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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

Félelem, fájdalom,
boldogság

Hetek óta errõl a születõ babáról, Virág
harmadik babájáról álmodom. Mintha én
lennék a baba helyében. Aggódva izgulok
érte, hogy jól igazodjon be a szülõcsatorná-
ba, hogy idõben levegõhöz jusson, s aztán
egészségesen kibújjon a napvilágra. Át-
élem azt a fájdalmat, s a félelmet, hogy va-
jon Virág és a baba együtt hogy bírják majd
erõvel a nagy küzdelmet. Sokat jelent,
hogy Zsolti, Virág párja is részese lehet e
csodának, harmadik gyermekük születésé-
nek, és bizonyára az is számít, hogy leg-
alább lélekben ott lehet velük az új élet
megszületésénél az egész nagy család.
Mert átéljük Kedvesemmel együtt, az
egész családdal együtt e félelmet, fájdal-
mat, s a boldogságot, tizedik unokánk szü-
letését.

Kedden érkeztek haza, immár három gye-
rekkel: Lilivel, Marcival s a frissen szüle-
tett legkisebbel, Matyival. Jó volt látni
Zsoltit, ahogy ragyogott az arcán az apai
büszkeség. Nagycsaládosok lettek.
Március 15-e lesz pénteken. Ezen a napon,
1848. március 15-én született meg a ma-
gyar szabadság. A félelmet gyõzték le milli-
ók, amikor fölkeltek a hívó szóra: „Talpra
magyar, hí a haza!”, s tudták, hogy fájda-
lommal jár a forradalomban a szabadság
kivívása, de csak ez az út vezet a boldogság-
hoz.
Csodálatos érzés, hogy ez az ünnep csalá-
dunk belsõ ünnepével oly szépen össze-
folyhat az idén.

Hargitai Lajos

Petõfi Sándor:
FÖLTÁMADOTT A TENGER...

Föltámadott a tenger,
A népek tengere;
Ijesztve eget-földet,
Szilaj hullámokat vet
Rémítõ ereje.

Látjátok ezt a táncot?
Halljátok e zenét?
Akik még nem tudtátok,
Most megtanulhatjátok,
Hogyan mulat a nép.

Reng és üvölt a tenger,
Hánykódnak a hajók,
Sûlyednek a pokolra,
Az árboc és vitorla

Megtörve, tépve lóg.
Tombold ki, te özönvíz,
Tombold ki magadat,
Mutasd mélységes medred,
S dobáld a fellegekre
Bõszült tajtékodat;

Jegyezd vele az égre
Örök tanúságúl:
Habár fölûl a gálya,
S alúl a víznek árja,
Azért a víz az úr!

(Pest, 1848. március)

Így készültek a cecei gyerekekÍgy készültek a cecei gyerekek
március 15-éremárcius 15-ére
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NAPLÓ
– a sárbogárdi képviselõ-testület március 8-ai nyílt ülésérõl –

Beszámoló a két ülés közt
történtekrõl

Dr. Sükösd Tamás: Március 4-én kaptam
egy petíciót a Szent István utca déli részén
lakóktól, amit Geiger Zoltán, a lakók kép-
viselõje illetve Juhász János képviselõ úr
hozott be részemre. Ebben panaszolják az
utca rossz állapotát. Az utca déli részének
egyik szakasza önkormányzati tulajdon-
ban van, másik része az államé, MÁV-ke-
zeléssel. Emiatt az útfelújításra már az elõ-
zõ ciklusban sem tudtak eredménnyel pá-
lyázni. A múlt testületi ülésen hoztunk
döntést, miszerint írásban fordultunk az
állam illetékes szervéhez, hogy az utca déli
részét teljes egészében megkaphassa a vá-
ros, s így pályázhassunk az út felújítására.
Eddig a hasonló kéréseink nem vezettek
sikerre. Remélem, most sikeresebbek le-
szünk.

Szabad vállalkozási övezet
Sárbogárdon?

Dr. Sükösd tájékoztatta a testületet arról,
hogy Balsai István megyei tanácsos kezde-
ményezésére, a Fejér Megyei Közgyûlés
döntése alapján a kormányzathoz fordul-
tak, hogy az enyingi és a sárbogárdi kistér-
séget a szabad vállalkozási övezetbe sorol-
ja be a kormány. Beadványukban hangsú-
lyozták: az egyes statisztikák szerint 24
%-ot meghaladó munkanélküliség és a be-
ruházások hiánya indokolttá teszik, hogy
mindenképpen belekerüljön ez a két tér-
ség ezen övezetekbe. Bíznak abban, hogy a
kérés kormányzati szinten meghallgatásra
talál.
Február 28-án aláírták az adósságkonszo-
lidációs szerzõdést az állammal. Ez 234
millió Ft adósságtól szabadítja meg a vá-
rost június 30-áig. Ezt személyesen megkö-
szöntem Varga Gábor országgyûlési képvi-
selõ úrnak, és a kormánymegbízottnak.
Március 4-én a pusztaegresi polgárõrszer-
vezet átvehette a szolgálati gépkocsit, ami
Gárdonyból került ide. Remélem, fönn
tudják tartani, és minél több támogatójuk
lesz, hogy menni is tudjanak ezzel a jármû-
vel.

Újra indul a közmunka

Dr. Sükösd: Próbálunk minél több embert
foglalkoztatni. Akiket még nem hívtunk
be, azokat türelemre szeretném kérni. Ta-
valy sem egyszerre vettük fel a 468 embert.
Az intézményekben dolgozó közmunká-
sok felvétele mellett elsõdleges cél, hogy
azokat a szakembereket vegyük fel, akik
késõbb a többieket tudják majd irányítani,
valamint szaktudásukkal olyan feladato-
kat is el tudnak látni, amelyeket a szakkép-
zetlen közmunkások nem.

Az újságban is megjelent, és személyesen
is láttam, hogy a Mészöly család sírboltjá-
ról leesett az emléktábla. Egyelõre az ön-
kormányzat raktárában helyeztük el azt.
Megbíztuk Huszár Péter kõfaragót a tör-
ténelmi jelentõséggel bíró emléktábla javí-
tásával és visszahelyezésével.
A székely zászló elkészítésére gyûjtést kez-
deményeztünk. A zászlóra a gyûjtés ered-
ményes volt. Köszönet azon képviselõk-
nek, külsõ bizottsági tagoknak, vezetõ köz-
tisztviselõknek, akik ehhez hozzájárultak.
Ezzel egyidejûleg – az egységes kinézet ér-
dekében – elkészül ugyanilyen formában a
városi és a nemzeti lobogó is. Az ígéret sze-
rint március 15-éig mindegyik zászló meg-
érkezik, és azokat az ünnepre kihelyezzük.

Tájékoztató a polgármesteri
hivatal tevékenységérõl,

a hatósági ellenõrzési
feladatok ellátásáról

Dr. Sükösd: A járási hivatal kialakulásával
változik a városi apparátus létszáma. Az 52
fõbõl kérte a járási hivatal 23 fõ átadását.
19 embert tudtunk átadni. Örömömre
szolgál, hogy az ügyfelek a lehetõ legkevés-
bé vették észre az átállást, ami egyrészt kö-
szönhetõ annak, hogy fizikai egységben va-
gyunk a járási hivatallal és a tankerülettel,
másrészt mindenki végzi a dolgát a hivatal-
ban, akár munkaidõtõl függetlenül is.
Nagy Tibor: Kiváló tájékoztatót kapott a
képviselõ-testület, minden elismerésem a
végzett munkáért. A jegyzõ asszonynak
külön köszönet az alapos anyagért.
Demeterné dr. Venicz Anita: Az átszerve-
zési döntésekkel még nem értünk a végére,
a következõ testületi ülésre szeretnénk
hozni a társulásokkal kapcsolatos döntése-
ket. Bízzunk benne, hogy június 30-áig le
tudjuk ezt a fejezetet is zárni.
A beszámolót a testület elfogadta.

Hulladékgazdálkodás
Dr. Sükösd: A lakosságot és bennünket is
érint, hogy az önkormányzat ármegállapí-
tó jogköre 2013-ától megszûnt. Az ágazati
miniszter fogja meghatározni a települési
szilárd hulladékkal kapcsolatos díjakat. Az
ún. szemeteslobbinak ez a kisebbik problé-
mája. A nagyobbik az, hogy törvényileg ír-
ják nekik elõ, hogy a társaságok többségi
tulajdona állami, vagy önkormányzati le-
gyen. Bonyolítja a helyzetet, hogy Sárbo-
gárdon és a Közép-Duna vidékén 168 ön-
kormányzatot tömörítõ, több mint 10 éve
meglévõ társulás mûködik. A beruházás
önrészét, ahogy azt többször elmondtam,
banki hitelbõl finanszírozták a szolgálta-
tók. Bízzunk benne, hogy kormányzati
szinten ezt a kérdést is megoldják, mint

ahogy nagyon sok minden mást is, és olyan
megegyezés fog születni, amelynek Sárbo-
gárd és a többi közép-dunántúli település
nem károsultja, hanem haszonélvezõje
lesz.
A rendeletmódosítást elfogadta a testület.
Dr. Sükösd: A hulladékgazdálkodási tör-
vény a települési folyékony hulladék keze-
lésérõl is rendelkezett. Ebben a vonatko-
zásban is szükséges az önálló szabályozó
rendelet létrehozása. Ez tartalmi módosí-
tást nem jelent, tekintettel arra, hogy a
rendszert mûködtetõ vállalkozás ugyanazt
a tevékenységet fogja végezni a jövõben is,
mint eddig.
A javaslatot a testület elfogadta.

Útfelújítás
Dr. Sükösd: A belterületi utak javítására,
járda építésére közmunkát is igénybe tu-
dunk venni. A Katona utca illetve a Vasút
utca járdáját tervezzük újjáépíteni. Start-
munkában egy másik önkormányzat állítja
elõ hozzá a betonlapot, s miután õk ehhez
100 %-os támogatást kapnak, nekünk csak
az együttmûködési megállapodást volt
szükséges megkötni velük, illetve fuvar-
költségünk lesz. A járdalapokért nem kell
fizetni. A jövõ hét után megindulnak a ká-
tyúzási és egyéb munkák a Petõfi, a Kos-
suth, az Attila utcán és másutt is.
Nagy: A posta mögötti területet parkolás-
ra alkalmassá tettük korábban. Az autó-
mosó elõtt letöredezett az aszfalt, és az
úton mély gödrök vannak. Ezt is meg kelle-
ne javítani.
Dr. Sükösd: Az autómosó elõtti terület
nem a miénk.
Nagy: Az iskola elõtti parkban a gyereke-
kért autóval érkezõ szülõk már körforgal-
mat tapostak ki. A lakók is tapossák azt,
még keresztben is, viszont felajánlották,
hogy segítenek a terület rendezésében, ha
figyelembe veszik az õ elképzeléseiket is.
A szemétszállító a honvédségi lakótelepen
ugyanígy tapossa a füvet. Egy kõkerítéssel
ezt a kérdést rendezni lehetne.
Dr. Sükösd: Ezt többször rendeztük már,
bár annak a területnek a Honvédségi In-
frastrukturális Ügynökség a kezelõje.
Erõs Ferenc: A töbörzsöki járdafelújítás
szép kezdeményezés, de Miklóson is na-
gyon rosszak a járdák.
Dr. Sükösd: Miklóson elkészül a Vasút
meg a Táncsics utca felújítása.
Erõs: A Magyar utca is? A Miklós utcából
rengetegen jönnek ki a Köztársaság útra.
Ott vannak a lapok, csak homok kellene
hozzá meg közmunkás.
Dr. Sükösd: Karbantartás keretében lenne
erre mód. Azon szerintem fogunk tudni ja-
vítani, mert ott nincs gépjármû-közleke-
dés.
Tóth Béla: A 63-as mellett a Petõfi utcától
Csepeli György házáig a járda javításra
szorul. A Mádi közben lakók azt mondták,
ha kapnának anyagot, akkor õk megjavíta-
nák az utcájukat.

Folytatás a következõ oldalon.
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Dr. Sükösd: Mindenkinek ajánlom figyel-
mébe, hogy mindenki saját maga elõtt kö-
teles tisztítani az átereszt és az árkot. Erre
van önkormányzati rendelet meglehetõ-
sen régóta. Nagy tisztelettel kérem a lakos-
ságot, hogy erre figyeljenek.
Tóth: A Kinizsi utcában aszfaltoztak még a
korábbi években, de akkor nem készült
csapadékvíz-levezetõ árok.
Dr. Sükösd: A Kinizsi utcában a kivitelezõ
azt készítette el, amit kértek tõle. Árkot
nem kért tõle az önkormányzat.
Tóth: Az út jobb oldalán megy a telefon
meg a gáz, a bal oldalán a vízvezeték. Elõre
nem gondolkodtak, utólag meg nehéz
okosnak lenni, hogy hová legyen az árok.
Az ott élõk azt mondják, a vizet ki lehetne
vezetni a kertek alatt a Vágóhíd utca felé
is.

