogárdon
február hó 27-én 86 éves korában elhunyt. A köztiszteletben álló
matrónát nagyszámú elõkelõ rokonság gyászolja. Az elhunytban
Braun Dávid takplári vezérigazgató és Braun Miska édesanyjukat,
dr. Goldner Mórné I. járásorvos neje pedig nagyanyját vesztette el.
Temetése nagy részvét mellet február hó 28-án ment végbe.”

Az izraelita szent egylet gyûjtésére nagyon sokan adakoztak, a
múlt heti szám közölte hosszas névsorukat. A felbuzdulás még
mindig tartott:
„Újabb adakozások. A „Szent Egylet” halottas kocsijára újabban a
következõk adakoztak: Steiner Vilmos 30 korona, Klein Endre (Fel-
sõalap) 20 korona, Steiner Ignáczné 10 korona, Steiner Imre
(Steiner Vilmos fia) 10 korona. Ugyanitt felemlítjük, hogy múlt heti
számunkban kimutatott adakozók névsorából Stampfer József 10
korona adománya tévedésbõl kimaradt.”

„A Sárbogárdi Takarékpénztár R.T. közgyûlésérõl legutóbbi szá-
munkban közölt tudósítást kiegészítjük azzal, hogy az igazgatóságba
Reich Márton helybeli terménykereskedõ is be lett választva. Ugyan-
ez alkalommal közöljük, hogy felügyelõ-bizottsági tagokkal: Grün-
wald Mór, Hubka Sándor, Tatay Béla, Kiesz István, és Strausz
Ignácz választmányi tagokkal pedig: Reich Márton, Grünwald Mór,
Hubka Sándor, Deutsch Mátyás, Tatay Béla, Strausz Ignácz, Strausz
Gyula és Spitzer Jakab lettek megválasztva. Ugyanitt említjük meg,
hogy az intézet évi tiszta jövedelmének 2 %-a jótékony czélokra lett
fordítva.”

„Megvadult lovak. Február hó 24-én Sárbogárdon Szakács Sándor
földmíves lovai valamitõl annyira megijedtek, hogy a trágyás szeke-
ret, melyet vontak, felborították, azzal a községben végig száguldtak.
Szakács András nem tudta idejében magát veszedelmes helyzetébõl
kiszabadítani és alaposan összezúzva terült el az úttesten. A megva-
dult lovakat csak a község határán tudták megfékezni, a szekér azon-
ban darabokra törött, teljesen hasznavehetetlenné vált, Szakács
András a súlyos zúzódások következtében betegen fekszik.”

A másik idõszerû rovat az „Az hírlik”, amely görbe tükörben mu-
tatja be a régi eseményeket.
„Az hírlik, hogy Nagydorog példájára a nõk is be fognak tagokul irat-
kozni a casinóba, és mint a férfiak méltó „partnerei” nagy ambítióval
fognak részt venni az alsózásban.

Az hírlik, hogy Sárbogárd és környékének minden elõfizetõje „idegei-
nek rongálása” czimén a magas kincstártól megfelelõ kártérítésben
és fájdalomdíjban fog részesülni.

Az hírlik, hogy a közbirtokosság a „Korona” nagyvendéglõt a modern
igényeknek és követelményeknek megfelelõen fogja restaurálni.

Az hírlik, hogy a Rohonczy-féle telken egy téglagyár fog létesülni, és a
közelmúltban Sárbogárdon összedõlt házakat már újfajta téglákból
fogják felépíteni.

Az hírlik, hogy egy nagy ember-barát több ezer kötetre menõ könyvtá-
rát a Sárbogárdon létesítendõ „Népkönyvtár” javára testálta.

Az hírlik, hogy szakértõk megállapítása szerint a bogárdi utczai lám-
pákban petróleum helyett „jeczel ég” és ezzel magyarázzák azt a ter-
mészeti tüneményt, hogy a lámpák csak „pislognak” nem pedig vilá-
gítanak.

Az hírlik, hogy a „Sárbogárd és Vidéke” alapítói a lapvállalat tiszta
jövedelmét önzetlenségük jeléül a létesítendõ „járda és villanyvilágí-
tás” czéljára fogják fordítani és a község pénztárába beszolgáltatni.”

(-b -n)
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