A közbeszerzésekrõl,
támogatásokról

Dr. Sükösd: Közbeszerzési pályázatot kell
kiírnunk a vízminõség javítására. Az orvosi
ügyelet megoldására a közbeszerzési eljá-
rás szintén elkerülhetetlen, ha megszûnik
a kistérség. Az egyházak, iskolák, civil
szervezetek nyári táborozásaihoz tovább-
ra is hozzájárul az önkormányzat. A Lab-
darúgó Sport Club Sárbogárd beszámoló-
ja a 2012. évi mûködésrõl késve került a
testület elé, mert csak úgy kaphatnak ön-
kormányzati támogatást, ha elszámolnak
az elõzõ pénzekkel.
Nagy: Itt is jelzem, és fogom jelezni a va-
sárnapi meccsen is, hogy a hosszú barátság
titka a pontos elszámolás. Ha komoly ter-
veket dédelget az egyesület, akkor a papír-
munkát is idõben el kell végezni.

Bejelentések

Macsim András: A miklósi Takarékszö-
vetkezetnél megint lezárták a parkolót.
Dr. Sükösd: Egy folyamatban lévõ bírósági
ügy vonatkozásában született egy ítélet,
amit megkaptunk a felektõl. A Takarék-
szövetkezet ügyvezetõje felhívott, hogy ül-
jünk le, tárgyaljunk, beszéljünk az érintet-
tek bevonásával. Én azt gondolom, kár
lenne ezt a lehetõséget elmulasztani.
Macsim: Ott négy vállalkozás mûködik,
nekik is élni kell. Attól félnek, hogy ha ke-
rítést húz a Takarékszövetkezet, elveszítik
a vásárlóikat, mert akkor oda nem tudnak
az ügyfeleik bejárni. Akkor megszûnik a
posta, és megszûnik az a négy vállalkozás,
amelyeknek amúgy sem könnyû a helyze-
te.
Dr. Sükösd: Ismételten kérem, hogy ne
keltsünk hangulatot. Egyelõre nincs ott
kerítés, a tárgyalásokra nyitott a Takarék-
szövetkezet. Én se értenék egyet a lezárás-
sal. Ezért is tárgyaltam a posta vezérigaz-
gatójával, aki világosan megmondta, hogy
ha egyszer bezárják a miklósi postát, nem
nyitják ki többet. Így is örüljön Sárbogárd,
hogy nem egy postahivatala van.
Erõs: A Rákóczi meg a Munkácsy utca kö-
zött, valamint a Homoksoron kátyúzni kel-
lene a tél után.

Nagy: A beton virágtartókat kellene éssze-
rûen áthelyezni bizonyos forgalomrende-
zés érdekében. Így a Dr. Szabadkai Ügy-
védi Iroda, Zsuzsi fodrászata és Józsi közé,
hogy ne hajtsanak be a füves területre az
autók; a Rózsa utcánál is ez lenne a legjobb
megoldás. A tiszti lakótelepre a jó idõ
megérkeztével a hinta kihelyezhetõ újra.
Kuka kell több az új üzletközpontba. Pa-
naszkodtak az ott lévõ üzlettulajdonosok,
hogy a gyerekek szanaszét dobálják a zacs-
kókat. Az Ady endre úti lakótelepen éjjel a
parkoló autóknak kiszúrják a kerekét. A
rendõrségnek ezt jelezni kellene.
Dr. Sükösd: Ezt kedden megteszem, akkor
lesz egy fórum.
Novák Kovács Zsolt: Ma is ünnepelünk, a
nõket, de mához egy hétre is ünnepelni fo-
gunk március 15-e alkalmából, hiszen 165
évvel ezelõtt a forradalom olyan állapotba
hozta az országot, amelynek a gyümölcseit
ma is élvezzük. Én erre az ünnepségre sze-
retném hívni a város közönségét, hogy aki
kedve szerint szívesen részt venne a városi
rendezvényeken, az jöjjön el, és ünnepel-
jen velünk közösen. Én azt hiszem, hogy a
városi rendezvények hagyományai most
már eléggé nyilvánvalóak, és elég hangula-
tosak is ahhoz, hogy méltóan tudjunk em-
lékezni eleinkre. Szeretnék kérni minden-
kit, hogy jöjjön, tartson velünk! Képviselõ-
társaimat ugyanúgy hívom, mint ahogy a
város polgárait!
Dr. Sükösd: Az orvosi ügyelet kérdése
többször is felszínre került a nap során. Az
ellátás folyamatosságát egyelõre tudjuk
biztosítani. Fontos: ha valóban június 30-
ával a kistérségi tanács megszûnik, akkor
zökkenõmentes legyen az átállás. Ezért
fontos, hogy addig a közbeszerzést befe-
jezzük. Steitz tanár úr özvegye hazatért
Svájcból. Az emléktábla avatása, amire
máris tisztelettel szeretnék hívni minden-
kit, május 24-én lesz az iskolánál 14 óra-
kor. A család kifejezetten örült annak,
hogy ez a Sárbogárdi Napok programjá-
nak kereteiben történik meg.

Hargitai Lajos

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.

Meghívó
Sárbogárd Város Önkormányzat a civil
szervezeteket érintõ jogszabályi válto-
zások megismerése érdekében a város-
ban mûködõ civil szervezetek közremû-
ködésével

civil fórumot tart.
A rendezvény idõpontja:

2013. március 27., 17.00 óra.

Helyszíne: polgármesteri hivatal,
díszterem.

Napirend:
1. A 2013. évi civil pályázatok kiírása,
rendelkezésre álló támogatási összeg.
2. Bejelentések
Megjelenésére, építõ véleményére szá-
mítunk!

Dr. Sükösd Tamás polgármester

Tájékoztató
A KÖZÉV Kft. értesítése alapján tájé-
koztatom a tisztelt lakosságot, hogy a
város területén 2013. év március 15-én
(pénteken) – nemzeti ünnepünkön –
esedékes hulladékszállítást a közszol-
gáltatást ellátó társaság változatlanul, a
megszokott munkarendben végzi.

Dr. Sükösd Tamás polgármester
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III. KOSSUTH ZSUZSANNA
SZÛRÕNAP

Sárbogárd Rendelõintézet,
2013. március 25.

A Fejér Megyei Szent György Kórház Sárbogárd Rendelõ-
intézete a szakrendeléseken történõ betegellátás mellett
igen fontos feladatának tartja a preventív, egészségnevelõ
tevékenységet is, melynek egyre fontosabb szerepet kell
betöltenie napjainkban.

Sárbogárd, Ady Endre út 79–83. szám alatti
rendelõnkbe várunk minden érdeklõdõt

2013. március 25-én, hétfõn, 8.00–14.00 óráig

INGYENES LAKOSSÁGI SZÛRÕVIZSGÁLATRA.
Számítógépes látásellenõrzésre, számítógépes talpvizsgálatra, bõrgyógyászati elvál-
tozások szûrésére, végbél rákszûrésre, nõgyógyászati rákszûrésre nyílik lehetõség, va-
lamint „idõstorna”, gerinctorna az óránként meghirdetett idõpontokban.
Ezen kívül urológiai szûrést 45 év feletti férfiaknak.
Érsebészeti szûrésre, légzõszervi allergiaszûrésre és csontritkulás ellenõrzésre elõze-
tesen a kartonozóban személyesen, vagy telefonon a 06 (25) 460-163-as telefonszá-
mon lehet jelentkezni.
(Csontritkulás szûrésre csak háziorvosi beutalóval lehet jelentkezni.)
A rendelõintézet asszisztensei vércukorszint ellenõrzés, vérnyomásméréssel várják a
kedves pácienseket.
Az intézmény nevében kérünk minden érdeklõdõt, hogy a lehetõséget kihasználva
minél többen tiszteljék meg rendezvényünket, és tegyenek egy lépést egészségük
megõrzésére, illetve a korai megelõzésre!
Szeretettel várjuk Önöket!

Dr. Rácz Lajos intézetvezetõ fõorvos, Nyikos Tiborné vezetõ asszisztens

MEGHÍVÓ
Sárbogárd Rendelõintézet kollektívája

tisztelettel meghívja Önt

A 2013. március 25-én (hétfõn)
13 órától a Sárbogárd

Rendelõintézet elõtti parkban
tartandó megemlékezésre és

Balás Eszter Kossuth Zsuzsanna
szobrának megkoszorúzására.

Közremûködik a Sárszentmiklósi
Általános Iskola Énekkara.

Csoportos garázdaság
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság bünte-
tõeljárást folytat felfegyverkezve, csopor-
tosan elkövetett garázdaság bûntettének
megalapozott gyanúja miatt négy sárbo-
gárdi lakos ellen.

Sárbogárdon, az Ady Endre és Bercsényi
utca keresztezõdésében a szolgálatot telje-
sítõ rendõrök bûncselekménynek voltak
szemtanúi. A cselekmény során négy sze-
mély egy kisteherautó vezetõjét támadta
meg különbözõ eszközökkel 2013. március
6-án a délutáni órákban. A rendõrök, a
jogsértést látva, azonnal beavatkoztak, és
gyors, szakszerû intézkedésüknek köszön-
hetõen személyi sérülés nem történt. A
helyszínrõl elõállították B. Bélánét, B. Ist-
ván Bélát, Cs. Dávidot és B. Hajnalkát.
Õket a Sárbogárdi Rendõrkapitányság
nyomozói gyanúsítottként hallgatták ki.

Kerítést lopott
Sárbogárdon a laktanya kerítését, kapuját
tulajdonította el ismeretlen elkövetõ 2013.
március 7-én. A bogárdi nyomozók gyors
felderítésének köszönhetõen az elkövetõt
rövid idõn belül beazonosították egy helyi
lakos személyében. Az elkövetõ lakhelyén
megtartott házkutatás során megtalálták
az eltulajdonított dolgokat, továbbá lõsze-
reket is lefoglaltak, amire a tolvajnak nem
volt engedélye. A nyomozók B. Mihályt
gyanúsítottként hallgatták ki lopás vétség,
és visszaélés lõfegyverrel, vagy lõszerrel
bûntett elkövetése miatt. A gyanúsított a
büntetõeljárás során szabadlábon véde-
kezhet.

FMRFK

KÉK HÍREK

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!

DR. ZACHER GÁBOR
a drogok és szenvedélybetegségek elismert szakértõje, a médiából közismert toxi-
kológus SÁRBOGÁRDON TART ELÕADÁST!

A Mészöly Géza Általános Iskola egészségnapi programjának keretében kerül meg-
szervezésre a mûvelõdési központban 2013. április 23-án (kedden)

14.00 órától a diákoknak – az elõadás címe: Droghelyzet van,

17.00 órától a felnõtt érdeklõdõk részére – MIÉRT? címmel.

Diákoknak ingyenes, felnõtteknek 500 Ft/fõ.

A helybiztosítás érdekében jegyek elõvételben 2013. március 27-ig kaphatók:

Mészöly Géza Általános Iskolában, Petõfi Sándor Gimnáziumban, Szent István Álta-
lános Iskolában, ÁMK Sárszentmiklósi Iskolában, mûvelõdési ház vezetõjénél,
Sárbogárdi védõnõknél.

Mindenkit szeretettel várunk!

Fotó: FMRFK
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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!

Nagy dolgok a kis világban
Március 11-én, hétfõn a Madarász József Városi Könyvtár vendége volt Varga Csaba fo-
tómûvész, aki már sokadik alkalommal örvendezteti meg sárbogárdi közönségét, baráta-
it zenével fûszerezett, vetített kiállításával.
Csaba egy bevezetõvel kezdte kiállítását, melyben elmondta: nagyon örül, hogy újra itt
lehet Sárbogárdon, és ismét elénk tárhatja azt a szép világot, melyet fotóin örökített meg.
A képek valóban csodálatosak voltak (bár ezt a mûvésztõl már megszokhattuk) úgy szí-
nekben, mint mondanivalóban, szépségben.
Az alkotó nõnap alkalmából a jelenlévõ hölgyeket egy virágokból készült képcsokorral
köszöntötte. Majd egy hosszabb képsorozatban mutatta be a „kis világot”, az élet apró
teremtményeinek életét.
A vendégeknek nagyszerû, baráti hangulatú kikapcsolódásban volt részük.

Hargitai Gergely

Óvodás szülõk nõnapi bálja

A töbörzsöki Aprajafalva Óvoda szülõi
munkaközössége az óvoda javára nõnapi
bált rendezett a Patkó csárdában.

A rendezvény az óvodás gyerekek mûsorá-
val kezdõdött. Az eseményt színesítette a
hip-hop táncosok fellépése. A közös be-
mutató mellett a legkisebbektõl a nagyo-
kig a gyerekek saját maguk által kitalált
táncokat is bemutattak, és ezzel nagy si-
kert arattak.
Fellépett még Kasza Máté trombitaszóló-
val, Erlich Robi pedig szintetizátoron csil-
logtatta tehetségét.
A közös vacsora után késõ éjszakáig tán-
colt a jó zenére a vendégsereg.
A jól sikerült est bevételébõl az óvoda szá-
mára babaházat vásárolnak.

Hargitai Lajos

Húsvéti kézmûves
foglalkozás a városi

könyvtárban
Szeretettel várunk minden
érdeklõdõt hagyományos

kézmûves foglalkozásunkra

2013. március 23-án
(szombaton) 9 órától.

Készítünk virágokat, tojástartókat;
festünk pillangókat;

quilling technikával díszítünk
hungarocell tojásokat.
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Cecei sulibörze
Iskolába hívogató programok Cecén

2013 márciusában kezdetét vette iskolánk hagyományos iskolába
hívogató programsorozata.
Elsõként a helyi és környezõ települések óvodáinak szülõi érte-
kezletén vettünk részt, ahol az iskola vezetõsége és a leendõ elsõs
tanítónõk bemutatták intézményünk mûködését.

A tájékoztatás után a szülõk felmerülõ kérdéseire is válaszoltunk.
A következõ héten a leendõ elsõs tanulóinkat láttuk vendégül az
óvó nénikkel. A gyermekek megismerkedtek az iskola épületével
és az itt dolgozó pedagógusokkal. Egy kis közös játék után apró
ajándékkal gazdagodva tértek haza.
Április elsõ hetében újra várjuk a kicsiket szüleikkel együtt. A
programsorozat újabb eseményeként foglalkozáson vehetnek
részt a gyermekek, ahol egy kicsit már számot adnak tudásukról és
kézügyességükrõl, beülhetnek a padokba, kicsit iskolást játszhat-
nak.
Eközben szüleik is alaposabban megismerkednek az iskolaépü-
lettel, és további tájékoztatást kapnak intézményünk életérõl, il-
letve a jövõ tanévvel, a tanulással kapcsolatos kérdéseikre is
válaszolunk.
Programjainkra mindenkit nagy szeretettel várunk, aki kíváncsi a
Cecei Általános Iskola mindennapi életére!
Iskolánkról bõvebb felvilágosítást kaphatnak honlapunkon, a
www.iskola.cece.hu-n.

Szepesiné Palatinus Pálma, alsós munkaközösség-vezetõ

Sportbál Cecén
Szombaton rendezték meg az ifjú labdarúgók évértékelésével
egybekötött sportbálját Cecén, a mûvelõdési házban. Király Lász-

ló, az általános iskola igazgatója évértékelésében elmondta, hogy
nagyon büszke a diákok eredményeire, akik Klazer Balázs és
Bende Zsolt irányításával minden tornán legjobb tudásuk szerint
szerepeltek. Ennek bizonyítékaként bemutatásra kerültek az el-
múlt év során megszerzett trófeák is. Ajándékként minden jelen-
lévõ fiatal, óvodástól a középiskolásig egy hátizsákot vehetett át.
A bál keretében került sor a felnõtt csapat új labdarúgó mezeinek
bemutatására is, amit a cecei AGIP benzinkút tulajdonosa szpon-
zorált. A rendezvény baráti beszélgetéssel és bálozással folytató-
dott, amit csupán a tombolahúzás tört meg. Minden sportolónak,
támogatónak és segítõnek nagyon köszönik a részvételét, akik
támogatták a fiatal korosztály egészséges életmódra, mozgásra
nevelését!

Tudósítónktól

Beszámoló a Forró tavasz! projekt
eseményeirõl

A Cecei Általános Iskola elmúlt két hete az 1848-49-es forrada-
lom és szabadságharc jegyében telt el. Mint arról már beszámol-
tunk, meghirdetésre került az eseményhez köthetõ „Az a forró ta-
vasz!” címû projektünk, amely keretében több rendezvényre is
sor került intézményünkben. Az alsó és a felsõ tagozatos diákja-
ink kézmûves foglalkozások keretében készítettek plakátokat,

huszárcsákókat, kokárdákat, zászlókat, szélforgókat. A sikeres
foglalkozások produktumaiból kiállítást rendeztünk be iskolánk
aulájában. A projekt keretében ismét ellátogatott hozzánk Figura

Ede énekes elõadómûvész, aki az 1848-as események felelevení-
tése mellett Petõfi Sándor megzenésített verseit adta elõ a gyere-
kek nagy örömére gitár kísérettel. Bemutatta hangszereit is, azok
sajátosságait kiemelve. Elõadása kicsit más megközelítésben, de a
forradalom érzéseit tükrözve segítette a háromhetes projekt cél-
jainak elérését. Intézményünk felkérte Boros Istvánt, a cecei hu-
száregyesület tagját, hogy egy elõadás keretében beszéljen a
magyar huszárság történetérõl és mutassa be a jellegzetes huszár
viseletet. Projektünk a következõ hetekben új programokkal foly-
tatódik tovább.
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Kossuth-morzsák
Februári hónapunk nagyon izgalmasnak ígérkezett. Elsején már
reménykedve vártuk az állatkerti mackó döntését arról, vajon so-
káig tart-e még a tél. Medvéket ábrázoló és kikeleti hangulatot
idézõ képek válogatásával próbáltuk a mackódöntést a számunk-
ra kedvezõ irányba befolyásolni, és persze erõteljesen készültünk
a másik télûzõ tevékenységre, a farsangra is.

A farsangi mulatságot február 5-én minden osztály nagyon várta
már. Az egész nap az izgatott készülõdés jegyében telt. Az osztá-
lyok külön-külön vonultak fel és mutatkoztak be. Volt közöttük
Mikulás, cica, cowboy, manó, törpe, zombi, táncosnõ, orvos, va-
rázsló.
A jelmezek közötti versenyben elsõ helyezett Bruzsa Miklós lett,
aki Ludas Matyinak öltözött be. A 6-7-8. osztály Frédi és Béni kõ-
korszaki családját idézte meg. A tizenkettedik b osztály tagjai lel-
kes futballista-szurkolóknak öltöztek be.
A maskarák bemutatása után következett a meglepetés. Vállal-
kozó kedvû tanáraink a Kisgömböc címû mesét adták elõ, nagy si-
kerrel. Nagyokat derültünk az elõadáson, ezzel is emelve a jó-
kedvszintet, ami egy farsanghoz nélkülözhetetlen. Táncos és éne-
kes egyéni produkciók következtek, majd a nélkülözhetetlen, jó-
kedvet fokozó játékok. Lehetett felfûzött pillecukrot hátra rakott
kézzel enni, lufival zenére táncolni.
A fáradságos és mulatságos feladatok elvégzése után, a délelõtt
folyamán az osztályok által készített finomságokat (szendvicsek,
sütemények) fogyaszthattuk el jó étvággyal. Az elégetett kalóriák
feltöltése után újból lehetett táncolni és hangoskodni a tél elûzése
és a jókedv megtartása céljából. A jókedv, a vidámság és hangos-
kodás remélhetõleg elvette Tél Apónk kedvét, a további mara-
dástól és várhatjuk a tavasz ilyenkor szokásos érkezését!
A február 14-ei Valen-
tin-naphoz kapcsoló-
dóan, tanulóink ké-
peslapok készítésével
töltötték az idõt, és ez-
zel tették emlékeze-
tessé ezt a napot. Ezek
a szépen kivarrt, szív
mintájú lapok a folyo-
sókat díszítik.
Zsuzsanna napján az
interaktív táblák segít-
ségével ismerkedtünk
a madárhangokkal és
figyeltük a természe-
tet, hogy valóban megszólal-e az elsõ várva várt pacsirtahang. Eb-
bõl az alkalomból készítettünk papírból különbözõ madarakat és
díszítettük vele osztálytermeinket.
Rövid, 28 napos volt a február, mégis eseményekben és várako-
zásban gazdagon tölthettük, és most már így március idusához kö-
zeledve elmondhatjuk azt is (az elsõ tavaszi napsugarak simogatá-
sának élménye után), hogy eredményesen vettük az akadályt és
méltóképp tudtunk búcsúzni a téltõl, és igyekszünk elõzékenyen
köszönteni a tavaszt.

WJ

Táncolunk, táncolunk…
A Fejér Megyei Mûvelõdési Központ a „Kulturális intézmények
részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában”
TÁMOP 3.2.13.-12/1 pályázaton sikeresen szerepelt és támoga-
tást nyert el. A Cecei Általános Iskola partnerként vesz részt a pá-

lyázat megvalósításában, melynek keretében immár két alkalom-
mal táncházba, népi hangszeres bemutatóra várták az alsó tago-
zatos diákjainkat, két csoportban a cecei mûvelõdési házban. A
programban szerepelt a népi hangszerek és sajátosságaik bemu-
tatása, népdaléneklés és népi játékok tanulása. Az igen felkészült
elõadók magukkal ragadták a gyermekeket, akik szívesen és na-
gyon aktívan vettek részt a foglalkozásokon, amelyhez nagyszerû
hangulatot varázsolt a Szedtevette zenekar. Nagyon köszönjük a
lehetõséget, hogy a pályázatban gondoltak ránk, és a vidéki isko-
lák diákjait is ilyen nagyszerû élményekhez juttatták!

Cecei iskola

Csillagtúrán jártak a Cecei Általános Iskolások

Nagy örömmel vettünk részt a 2013. március 2-án, szombaton es-
te Székesfehérváron megrendezett CSILLAGOK NYOMÁ-
BAN éjszakai túrán.
Hat nyolcadikos tanulónk: Pordány Réka, Tángli Anita, Pordán
H. Henrietta, Farkas Judit, Redzsepi Ardit és Várhelyi Zsolt kép-
viselte iskolánkat. Az 5. alkalommal megrendezett túrán ragyogó
csillagos volt az égbolt, ezért alaposan megfigyelhettük a csillag-
képeket, bolygókat. Bár kicsit hideg volt az idõ, nagyon élveztük a
programot, melyet a Csorvási Róbert, a Fejér Megyei Természet-
barát Szövetség munkatársa szervezett a Tergyán Lajos Bemuta-
tó Csillagvizsgáló és a Gaja Környezetvédõ Egyesület munkatár-
saival a Sóstói tanösvényen.
A túra végén értékelték a megfigyeléseink alapján kitöltött totót
és feladatlapot, valamint meleg teával és zsíros kenyérrel látták
vendégül a résztvevõket.
Nagyon érdekes kirándulás, tapasztalatszerzés volt, amire szeret-
nénk a jövõben is ellátogatni.

Balázsné Aranyos Judit, tanár, szervezõ
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Évértékelõ Dunaújvárosban
és Sárbogárdon

A Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség két hivatásos tûzoltó-parancsnoksága
is március 13-án, szerdán tartotta évértékelõ értekezletét. Mindkét rendezvényen részt
vett Végh Ferenc tû. alezredes, kirendeltség-vezetõ, valamint a hivatásos tûzoltó-pa-
rancsnokságok mûködési területéhez tartozó önkéntes tûzoltó egyesületek képviselõi.
A dunaújvárosi tûzoltóság elmúlt éves tevékenységét értékelve Orosz Csaba tû. õrnagy,
parancsnok kiemelte: a hivatásos tûzoltó-parancsnokság elsõdleges mûködési területé-
hez húsz település tartozik, és összesen több mint 110 ezer ember mentõ tûzvédelmét lát-
ja el. A káreseteknél a beavatkozó állomány tûzoltási és mûszaki mentési tevékenysége
jó színvonalú. Tavaly 589 káresete volt a dunaújvárosi tûzoltóságnak. Az elõírt gyakorla-
tok megfelelõ színvonalon végrehajtásra kerültek, a beavatkozást segítõ tervek az
aktuális elõírásoknak megfelelnek.
A Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság 2012-ben végrehajtott feladatait Kõvá-
gó Dezsõ tû. õrnagy, parancsnok összegezte a sárbogárdi laktanyában. Az õrnagy a tûz-
oltási és mûszaki mentési tevékenység kapcsán kiemelte, hogy a tûzoltóság elsõdleges
mûködési területéhez 2011-ben 27 település tartozott, amely 2012-ben további négy te-
lepüléssel (Aba, Kisláng, Soponya, Pincehely, Belecska) bõvült, így – mint fogalmazott -
tavaly óta 31 településre vigyázunk, ahol körülbelül 65 ezer ember mentõ tûzvédelmét
látjuk el a nap 24 órájában. A sárbogárdi tûzoltók 2012-ben összesen 457 káresetnél
avatkoztak be, amelyek során 41 sérült személyt mentettek meg.
A rendezvényen részt vett dr. Sükösd Tamás, Sárbogárd polgármestere, aki kiemelkedõ-
en jónak értékelte a város és a hivatásos tûzoltó-parancsnokság együttmûködését. Mint
fogalmazott: Sárbogárd és a környezõ települések lakói tudják, ha baj van, számíthatnak
a tûzoltókra, akik megfelelõ szakmai és technikai felkészültséggel állnak készenlétben,
és mindent megtesznek az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságáért.
Végh Ferenc tû. alezredes mindkét értekezleten átadta a hivatásos tûzoltó-parancsnok-
ság 2012. évi minõségi értékelését.
Fotó: dunaújvárosi és sárbogárdi hivatásos tûzoltó-parancsnokság

Szabó-Bisztricz Anett tû. hadnagy, megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

HELYESBÍTÉS
A kolbásztöltõfesztiválról múlt heti lap-
számunkban megjelent cikkben pontat-
lanul szerepelt néhány információ: La-
katos Gyõzõ és felesége nem a FÜBE
színeiben indult a versenyen, hanem a
roma önkormányzat nevében; a sár-
hatvani asszonyok második helyezettek
lettek, nem harmadikak; a tavalyi kol-
básztöltõt a Vörösboros csapat nyerte,
a Fröccsöntõk tavaly elõtt lettek elsõk.
A pontatlanságokért elnézést kérünk.

Szerkesztõség

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívjuk Önt a március
15-ei ünnepségünkre, melynek idõ-
pontja március 14. (csütörtök), 18 óra
gyülekezõ az alapi általános iskolánál,
majd fáklyás felvonulás a Fõ úton, azt
követõen az ünnepi mûsor helyszíne a
mûvelõdési ház lesz.

Az ünnepséget közös koszorúzással
zárjuk az Emlékparkban.

Alapi Általános Iskola
tanulói és pedagógusai

KÖSZÖNET
A Sárbogárdi Zengõ Óvoda szülõi szer-
vezete 2013. március 9-én retro diszkót
rendezett a helyi általános iskolában.
A rendezvényre szép számmal érkez-
tek, öröm volt számunkra, hogy a fiata-
loktól az „idõsebbekig” mindenki jól
érezte magát. Részvételükkel támogat-
ták óvodánkat azzal, hogy velünk töltöt-
ték e vidám hangulatú szombat estét.
Ez úton szeretnénk köszönetet monda-
ni mindazoknak, akik segítsége és tá-
mogatása nélkül nem valósulhatott vol-
na meg mindez. Köszönjük a tankerület
vezetõjének, Szilágyiné Németh Sarol-
tának és a Mészöly Géza Általános Is-
kola igazgatójának, Fülöpné Nemes Il-
dikónak, hogy az iskola auláját rendel-
kezésünkre bocsátotta.
Köszönet Kovács Gábornak, Domján
Tibornak és Krencz Szabolcsnak, hogy
a büfé hûtõberendezését biztosították.
Köszönjük a Wolf Kft.-nek az õrzõ-vé-
dõ munkát.
Köszönet a szülõknek, Csõgörné Hek-
szi Fatimának, Simon Andreának,
Rengné Gyõri Viktóriának és Molnár
Imrének, hogy a rendezvény alatt végig
segítettek a szervezési feladatokban,
elõ- és utómunkálatokban.
Hálásan köszönjük Wolf Juditnak az
odaadó, áldozatos munkáját, és azt,
hogy mindenben számíthattunk rá.
Köszönjük azoknak a szülõknek és is-
merõsöknek, akik pártolójegyet vásá-
roltak, illetve ezen az estén részt vettek
és részvételükkel gyarapították az óvo-
da alapítványának vagyonát, melyet ud-
vari játékok vásárlására szeretnénk fel-
használni.

Zengõ Óvoda dolgozói és a Központi
Óvodát Segítõ Alapítvány kuratóriuma

KONCERT-
LÁTOGATÁS

2013. május 15. (szerda)
19.30 óra

Budapest, Mûvészetek Palotája

C. Debussy: Noktürnök (Felhõk, Ünne-
pek)
M. Ravel: G-dúr zongoraverseny
M. Ravel: Zongoraverseny bal kézre
A. Roussel: Bacchus és Ariadne – 2. ze-
nekari 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
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Lapszemle 1913. március 9.
A lap hírei már a közelgõ nemzeti ünnepet elõlegezik:
„Márczius 15. A sárbogárdi „Tinódi Sebestyén Kör” f. hó 5-én tartott
választmányi ülésén elhatározta, hogy régi hagyományához képest
márczius 15-ét az idén is egy társas vacsora keretében fogja méltóan
megünnepelni és pedig az ünnepély nagyobb sikere érdekében ezúttal
a „Sárbogárd és környékbeli munkaadók otthoná”-nak bevonásá-
val. Az ünnepély márczius hó 15-én szombaton este a Korona-szálló
nagytermében fog megtartatni, melyre a tagok és családtagjaik ezút-
tal is meghivatnak. A társasvacsorán való részvétel végett a tagok
között egy iv lesz körözve, de elõjegyzéseket Porkoláb László nagy-
vendéglõs is elfogad.”
„Másodbíró választás Alap községében. Falusi József másodbíró
elhalálozásával megüresedett állás f. hó 3-án töltetett be. Másod-
bírónak erõs küzdelem után Kisari József lett megválasztva.”
Kerényi Ignác színigazgató neve fel-feltûnik az újság híreiben.
Vándorszínész-társulatával keresztül-kasul bejárta a monarchiát.
1910 októberében még a boszniai Bricskába is eljutottak az ott élõ
magyarok nagy örömére. Ottani elõadásukban olyan produkció-
kat láthatott a közönség, mint „Az obsitos”, „Aranyvirág”, az „Er-
dészlány”, vagy az „Iglói diákok”. Bogárdon mindig szívesen fo-
gadták. Érkezésüket már a február 23-ai számban beharangozták
a szokásos humoros hangnemben:
„Az hírlik, hogy a jelenleg Móron idõzõ Kerényi színigazgató március
hó elején „utókúrára” Sárbogárdra érkezik. Az hírlik, hogy a nép-
szerû director tiszteletére az egész saison alatt városunk „fényesen”
lesz – kivilágítva. (…) Az hírlik, hogy a színészek legutóbbi itteni sze-
replése óta nemcsak a bankráta és a kamatláb, de a színházlátogató
közönség igénye is emelkedett, és erre való tekintettel Kerényi oly
mûvészgárdával fog Bogárdra bevonulni, mely a legmagasabb igé-
nyeket is ki fogja – elégíteni. Az hírlik, hogy Sárbogárd úri közönsége
lemondott ama tervérõl, hogy lovasbandériummal és mozsárlö-
vésekkel fogadja Kerényit, hanem e helyett a legmesszebbmenõ anya-
gi támogatást helyezi részére kilátásba és ennek jeléül az összes bér-
letjegyeket „csengõ aranyban” – elõre fogja beváltani.” Ezen elõz-
mények után közli a szám: Kerényi Ignácz – az elõnyösen ismert
színigazgató – jól szervezett társulatával f. hó 16-án kezdi meg Sárbo-
gárdon az elõadásokat.”
„Sárszentmiklós községnek ez idõ szerint az a legnagyobb
szenzácziója, hogy a képviselõtestület febr. hó 27-én tartott ülé-
sén a törvényhatósági bizottságnak egy községi írnoki állás szer-
vezésérõl szóló határozatát elvetette s illetve – megfellebbezve, il-
letékes helyrõl nyert értesülésünk szerint ez a fellebbezés elõre-
láthatólag nem fog eredményre vezetni, de mindenesetre jellemzi
a képviselõtestület többségének elavult felfogását, mert nem ké-
pes belátni, hogy évtizedek óta a község ügyforgalma annyira
megnövekedett, hogy az föltétlenül személyszaporítást illetve egy
új munkaerõt kíván.”
A tavaszba forduló idõ újabb épületomlást okozott:
„Összedült egy istálló. Febr. hó 28-án déltájban Sárbogárd fõutczá-
ján Kálmán János földmíves gazda istállója összedült. Az istállóban
lévõ marhaállomány az összeomlásnak csaknem áldozatul esett.
Csak a véletlennek köszönhetõ, hogy emberéletben nem esett kár,
mert az összeomlás pillanatában egy gyermek épp az istálló fala körül
játszadozott, ki azonban a robajra ösztönszerûleg félreugrott.”
S lássuk a másik rovat élcelõdésit:
„Az hírlik, hogy a sárbogárdi kofák, az ellenük erõteljesen megindult
mozgalom súlyos következményeitõl tartva, a helyett hogy uriasszo-
nyok kezébõl rángatnák ki a baromfiakat, ezentúl egymás haját
fogják kitépni.
Az hírlik, hogy a még mindig fenyegetõ tömegsztrájkhoz a mi ko-
fáink is csatlakozni fognak s világ minden smukkjáért se teszik be
a lábukat a piactérre.
Az hírlik, hogy az országunkat még mindig fenyegetõ háborús ve-
szedelem elõl a bogárdi leányok „fõkötõ” alá fognak menekülni.
Az hírlik, hogy egy élelmes üzletember felismerve a járásunkbeli
fiatalság „dühöngõ” házassági hajlamait Bogárdon házasságköz-
vetítõi irodát fog nyitni.”

(-b -n)

A gördül kövön nem nõ moha,
avagy Kincses Kalendárium 1953

Március 14., Matild napja

Ezen a napon született 1794-ben Bem József tábornok, 1848-49
lengyel hõse.

(P. Szathmáry Károly levele
egykori diáktársának)

Barátom!
Nem tudom, mi lesz velem, velünk, a ha-
zával. Nem tudom, mit tegyek, hova
menjek. Nem tudom, találkozunk-e
még. Mindenesetre elmesélem
utolsó napjaim, melyet a seregben
töltöttem.
Még Erdély utolsó hadiállomá-
sán, Lesneknél is csak kényszerrel
tudtuk megtartani a sereget. Fõ-
belövetéssel kellett õket fenyeget-
ni, ha kijelölt állomásaikat elhagy-
ják.
Igaz, hogy nem volt sem pénz, sem
eleség. A sereg pirított tengeribõl élt,
s tökhéjból itta a Maros vizét. Végre
Beke engem, kit táborkarába vett, kül-
dött Dobrára kétezer forinttal kenyeret süt-
tetni.
Augusztus 17-én végre megérkezett Bem, Majthényi s Guyon kí-
séretében. Mindkét keze felkötve, kíséretében néhány huszár és
sok derék ágyú, melyeket Vécsey seregétõl vont el.
Katona Miklós tartott nevében lelkesítõ beszédet a csapatokhoz,
õ (Bem) még hitt a föltámadásban. Még hitte, hogy átvághat a
Székelyföldre, s itt gerillaharccal föltartja magát. A lelket kapott
sereg is vállalkozott a végkísérletre.
Már indulni akartunk, midõn egy bekötött szemû parlamentert
hoztak a tábornok elé. Az „öreg” szörnyen haragudott, miért bo-
csátották eléje.
Egész táborkarával fogadta.
– Mit akar Ön? – kérdé gyûlöletes hangon németül.
– Én az erdélyi sereg vezetõjével akarok szólani.
– Én vagyok!
– Kihez legyen szerencsém?
– Bem vagyok.
A parlamenter háromszor hajlott le a nyeregkápáig, és lengyelre
fordítá a beszédet.
Bem haraggal mondá:
– Csak maradjunk a német nyelvnél, az a legalkalmasabb az ily
gyalázatos alkudozásokra. (Saját szavai.)
– Egyedül akarnék altábornagy úrral szólani.
– Tiszteim elõtt nincs titkom – mondá Bem.
– Tábornokom, Lüders sajnálja a magyar ifjúság oktalanul fecsé-
relt vérét, s miután Kossuth letette a fegyvert…
– Nem Kossuth, csak Görgey – vág közbe Bem.
– Békét ajánl Önnek.
– S a föltételek? – kérdé Bem.
– Ezekrõl nem szólott a tábornok.
– Fordulj! Indulj! – vezényelt Bem. – Mondja meg Ön tábornoká-
nak, hogy mikor én Piskinél állok, s õ visszavonul Szászvárosra,
akkor meghallgatom föltételeit. Addig pedig vonuljanak vissza,
mert én mindenkit kardra hányok, aki elõttem áll.
A parlamenter elment, s a sereg azonnal indult.
Éjféltájban már a dévai réten voltunk, az elõõrs szemünk elõtt vo-
nult ki a városból.

Részlet Komárom c. regényembõl (Bogárd és Vidéke Lapkiadó, 2000)

Horváth Lajos
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Kedves Tavasz!
Örömmel hallottam hírét, hogy megérkeztél, hiszen – mint azt bi-
zonyára tudod – már nagyon vártalak. Barátságunk már évek óta
tart, ám nagyon sajnálom, hogy ilyen ritkán látjuk egymást. Sok-
kal jobb volna, ha többször látogatnál meg minket hosszabb idõre.
Az ajándékoknak, amiket hoztál, nagyon örültem, nagyon figyel-
mes vagy, hiszen tudod, hogy mindannyian szeretjük a virágokat
és a csicsergõ madarakat.

Különösen boldog vagyok, hogy a Napot is magaddal hoztad a lá-
togatásod alkalmával, hiszen mióta itt vagytok, azóta sokkal
könnyebben indulnak a reggelek, valahogy tisztábban és világo-
sabban átlátom a napi teendõimet. A melegségetek még a zsörtö-
lõdõkre is jó hatással van, hiszen kinek a szíve ne lágyulna meg a
hóvirág, a nárcisz vagy a jácint láttán? Kérlek, ne sértõdj meg, ha
néhányan napszemüveggel takarják el a szemüket, mikor meglát-
ják a barátod, hidd el, õk is élvezik a társaságotokat, csak éppen
kevesebbel is beérik.
Tudod, te mindig akkor jössz, mikor a legnagyobb szükség van
rád. Idén is eléggé le voltunk már törve a Tél látogatása miatt – ne
mondd el neki, de igazán makacs egy teremtés, az utóbbi idõben
már nem is láttuk szívesen. Ráadásul még túlórázni is szeretett,
mikor azt igazán nem vártuk el tõle.
Mik a terveid az itt tartózkodásod alatt? Igazán sok fa várja, hogy
felöltöztesd õket, hiszen eléggé kellemetlenül érzik magukat a
lombjuk nélkül. A mezõk szintén izgatottan várják, hogy szép zöld
takarójukon emberek heverésszenek és csodálják a bárányfelhõ-
ket. A méhek is rajtra készen állnak, hogy begyûjthessék a virág-
port, valamint a téli álmukból már felkelt medvék is mennének
már a folyóhoz pisztrángra vadászni, vagy mézet, málnát gyûjteni.
Hiszen még nem is meséltem Neked, hogy mennyire vártak a gye-
rekek! Azt üzenik, hogy nincs is jobb a meleg napsütésben kimen-
ni a játszótérre hintázni vagy mászókázni. Igazán boldogok, mi-
kor az anyukájuknak csokorba gyûjthetik az erdõben vagy a me-
zõn, esetleg a kertben található virágokat, amiért egy adag eper a
jutalmuk. Esténként pedig a szüleikkel sütögethetnek az udva-
ron, miközben a körülöttük szaladgáló kutya boldogan kergeti az
éppen arra járó pillangókat.
Tényleg örülök, hogy jöttél! Tudom, hogy nagyon sok dolgod lesz,
és azt is, hogy még nagyon sok helyen szívesen látnak, hiszen nagy
utazó vagy – mindennek ellenére remélem, hogy kellemesen töl-
töd el az „idõdet” nálunk, s ha jól érzed magad, maradj sokáig
velünk!
Üdvözöl barátod,

Dana

TÁJÉKOZTATÓ
A Székesfehérvári Törvényszék Pk. 60.095/2012/2. számú,
2012. október 26. napján kelt, 2012. november 15. napján jog-
erõre emelkedett végzésével 2833. sorszám alatt nyilván-
tartásba vette a Sárbogárdi Katolikus Kórusért Egyesületet
(székhelye: Sárbogárd, Tompa M. u. 36.).
Az egyesület célja: az egyházi és világi zenekultúra népszerûsí-
tése; bemutatása Sárbogárdon és térségében. (A Schola Cat-
holica Kamarakórus támogatása.)
Az egyesület cél szerinti besorolása: kulturális tevékenység.
Számlavezetõ pénzintézet neve, címe: Sárbogárd és Vidéke
Takarékszövetkezet 7001 Sárbogárd, Ady E. út 107.
Pénzforgalmi számla száma: 58100013-10020865.
Adószáma: 18337488-1-07.
Képviselõje: dr. Oroszlány László elnök.
Tisztelettel kérjük az egyesület tagságát, hogy 2013. évi tagdíj
befizetési kötelezettségüket (1.200 Ft/fõ/év) az egyesület gaz-
dálkodásának és céljai megvalósítása érdekében 2013. április
30. napjáig a fenti számlára történõ átutalással, vagy befizetés-
sel teljesíteni szíveskedjenek.
Ezúton kérjük mindazon jószándékú, zenekedvelõ, kórusun-
kat eddig is különbözõ eszközökkel támogató magánszemé-
lyeket, vállalkozásokat és szervezeteket, akik egyetértenek az
egyesület célkitûzéseivel, a Schola Catholica Kamarakórus ál-
tal végzett zenei és egyházi szolgálattal, hogy a fenti számlára
történõ befizetésekkel, adományaikkal biztosítsák a további
munkánk anyagi feltételeit.
Az egyesület bevételeit, a tagdíjakat és nagyra becsült támoga-
tóink adományait elsõsorban fellépéseink utazási költségeinek
fedezésére, valamint kiemelkedõ rendezvényünk, a sárbogárdi
Szent László Király római katolikus plébániatemplom búcsúi
kórushangversenyének megszervezésére, vendégkórusok és
mûvészek fogadására kívánjuk felhasználni.
A hatályos jogszabályok szerint egyesületünk jelenleg még az
adó 1 %-ára nem jogosult.
Tisztelettel:

A Sárbogárdi Katolikus Kórusért Egyesület Elnöksége

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke eseményeirõl
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A Zöldharmónia csoport eredményei

Kisapostag–Nagyvenyim 1-1
Szabadegyháza II.–Mezõfalva II. 4-0
Cece–Rácalmás 3-2
Alap–Zichyújfalu 4-0
Mezõkomárom–Perkáta 0-5
Sárszentágota–Elõszállás 2-1
Dase–Nagykarácsony 1-0

A Zöldharmónia csoport állása
1. Szabadegyháza II. 15 11 3 1 53 21 32 36
2. Cece 15 11 2 2 38 15 23 35
3. Alap 15 10 4 1 60 20 40 34
4. Dase 15 9 2 4 38 18 20 29
5. Sárszentágota 15 9 2 4 46 27 19 29
6. Nagykarácsony 15 8 1 6 31 31 0 25
7. Elõszállás 15 6 2 7 24 30 -6 20
8. Perkáta 15 6 1 8 33 46-13 19
9. Kisapostag 15 5 4 6 24 24 0 19
10. Rácalmás 15 4 3 8 34 40 -6 15
11. Mezõfalva II. 15 4 2 9 19 37-18 14
12. Zichyújfalu 15 3 2 10 17 33-16 11
13. Nagyvenyim 15 2 4 9 19 40-21 10
14. Mezõkomárom 15 0 2 13 15 69-54 2

A Road Masters csoport eredményei

Gárdony–Agárdi Gyógyfürdõ–Martonvásár 2-4
Polgárdi Vertikál–Baracs 1-1
Velence–Dunafém-Maroshegy 1-0
Bakonycsernye–Kápolnásnyék 4-2
Bicske–Kisláng 3-3
Szár–Sárszentmiklós 1-0
Iváncsa–Sárosd 0-1
Mezõfalva–Szabadegyháza 0-0

A Road Masters csoport állása
1. Velence 17 14 2 1 42 15 27 44
2. Sárosd 17 13 1 3 45 19 26 40
3. Martonvásár 17 10 1 6 26 20 6 31
4. Iváncsa 17 9 4 4 38 19 19 31
5. Szár 17 8 6 3 35 13 22 30
6. Gárdony-Agárdi Gy. 17 9 2 6 36 31 5 29
7. Bicske 17 9 1 7 44 35 9 28
8. Dunafém-Maroshegy 17 7 3 7 25 24 1 24
9. Kisláng 17 7 3 7 33 34 -1 24
10. Sárszentmiklós 17 6 3 8 27 35 -8 21
11. Mezõfalva 17 6 2 9 22 26 -4 20
12. Bakonycsernye 17 5 4 8 26 37-11 19
13. Szabadegyháza 17 4 3 10 23 32 -9 15
14. Kápolnásnyék 17 4 2 11 32 51-19 14
15. Polgárdi Vertikál 17 2 5 10 13 40-27 11
16. Baracs 17 1 2 14 16 52-36 5

Megyei I. osztály férfi kézilabda

Megkezdõdött a tavaszi szezon!
VAX KE Sárbogárd–Simontornya KK 34-21 (11-9)

Vezette: Nagy, Tiringer. MGA: 100 nézõ.
VAX Sárbogárd: Borostyán–Szabó J. 2,
Hegedûs 4, Rehák 3, Pluhár 2, Bodoki 7,
Szabó J. Zsolt 3.
Csere: Németh I., Németh II, Kaló 3, Vors-
léger 2, Baki, Goldberger 3, Sohár, Nacsa 5.
Edzõ: Bodoki György.
Az alapszakasz utolsó elõtti mérkõzésen a
hazai csapat magabiztos gyõzelmet ara-
tott. A vendégek 35 percig bírták az ira-
mot, aztán jött a nagyarányú gyõzelem.
Csapatunk a már elcsépelten hangzó „sze-
zon eleji formát” mutatta. Pontatlanul,
sok hibával játszottunk. A vendégek pedig
játszották, amit tudtak, ami azt hozta, hogy
a második félidõ 5. percében 12-12 volt az
állás. Ezután kicsit összetettebb volt a játé-
kunk, ami meg is hozta a várt eredményt.
Fokozatosan húzott el a csapat, és a végére
13 gólossá duzzadt az elõny. Több játéko-

sunk is látványosan feljavult. Németh To-
mi kitûnõen védett, a védekezés is hatéko-
nyabb lett. A fiatal Goldberger Marcell a
végén zsinórban 3 gólt lõtt. Nacsa is meg-
lõtte a tõle elvárható 5 gólt. Bodoki Gyur-
ci, aki vezeti a bajnokság góllövõ listáját, is-
mét hozzátett 7-et. Magyarul hoztuk a kö-
telezõ gyõzelmet. Nézzünk azonban elõre.
A jövõ héten az elõttünk álló Rácalmást
fogadjuk, akikkel szemben van mit törlesz-
teni.
Nézõinknek köszönjük a buzdítást, és
szombaton 16-án 18 órakor
mindenkit a következõ nagy
rangadóra, szintén hazai pá-
lyán a Mészöly
csarnokába.

Rehák Sándor

Az Agárdi Termál csoport eredményei

Pusztaszabolcs–Seregélyes 2-1
Mezõszilas–Aba-Sárvíz 0-3
Ercsi–Baracska 1-0
Kulcs–Sárszentmihály 2-6
Dunaújváros Pase II.–Lajoskomárom 6-0
Sárbogárd–Dég 0-1
Vajta–Adony 2-2
Nagylók–Káloz 2-0

Az Agárdi Termál csoport állása
1. Dunaújváros Pase II. 17 17 0 0 93 16 77 51
2. Ercsi 17 12 3 2 67 16 51 39
3. Aba–Sárvíz 17 10 5 2 41 21 20 35
4. Pusztaszabolcs 17 9 4 4 46 18 28 31
5. Seregélyes 17 9 4 4 44 26 18 31
6. Sárszentmihály 17 9 1 7 36 40 -4 28
7. Nagylók 17 8 3 6 34 33 1 27
8. Adony 17 7 5 5 31 27 4 26
9. Mezõszilas 17 8 1 8 26 31 -5 25
10. Vajta 17 5 6 6 22 42-20 21
11. Sárbogárd 17 4 6 7 21 32-11 18
12. Lajoskomárom 17 3 4 10 21 37-16 13
13. Káloz 17 3 3 11 28 46-18 12
14. Kulcs 17 2 3 12 25 68-43 9
15. Dég 17 2 2 13 20 70-50 8
16. Baracska 17 1 4 12 20 52-32 7

PÜNKÖSDI TÚRA

2013. május 18-20.

Helye: Bakonybél–Gerence fogadó

Elhelyezés 2-3-4 ágyas, többségében zu-
hanyzós szobákban.

(Az emeleti 3 db 3 ágyas szobával szem-
ben külön nõi, férfitusoló.)

A szállás ára: 6000 forint (3000 Ft/éjsza-
ka) + 2x200 forint IFA (a 70 év alattiak-
nak)

Jelentkezés 3000 forint befizetésével
március 31-ig.

Útiköltség, a létszámtól függõen, a szál-
láson fizetendõ. (kb. 1500 forint).

A fogadóban büfé is üzemel.

A szálláson saját fõzésre jól felszerelt
konyha áll rendelkezésre, de a közelben
több étterem és bolt is található.

A közösségi helyiségekben tévék is van-
nak.

Indulás: 7 órakor, a várható hazaérke-
zés 17 óra körül.

Várható program: gyalogtúra Kõris-
hegyre, séta a Boroszlán tanösvényen,
látogatás a Bakonyi Erdõk Házában,
helyismereti séta stb.

A szállásról bõvebben a fogadó honlap-
ján olvashatunk.

Egyéb felvilágosítás kérhetõ a 06 (30)
429 8964-es, vagy a 06 (25) 625 524-es
telefonon, e-mailben a nemeth-pal@
freemail.hu címen.

Könyvajánló

Dénes Tamás, Hegyi Iván,
Lakat T. Károly:

Királyok, hercegek, grófok

A magyar labdarúgás – az MLSZ megalakulása,
illetve az elsõ bajnokság kiírása óta eltelt – ép-
pen egy futballcsapatnyi évtizedben rengeteg
sikert élt meg. A legnagyobb sikerek, a világbaj-
noki ezüstérmek, a kontinensbajnoki remeklé-
sek, az olimpiai gyõzelmek krónikája a Királyok,
Hercegek, Grófok címû könyv, amely a szigorú
futballtörténelmi tények mellett – helyenként
dokumentarista, helyenként szubjektív eszköz-
tárral – bemutatja a fõszereplõket, a társadalmi
közeget, felelevenít még soha nem tárgyalt,
mégis jellemzõ történeteket. Rávilágít, hogyan
lett rövid idõ alatt Közép-Európa egyik vezetõ
labdarúgónemzete már az amatõr korszakban a
magyar, s boncolgat egy olyan érdekes kérdést
is: aranycsapatról, vagy aranygenerációról ildo-
mosabb-e beszélni. A rendkívül igényes, album-
szerû könyvet közel háromszáz kuriózumszám-
ba menõ illusztráció teszi még értékesebbé. Az
MLSZ gondozásában megjelent kötetet a sport-
tárgyú könyveket tekintve a legsikeresebb és
legolvasottabb szerzõk közé tartozó Dénes Ta-
más, Hegyi Iván és Lakat T. Károly írták.

Forrás: internet
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Isteni tesztelés
Nemrégiben egy nyugdíjas orvos ismerõsömmel találkoztam, hó-
na alatt négy könyvvel. Néhány szót váltottunk, s közben megmu-
tatta fél áron vett új szerzeményeit: három fiatal író munkáját és
egy spanyol nyelvtant. Amikor látta rácsodálkozásomat, moso-
lyogva mondta:
– Igyekszem megismerni az új írókat is, nyáron pedig külföldre ké-
szülünk, s most spanyolul tanulok. Majd a homlokára mutatott: –
Gyakorlatoztatni kell a szürkeállományt is, el ne meszesedjék – s
ezzel ruganyos léptekkel elsietett.
Néhány nappal késõbb mondta el egy édesapa: benyitott huszon-
éves fia cigarettafüsttel pácolt szobájába. Az a díványon feküdt, a
földön valami tankönyv. A fiú pöfékelt, sört iszogatott, s bámulta
a mennyezetet. Az apa megállt az ajtóban és akarata ellenére
megkérdezte:
– Mondd, fiam, tulajdonképpen mi akarsz te lenni?
Mire a fiú:
– Nyugdíjas!
Tudom, nem csak az én tapasztalatom, hogy vannak idõs fiatalok
és fiatal vének. Hogy az emberek biológiai életkora ritkán esik egy-
be a pszichológiai életkorukkal. Ma már ezt lélektani tesztekkel is
mérik, különbözõ munka-alkalmassági vizsgálatoknál.
Nos, hadd merjem merészen állítani, hogy az Élõ Isten is teszteli
azokat, akiket szolgálatába állít: alkalmas-e a megbízatására.
Ebben a jól ismert részben éppen ez történik:
„Mózes apósának, Jetrónak, Midián papjának juhait legeltette. Egy-
szer a juhokat a pusztán túlterelte és eljutott az Isten hegyéhez, a
Hórebhez. Ott megjelent neki az ÚR angyala tûz lángjában, egy csip-
kebokor közepébõl. Látta ugyanis, hogy a csipkebokor tûzben ég, de
mégsem ég el a csipkebokor. Ekkor ezt mondta Mózes: odamegyek és
megnézem ezt a nagy csodát, miért nem ég el a csipkebokor.
Amikor az Úr látta, hogy odamegy megnézni, kiáltott neki a csip-
kebokor közepébõl és ezt mondta: Mózes, Mózes! Õ pedig így fe-
lelt: Itt vagyok, Isten. Ekkor ezt mondta: …Most azért menj! El-
küldelek a fáraóhoz, vezesd ki a népemet, Izrael fiait Egyiptom-
ból…”(2Móz 3,1-1,0)

Az égõ csipkebokor történetét s Mózes elhívatását még azok is is-
merik, akik kevésbé jártasak a Bibliában. Mózes az egyiptomi rab-
szolgahajcsár agyonütése miatt menekülni kényszerült Midiánba
(a mai Szaud-Arábia és Kuvait vidékére). Ott megnõsül, elveszi
egy ara törzsfõ-pap, Jetró lányát, Cipporát, fia is születik,
Gerzson. Apósa juhait õrzi negyven éven át. Zárójelben ekkor
már nyolcvanéves. Valószínû ekkor már máshogy számolták – ta-
lán holdévekben – az esztendõket, vagy hogy a kétszer negyven év
szimbólum, ez most nem érdekes. Tény: Mózes már idõs ember
volt, amikor észreveszi a Hóreb tövében a „nagy csodát” – hogy az
Igét idézzem.
És itt kezdõdik Mózes tesztelése. Mert az elõbb említett, dívá-
nyon heverõ fiatal valószínûleg azt mondta volna: csudát megyek
én oda; ha ég, hát égjen. Tõlem el is éghet.
De Mózes ezt mondja: Odamegyek és megnézem ezt a nagy csodát!
Azaz: kíváncsi, még kíváncsi, még van benne érdeklõdés, mint ab-
ban az idõs orvos barátomban az új, a szokatlan iránt, és elindult a
csipkebokor felé…
Hogy mindez Isten tesztelõ, kipróbáló figyelme alatt történik, ki-
tûnik a misztériumot emberi szavakkal kimondani próbáló szö-
vegbõl:
„Amikor az Úr látta, hogy odamegy megnézni, kiáltott neki a csipke-
bokor közepébõl.”
De akkor, ha nem megy oda, másképpen alakul Izrael vagy Mózes
sorsa. Vagy nincs, akit küldjön Isten, vagy mást küld Mózes he-
lyett.
Mellékesen akár azt is megjegyezhetném itt, hogy belsõ, lelki fia-
talságunkat azon mérhetjük le, mire vagyunk hajlamosabbak:
– A csudát megyek én oda, vagy bárhova is.
vagy
– Odamegyek és megnézem a csodát.

Nos, mi volt Mózes jutalma, aki „odament”?
Amit most elsorolok, csak körüldadogása a misztériumának, va-
gyis az emberi szavakban nem foglalhatónak. Ám maga a
misztérium szó azt jelenti: nyílt titok. Nyílt azoknak, akiknek a Lé-
lek megnyitja a fülüket hallásra, és titok azoknak, akik emberi
ésszel akarják felfogni a felfoghatatlant.
Nos, mi volt Mózes jutalma? Találkozás az Istennel, aki végül be
is mutatkozik neki: Vagyok, aki vagyok. A mindig Vagyok = a VA-
GYOK.
Látja a láthatatlant. Nem a szemével, hanem a szívével, mert
mélyre és jól csak a szívével lát az ember.
És hallja, amit emberi fül sosem hallhat. Mindazt, amit a csipke-
bokorból parancsol neki Isten.
Ahogy négy évtized alatt Mózes nem elõször láthatta azt a csipke-
bokrot, így mi is éveken, sõt évtizedeken át nézhetjük a Szentírás
betûit, mint egy csipkebokor ágait-bogait, leveleit, sõt gyönyör-
ködhetünk benne, mint a csipkebokor virágaiban, ha virágba bo-
rul, és beszívhatjuk illatát – de megtörténhet, hogy egyszer „ki-
gyullad” és megszólal belõle Isten titokzatos hangja, és mond,
üzen valamit.
Egy ikerház egyik felében laktak a szülõk s a másikban a fiatalok.
Így építették, mert milyen jó is lesz így együtt s mégis külön lakni.
A kertet nem is választották el kerítéssel. Az anyós és fiatal menye
együtt ültették tele rózsákkal. Ám egyszer még csak nem is kö-
szöntek egymásnak.
Az idõs asszony egy reggel ezt olvasta a Hegyi Beszédbõl: „Békülj
meg ellenfeleddel hamar, amíg az úton együtt vagy vele.”
– Milyen szép szava és tanítása ez Jézusnak – gondolta, és becsuk-
ván a Bibliáját, metszõollójával kilépett a kertbe, hogy tavaszi ró-
zsákból csokrot szedvén, azzal díszítse a szobáját. Kezében a cso-
korral, hirtelen szembe találta magát a menyével, aki tétován
megállt, hogy helyet adjon anyósának.
S akkor hirtelen kigyulladt a csipkebokor. Az idõs asszony menye
felé nyújtotta a rózsákat:
– Tessék, illatos lesz tõle a szobátok!
A fiatalasszony elfogadta, hirtelen anyósa felé hajolt és megcsó-
kolta – és illatos lett a kert, a föld, az ég és mindkettõjük szíve,
mert jelen volt az élõ Isten, ha nem is látták, de érezték a jelenlét-
ét, és azt tették, amit szívük mélyén mondott – hamar. Mint Mó-
zes.
S most még egy titkot mondok:
Ilyenkor hamar kell cselekednünk: az elsõ, belsõ, felsõ hangra. A
második hang ugyanis már a mi lelkünk hangja. A harmadik pedig
a Kísértõé: ne szólj, ne lépj, ne békülj!
Isten, aki egy csipkebokorból tudott szólni, az az Úr, aki Jézus
Krisztuson keresztül úgy tudott szólni a galileai hegyen, hogy két-
ezer év után egy ikerház rózsakertjében szólalt meg újra: Békülj
meg vele hamar, amíg úton vagy vele… – hogy ne tehetné meg ma is,
hogy valaki számára egyetlen szó kigyullad és õ maga kezd tûzben
égni, mint a csipkebokor…
És még ma, még ma és nem holnap, odamegy hamar… és mond
valamit.
Hogy mit, azt majd abban a pillanatban megmondja Õ, az Úr,
mint Mózesnek a Hóreb-hegy lábánál, mint annak az idõs
asszonynak a rózsakertben…

Forrás: dr. Gyökössy Endre: Fogadd el végre önmagad!



Bogárd és Vidéke 2013. március 14. LÉLEKÚT 13

Vándorlásaim 29.
Megfogom a poharat. Viktor kitartóan figyeli, hogy tényleg meg-
iszom-e. Utoljára két évvel ezelõtt ittam pálinkát. Sose felejtem el
azt az „élményt”. Bodonhelyi Jóska, a zenekarunk dobosa vonult
be katonának, s a présházukban tartotta a búcsúztatóját, amelyre
a zenekar tagjai voltak csak hivatalosak: a szólógitáros, az akkor-
dos, a basszusgitáros, valamint orgonistaként én.
A hatvanas évek közepének nagy vállalkozásaként beatzenekart
alakítottunk. Magunk faragtuk a lapgitárokat, magunk tekercsel-
tük a piköpöket (pick-up). Ez kellett a húrok alá hangszedõnek. A
kecskeméti BRG magnetofongyárban dolgozó haverok építették
a torzítókat, vibrafonokat. Pénzünk nem volt. Az Átok-csatornán
gyûjtött kagylók árából vettünk húrokat, húrfeszítõket. A Fõvá-
rosi Moziüzemi Vállalatnál akkor volt modernizálás, és leselej-
tezték a régi, már a világháborút is megjárt hangosító berendezé-
seiket. Azokat a kultúrház számára ingyen megkaptuk. Így jutot-
tunk két csöves német tábori erõsítõhöz. Az iskolában leselejte-
zett 50-es évekbeli hangszórókból építettünk hangfalakat. Hát,
mit mondjak? Kutyaütõ banda voltunk a kezdetekkor, de a helyi
és környékbeli fiatalok lelkesen táncoltak a zenénkre. Shadows-,
Bee Gees-, Beatles-, Rolling Stones-számokat játszottunk, szóló-
gitárosunk pedig minden fellépés alkalmával, amikor már tetõfo-
kán volt a hangulat, belevágott egy Jimi Hendrix-szólóba. Nem
volt ez tökéletes zene, de tökéletesen kielégítette az akkori helyi
igényeket, s bennünket is boldoggá tett.
Nos, ezen a bizonyos katonabúcsúztatón a zsíros kenyér mellé két
üveg pálinka került, semmi egyéb. Jóska kínálgatott bennünket,
mi pedig derekasan ürítettük a poharat a bevonuló katonafiú
egészségére. Nem éreztem akkor, amikor egyik pohár pálinka a
másik után a torkomon úgy lecsúszott, mintha víz lett volna, hogy
ebbõl baj lehet, csak akkor vált a dolog egy kissé gyanússá szá-
momra, amikor hazafelé tartva azt tapasztaltam, hogy az út menti
kerítések állandóan közel akarnak hozzám jönni.

Hazaérve eszembe jutott, hogy holnapra még egy nyulat le kelle-
ne vágnom. „Na, mindegy” – motyogtam magam elé. – „Aminek
meg kell lenni, az meglesz!” Szegény nyuszit csak sokszori próbál-
kozásra sikerült nyakszirten csapnom. Míg nyúztam, szépen föl-
daraboltam, a pálinka egyre jobban kezdett hatni. Emlékeim sze-
rint a tányérra halmozott nyúlhúst betettem a hûtõszekrénybe,
aztán, mint aki jól végezte dolgát, lefeküdtem aludni. Ám ahogy
vízszintes helyzetbe kerültem, az ágy jobb hátsó lába mintha meg-
emelkedett volna, aztán visszazökkent. Ez ismétlõdött többször
is, míg ettõl a hinta-palintától elkapott a tengeribetegség. Felug-
rottam, s kirohantam, hogy kiadjak magamból mindent.
Reggel, amikor kimentem a konyhába, nagyon csodálkoztam,
hogy a hûtõszekrény mellett lévõ kosár szõlõben mit keres az a
halom nyúlhús. Az tányér a hûtõ egyik polcán üresen állt. Gyor-
san a tányérra raktam a húst a szõlõbõl, hogy eltüntessem esti ré-
szegségem nyomait, de még délután is találtam két nyúlvesét egy
szõlõfürtben megbújva a szemek között.
Nos, ezek után többet rá se tudtam nézni az alkoholra. Most is
csak Viktor kedvéért teszem. Veszek egy nagy levegõt, s mint az

orvosságot, egy hajtásra lehajítom a pálinkát. Viktor csak nézi,
nézi nagy szemekkel, hogy mit csinálok.
– Lajoskám! Ezt úgy hajítottad be, mint egy profi alkoholista.
Kérsz még egyet? – emeli felém a pálinkásüveget túljátszott kész-
ségességgel, s közben alulról fölfelé kancsalítva néz rám.
– Dehogy kérek. Ez volt az utolsó, amit velem megitattál. Jobban
érzem magam, ha a józan eszemnél vagyok, nem hagyom, hogy
hülyét csinálj belõlem – válaszolom nevetve.
– De azt ne hidd, hogy ezzel megúsztad a hajvágást! – fordítja ko-
molyra a szót Viktor. – Menj el borbélyhoz, mert engem miskárol-
nak ki helyetted az elvtársak.
– Nem, ebben nincs alku! – tiltakozom elszántan. – Megittam a
pálinkádat, ezzel kvittek vagyunk.
– Most mit mondjak Kovács Jánosnak? – néz rám Viktor tanács-
talan, panaszos arccal. – Azt, hogy nem tudtalak meggyõzni? Fi-
gyeld meg, nem fog békén hagyni!
– Hagyjatok dolgozni, abból ítéljetek, ne a külsõmbõl! – felelem
dacosan. – Akikkel nekem dolgom van, azok így elfogadnak. Nek-
tek meg az a fontos, hogy valaki itt törõdjön az ifjúsággal, mûköd-
jenek a közösségek, legyenek programok. Mi kell még? Nem sza-
porítom azoknak a gerinctörötteknek a számát ebben a faluban,
akik fölfelé nyalnak, lefelé taposnak. Nincs ilyenbõl itt még elég?
Ennyiben maradunk.
Munkamániáért azelõtt se kellett a szomszédba mennem, most
aztán szabadon kiélhetem a dolgozási szenvedélyemet. Estérõl
estére tele a kultúrház, mûködnek a csoportok, indul a zeneisko-
la. A színházi elõadások telt házzal futnak, köszönhetõ ez többek
között annak is, hogy az üzemekben dúló szocialista brigádmoz-
galom feladatvállalásai között a legtöbb brigád színházlátogatás-
sal kívánta emelni a szocialista munkásosztály kulturális színvo-
nalát.
Szervezem a kultúrház új zenekarát, hogy a vasárnapi táncdélutá-
nokra legyen jó élõ zenénk. Egyik este arra leszek figyelmes, hogy
a közeli téeszirodából zene hangjai szûrõdnek ki. Hoppá, itt egy
zenekar próbál! Bemegyek. Hallgatom õket, egész jól játszanak.
Az ének kicsit hamis még, hiányzik egy billentyûs, és nincs rendes
basszuserõsítõjük se. Megegyezem velük, hogy veszünk erõsítõt,
orgonát a kultúrháznak, õk szereznek billentyûst, titokban pró-
bálnak, aztán három hét múlva lesz az elsõ buli. MK lesz a zenekar
neve. Azzal csigázzuk fel a közönség érdeklõdését, hogy nem
áruljuk el, kik vannak a zenekarban. Sokan kérdezik, ki az MK.
„Majd kiderül!” – válaszolom. A szójáték tetszik a fiataloknak, és
az elsõ bulira annyian érkeznek, hogy egy tût nem lehet leejteni a
tánctéren. És ez így folytatódik utána minden vasárnap.
A magány szívszorongató érzése csak a ritka eseménytelen órák-
ban kap el. Hiányzik a család, hiányoznak a gyerekek. Ilyenkor be-
megyek a színházterembe, odaülök a zongorához, és improvizál-
va szabad utat engedek a zenében az érzéseimnek.
Egy délután az irodában beszélgetek a munkatársaimmal. Valaki
kopog, majd belép. Egy gyönyörû lány áll az ajtóban. Ahogy meg-
pillantom, eláll a lélegzetem. Hatalmasra tágult pupillákkal bá-
mulom. Mintha ezer éve ismerném, mintha az álmaim barlangvi-
lágából lépett volna elõ. Csak nézzük egymást. A kollégák
körülöttem nevetnek. Béla odajön.
– Mi járatban, Annamari? – kérdezi.
„Tehát akkor ismeri…” – eszmélek föl.
Annamari a tekintetemtõl olyan zavarba jön, hogy szólni se tud
egy ideig. Én is zavarba jövök, de kollégáim nevetését hallva gyor-
san a helyzet magaslatára tornázom magam, s tréfás meghajlással
megszólítom.
– Hölgyem, mivel szolgálhatok Önnek?
Annamari elneveti magát, s végre meg tud szólalni.
– Színházbérletet szeretnék vásárolni.
Készséggel kiszolgálom, õ fizet, majd gyorsan elköszön.
– Ki volt õ? – kérdezem.
– Óvónõ itt, az óvodában. A fiammal járt egy osztályba a gimibe –
feleli Béla.
Az ablakból hosszan nézek utána.
Folytatom.

Hargitai Lajos
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Fûszervajak

A fûszervajak készítésénél fontos, hogy puha, sótlan vajat használjunk, és
jó habosra kavarjuk ki. Az ízesítõket, fûszereket itt is fantáziánk szerint vá-
laszthatjuk vagy kombinálhatjuk. Az elkészített vajat pirítósra kenhetjük,
húsok, halak mellé kínálhatjuk, de grillételeink ízletes és látványos kiegé-
szítõje is lehet. Az elkészített fûszervajat hûtõszekrényben tároljuk, de fóli-
ába csomagolva akár le is fagyaszthatjuk.
Fokhagymás vaj: 10 dkg vaj, 2 cikk fokhagyma, 1 tk petrezselyemzöld, 1
tk citromlé, só, bors.
Mustáros vaj: 10 dkg vaj, 2 tk mustár, csipetnyi cukor.
Tormás vaj: 10 dkg vaj, 2 ek frissen reszelt torma, 2 tk citromlé, kevés só.
Zöldfûszeres vaj: 10 dkg vaj, 1 cikk fokhagyma, 2 ek vegyes, apróra vá-
gott zöldfûszer, pl.: kapor, bazsalikom, oregánó, petrezselyemzöld, csipet
só.
Kapros vaj: 10 dkg vaj, 3 ek apróra vágott friss kapor, kevés só.
Paradicsomos vaj: 10 dkg vaj, 2 ek sûrített paradicsom vagy ketchup,
csipetnyi frissen õrölt fekete bors, ízlés szerint kevés cukor.
Oregánós vaj: 10 dkg vaj, 2 ek szárított oregánó, csipetnyi õrölt bors, ke-
vés só.
Mediterrán vaj: 10 dkg vaj, 3-4 szem olajbogyó, 3 ek aszalt paradicsom,
õrölt bors.
Füstölt halas vaj: 10 dkg vaj, 2 ek füstölt sprotni, 1 tk mustár, pici reszelt
fokhagyma.
Petrezselymes fûszervaj: 10 dkg vaj, 2 ek apróra vágott petrezselyem-
zöld, 1 tk citromlé, só, bors.
Majorannás fûszervaj: 10 dkg vaj, 2 ek majoránna, 1/2 teáskanál õrölt pi-
rospaprika, só, bors.

Tejszínes almaleves

Hozzávalók: 4 alma, 1 dl tejszín, 1 ek liszt, 1 dl tej, 1 ek búzadara, 10
dkg túró, 2 tk méz, csipetnyi õrölt fahéj, 1 ek cukor.
A megtisztított, szeletekre vágott almát 1 liter vízben fõni tesszük. Amikor
az alma megpuhult, levesszük a tûzrõl és összeturmixoljuk. Ismét felforral-
juk, cukorral meg fahéjjal ízesítjük, majd besûrítjük a liszttel elkavart tej-
színnel. A tejbõl és a búzadarából tejbegrízt fõzünk, hagyjuk kicsit kihûlni,
majd összekeverjük a túróval és a mézzel. A masszából apró gombócokat
formázunk, beletesszük a tányérba, és erre merjük a levest. Fahéjjal meg-
szórva fogyasztjuk.

Ízes karaj

Hozzávalók: 8 szelet egyujjnyi fehér karaj, 15 dkg trappista sajt, 1 kis
doboz tejföl, csemege piros arany, õrölt bors, fokhagyma.
Elõzõ este a húst bekenjük piros arannyal, és éjszakára a hûtõbe tesszük.
Másnap egy tepsibe alufóliát simítunk, ráhelyezzük a szeleteket, meghint-
jük borssal, fokhagymával (sót nem teszünk, mert a piros arany önmagá-
ban elég sós), megkenjük tejföllel, majd a sajtot reszelve rászórjuk. A hú-
sok közé 2 ev. olajat cseppentünk. Elõmelegített sütõben 25-30 percet süt-
jük gyenge tûzön. Hasábburgonyával, pürével egyaránt tálalhatjuk.

Non plus ultra

Hozzávalók a tésztához: 20 dkg liszt, 1 te-
áskanál sütõpor, 20 dkg sütõmargarin, 5 dkg
vaníliás cukor, 2 tojássárgája. A bevonathoz:
2 tojásfehérje, 15 dkg porcukor + tetszés
szerinti lekvár az összeragasztáshoz.
A lisztet összekeverjük a sütõporral, deszkára öntjük. Közepébe kis mélye-
dést csinálunk, és beletesszük a kis kockára vágott margarint, a
tojássárgákat és a vaníliás cukrot. Összedolgozzuk, fél órára hûtõbe
tesszük. Vékonyra kinyújtjuk, kis pogácsaszaggatóval köröket szúrunk ki.
Sütõpapírral bélelt tepsibe rakjuk. A tojásfehérjét a porcukorral és pici cit-
romlével habbá keverjük (ne legyen túl kemény a hab). Kiskanállal mind-
egyik tésztalapocskára kis halmot rakunk. Középmeleg sütõbe tesszük, és
kis lángon kb. 10 percig sütjük. Ha kihûlt, párosával összeragasztjuk lek-
várral úgy, hogy a habos rész legyen kívül.

NAGYMAMA RECEPTJEI PETÕFI NAPJA
„Korán reggel az ifjak
kávéházába siettem” –
írja a költõ a naplójá-
ban. „Szakadt az esõ,
amint az utcára lép-
tünk, s ez egész késõ
estig tartott, de a lelke-
sedés olyan, mint a gö-
rögtûz: a víz nem olt-
hatja el” – írja késõbb.
Már a Pilvax kávéház-
ban, de az egyetemi
karokon többször is el-
mondta a Nemzeti
dalt. Mikor aztán a
Landerer nyomdához
vonult az ifjúság, hogy
kinyomtassák a 12
pontot és a költe-
ményt, egy kis baj adó-
dott. Petõfi ugyanis
otthon felejtette a
Nemzeti dal kéziratát.
Semmi baj! Úgyis kí-
vülrõl tudja. Csakhogy
a nyomdában a szedõ
csak leírt szövegbõl
tud dolgozni. Nosza, Sándor üljön le, gyorsan írja le egy papírra a
verset, s meg van oldva a kérdés. De kinn az utcán a tömeg türel-
metlen, várja a szabad sajtó elsõ kiadványait. Száguldott a toll a
papíron. Az elsõ versszakot ollóval levágták az ívrõl, a nyomdász
kezébe nyomták, nekilátott a szedésnek. Közben már íródott a
második versszak. Egy forradalmár legyen leleményes!

Érdekes nap volt! Hányan indultak el a Pilvaxból forradalmat csi-
nálni zuhogó esõben? Húszan? Belevágtak. És kérem, megfordí-
tották a világot. Megajándékozták a magyarságot egy ünneppel:
feltûzzük minden évben a kokárdát, és megyünk ünnepelni. Száz-
tizenöt év után is úgy nézünk ezekre a fiatalokra, mint a mitológia
hõseire.

Nem világos, hogy harmincöt-negyven évvel ezelõtt miért akarták
elrabolni a nemzettõl ezt az ünnepet. Elindultak a gyerekek a vi-
rágcsokraikkal, és rendõrök kezdték megagyalni õket. Volt év,
hogy százakat állítottak elõ, kizárták õket az iskolából, még be is
börtönöztek közülük jó néhányat, mert ünnepelni merészeltek.
Még 1986-ban is nemzetközi botrányt csaptak Kádár János rend-
õrei és ifjúgárdistái, mert a Lánchídon felvonuló százakat a híd
két végén felsorakozott rendõrkordon elrekesztette, és csattogni
kezdett a gumibot. Törhetjük a fejünket, ha választ próbálunk ad-
ni arra a kérdésre, hogy kinek és miben ártottak ezek a felvonu-
lók. Hát igen! A hatalom néha indíttatást érez arra, hogy
megmutassa, ki az úr a házban. Leginkább olyankor, amikor ezt a
hatalmi helyzet veszélyben van.

Az juthat itt az eszünkbe, hogy manapság is elindulnak ifjú embe-
rek. Nem húszan, hanem akár ezren is. Van ám jelszóskandálás,
zászlólobogtatás! És semmi világfordulás! Pedig mindent meg-
próbálnak. A márciusi ifjak nem sértettek tulajdonjogot, nem
mentek be idegen helyekre, ahova senki nem hívta õket, mégis
teljes sikert arattak. Miért? Mert velük volt a történelem. Azaz
megértették a fiúk, hogy mit akar a történelem.

Zárszó. A történelem ma is akar valamit, de úgy látszik, nem azt,
amit a mai tüntetõk feltételeznek. Ha valami durva sokk érné az
emberiséget, például ha a múltkori „háztömb nagyságú” kóbor
égitest alaposan megkólintotta volna a Földünket a faj kipusztu-
lásának vízióját felidézve, akkor kiderülne, hogy mi az ábra, mit
akar ez a titokzatos történelem. Vagy ha feltûnne egy mai Petõfi.

L. A.
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Egy elfelejtett ország: Tadzsikisztán
9. rész

Érkezésem óta föltûnt, hogy a
szomszéd két szamara egész
nap a tûzõ napon áll. Másnap
délután az egyik lánnyal átmen-
tünk hozzájuk, és elmagyaráz-
tam udvariasan, hogy a szama-
rukat is egészségben kellene
tartaniuk, fõleg hogy munkára
is befogják. Jól láttam – a fiatal-
asszony bevallotta –, hogy utálja
a szamarakat, ezért nem is gon-
dozza õket. Lelkesen a kerítés-
hez, egy kis fa árnya alá vezettük
a szegény párákat. Vizet adtam
nekik a kitisztított, valaha lavór-
ként szolgált ételestáljukba és
lepucoltam a bundájukat. Ko-
szosabb lettem, mint õk. Pucol-
gatás közben az egyik szamár
hozzám dõlt, láthatóan szerette, hogy végre valaki törõdik vele.
Késõbb egész Tadzsikisztánban utazgatva föltûnt, hogy a szama-
rak mindig a tûzõ napon álltak.
Egy délután, amíg a fedett verandán vártunk valamire, a még is-
kolába járó fiatal lány kezében gyûrött lapú könyvecskét fedez-
tem föl. Néha keresztülésben, néha háton fekve, láthatóan nagy
szenvedéllyel betûzte a fekete sorokat. Amikor rákérdeztem,
megmutatta, mit olvas olyan önfeledten: verseket.

Vele sétáltam el a közeli temetõ-
be, ami a szomszédos dombolda-
lon állt. A temetõ szerintem
ugyanúgy hozzátartozik a helyi
látnivalókhoz, mint mondjuk egy
székesegyház vagy egy múzeum.
Föltûnt, hogy sok síron semmiféle
jelölés sincs, még név sem. Csak
egy dombocska, aminek az egyik
végében egy magas fejfa áll. En-
nek a tetejére vastag muflonszar-
vat helyeznek, vagy egy kinyitott
tenyeret ábrázoló lemezdarabot.
Se virág, se semmi más. A fontos,
hogy a halott lelkét a szarvak és te-
nyerek megvédjék a Gonosztól
még a túlvilágon is, és békében
õrizzék azt.

Egy zöld, lezárt koporsó ütötte meg a szemem kissé arrébb, ami a
hant mellett pihent. Ezek a „grob”-ok azt jelzik, hogy a halottat a
nagy Oroszhonból küldték haza. Aki pedig ilyen koporsóban ér-
kezik haza, az majdnem biztos, hogy az idegengyûlölet áldozata
lett. Minden temetõben pihen egy-két ilyen koporsó. Mementó-
ként marad az élõkre. Amikor bõszülten rákérdezek, a tadzsikok
válasza mindig nyugodt és beletörõdött: „Mit csinálhatnának? Ez
van.”
Egyik reggel sírásra lettem figyelmes, a kisebbik fiú és felesége
szobájából szûrõdött ki. A sírást tompa ütések követték, majd
megint sírás hangzott fel. Már biztos voltam abban, hogy a fiú veri
az ifjú feleségét. Rákérdeztem teketória nélkül a körülöttem ülõ
nõi családtagoktól. Igen, veri, sajnos, de nem tehetnek semmit –
suttogták. Ha az apuka megtudja, elkapja ugyan a fiút, de miután
egy évig megint Oroszországba megy dolgozni, nincs ellenõrzés.
A feleség árva, nincs hova mennie, ezért tûr.
Az egyetlen kakasuk már reggel öttõl ordít a tornác alatt. Utálom.
Mielõtt elmennék, a reggeli után Zarina egy világítós, szárnyas
angyalkát ad emlékbe. Made in China, de nagy szeretettel adja. A
lányok bekísérnek Kulábba, és szomorúan búcsúzkodunk.
Sofõrünk a masrutkában készségesen állt meg a Nurak-tónál,
Tadzsikisztán és a világ legnagyobb duzzasztógátjánál. Építése

közben alakult a hely egyre nagyobbá, mert az itt élõ munkások
családjai ide költöztek. A víztartály 70 km hosszú, vizét öntözésre
is használják. Az utóbbi idõben turistaparadicsommá nõtte ki ma-
gát. Állítólag éjszaka is pompás látnivaló a körülötte vibráló fé-
nyek miatt. Tényleg hatalmas, bámulhatom pár percig, miközben
az utasok büszkén várnak rám.
Dusanbéban két napig ismét beolvadtam fogadott családom éle-
tébe. Faágakat válogatunk és tördelünk télire, majd azt megunva
Mohammedet fagyizni hívom a közeli szatócsboltba. Mohammed
az én kis barátom, esténként együtt követjük a török szappanope-
rákat perzsa szinkronnal. Meg a család összes többi nõtagja is ott
hever vagy az ágyamon, vagy körülöttem. Tadzsikul fûzünk meg-
jegyzéseket a látottakhoz, nevetgélünk, vagy lélegzetvisszafojtva
bámuljuk a képernyõt. Ha valamit nem értek, anyuka röviden tö-
möríti az eseményeket, akár a mondókában: ez meglátta, ez
meglõtte, ez hazavitte, ez megfõzte...

Szeptember 1-jén anyukával és Mohammeddel iskolába indu-
lunk. Új iskola lévén párszor még elkísérjük, késõbb egyedül kell
mennie a masrutkával, ami gyerekeknek ingyenes. Tanítás után
elsétál apuka bankjához, és együtt jönnek majd haza. Az iskola-
kezdés Tadzsikisztánban is éppen olyan, mint nálunk, azzal a kü-
lönbséggel, hogy ott nincs megszervezve. Az ünnepséget helyben
rendezik. A melegben rosszalkodik az udvaron a sok ünneplõbe
öltözött gyerek, futkosnak és nevetgélnek. Megjelenik a lépcsõ-
sor tetején egy hölgy, és apró parancsokat osztogat az elõtte, majd
a mögöttük állóknak. Nagy sokára megjelennek az osztályfõnö-
kök, és próbálják a gyerekekbõl fölállítani az osztályokat két sor-
ban. Rendkívül nehezen megy, mert mindenki csak a tavalyi osz-
tályát ismeri, de van, aki új tanítót kap, akit nem is ismer. A rende-
zõ hölgy végül sípoló mikrofont kap a kezébe, és leteremt pár
virgonckodót a közelben. Utána elkezd rendezkedni, hogy „Ez a
kék ruhás kislány jobbra álljon, az a szemüveges fiú balra! Hol
vannak az osztályfõnökök? Nem megmondtam, hogy ne rosszal-
kodjatok?!” és hasonlók. Nagy nehezen összeáll a kép és a
gyerekek. Az igazgató jön ki, felolvas egy rövid köszöntõt, aztán
sorban bevonulnak az osztálytermekbe.
Szülõi értekezletre is mehetek egy másik nap. A gyerekek is az
osztályban ülnek, meg néhány szülõ. Az iskolába kérdés nélkül
léphetek be, senkinek nem kell jelenteni. Az osztályban katonás
rend uralkodik a tanárnõ jóvoltából. Könyökükkel a padon kell
pihenõállásba merülni, és senki nem mukkanhat meg. Egy nagy
szemû, nagy masnis kislány mellé leülhetek az elsõ padba. Lolá-
nak hívják. A tanárnõ utasításokat ad egy kérdõív kitöltéséhez a
jelenlévõ szülõknek, de senki nem ért semmit a kitöltendõ ûrlap-
ból. Engem is kérdeznek, de én még jobban nem értem, mirõl van
szó. A tanár néni bemutat az osztálynak, mint messzirõl jött ide-
gent. Engedélyt kapok a fényképezéshez. Mindenki engem figyel,
ezért gyorsan a leghátsó padhoz veszem az utam és lehuppanok
három fiú közé. Ezzel átadom a figyelmet a tanár néninek. Az
osztály csinosan és értelmesen feldíszített, a hátsó falnál rengeteg
könyvet látni a polcokon. Otthon érzem magam.
Folytatjuk.

Gulyás Ibolya
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Március 16., SZOMBAT
MTV: 5.40 Hajnali gondolatok 5.45 Világ+Kép 6.15 Magyar gazda 6.45 Forma-1
8.15 Híradó 8.25 Sporthírek 8.35 Van más kép 9.05 Történetek a nagyvilágból
9.30 Pecatúra 10.00 Noé barátai 10.30 Aranymetszés 11.30 Nemzeti nagyvizit
12.00 Hírek 12.05 Summa 12.35 Forma-1 13.50 Szombathelyi Haladás - Video-
ton FC labdarúgó-mérkõzés 15.55 Vörös tûzhangya – A legyõzhetetlen hadsereg
16.45 Doc Martin 17.35 Gasztroangyal 18.30 Szerencseszombat 19.30 Híradó
20.00 Sporthírek 20.15 Kém a családban 21.50 Szeretettel Hollywoodból 22.20
Válaszcsapás 23.50 Brooklyn törvényei
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Trendmánia 10.40 Asztroshow
11.40 XX. század – A legendák velünk élnek 12.10 Házon kívül 12.45 Autómánia
13.25 Az utazó 14.25 A hõs legendája 16.20 A bambanõ 18.30 Híradó 19.00 Fó-
kusz Plusz 19.30 A tiltott királyság 21.30 Max Payne – Egyszemélyes háború
23.30 Kiadatás 1.50 Kaméleon
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 Autóguru 13.30 Herkules 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 A múmia
visszatér 22.00 Amerikai pite: A szerelem bibliája 23.55 Helix - Újralõve 1.45
Astro-világ 2.45 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 Az én muzsikám 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 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 17., VASÁRNAP
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.35 Magyar gazda 6.00 Esély 6.30 Forma-1 9.00
Katolikus krónika 9.40 „Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre” 9.50 Útmutató
10.15 Fordulópont 10.30 Református magazin 10.55 Evangélikus ifjúsági mûsor
11.05 Csodát termõ hit 11.30 Mai hitvallások 12.00 Hírek 12.05 Világ+Kép
12.35 Hatalmas aranyos 14.10 TS – Sport 7 16.25 Budapest Honvéd - Ferencvá-
rosi TC labdarúgó-mérkõzés 18.50 A lényeg 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek
20.15 Maradj talpon! 21.40 Ütközések 23.30 MüpArt Classic – Liszt-est
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Egészségkalauz 10.30
Teleshop 11.25 Gasztrotúra 11.50 A Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek
12.30 Dirty Dancing: Az elsõ nap 13.30 Tuti gimi 14.30 A tiltott királyság 16.35
Mintamókus 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11 20.00 Kéjjel-nappal 22.05 Golyózápor
23.45 Portré 0.25 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 13.25
Zsaruvér 14.15 Hawaii Five-0 15.05 Lángoló Chicago 16.05 A múmia visszatér
18.30 Tények 19.00 Napló 20.00 Transformers 2: A bukottak bosszúja 22.50 A
hálózat csapdájában 0.40 Április bolondja 2.30 Astro-világ 3.30 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 Római katolikus szentmise
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 22.00 Kró-
nika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek, kenó 23.05 Válogatás a
Vasárnapi újság reggeli mûsorából 0.10 Éjszaka

Március 18., 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 Boston Legal – jogi
játszmák 15.45 A szenvedélyek lángjai 16.35 Rex felügyelõ 17.30 Híradó 17.40
Ridikül 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Hacktion újra-
töltve 21.10 Kékfény 22.10 Az Este 22.40 Kortárs 23.10 Aranymetszés 0.10 Hír-
adó 0.20 Boston Legal – jogi játszmák 1.05 Család-barát
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Min-
den reggel 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 Ri-
válisok 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 há-
lójában 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 14.55 Walker, a texasi kopó 15.55 Amit a szív dik-
tál 16.55 Csapdába csalva 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 A
kezdetek kezdete 3.20 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 12.00
Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A görög katoli-
kus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémi-
um Rocktörténet 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika
17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.30 Csa-
ládi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11 Belépõ – Kulturális magazin
20.50 Vers napról napra 21.04 Belépõ – Kulturális magazin 21.32 Rádiószínház
22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.05
Sport 23.07 Arcvonások 23.30 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Március 19., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 9.00 India – Álmok
útján 9.50 Rex felügyelõ 10.45 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek
12.25 Srpski ekran 12.55 Unser Bildschirm 13.25 Hacktion újratöltve 14.20 Gye-
rekjáték a számítógép 14.30 Ízõrzõk 15.05 Boston Legal – jogi játszmák 15.55 A
szenvedélyek lángjai 16.40 Rex felügyelõ 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 Ma-
radj talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Párizsi helyszínelõk 21.05 Géni-
usz, az alkimista 22.00 Az Este 22.35 Cambridge-i kémek 23.40 Híradó 23.55
Boston Legal – jogi játszmák 0.40 Család-barát
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Min-
den reggel 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 Riváli-
sok 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 0.05 Reflektor 0.25 Kaméleon
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 14.55 Walker, a texasi kopó 15.55 Amit a szív diktál
16.55 Csapdába csalva 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 Trópusi vi-
har 23.40 Hõsök 0.40 Update Konyha 0.45 Tények 1.20 Astro-világ 2.20
Táncalak 3.30 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 12.00
Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katoli-
kus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémi-
um Kabarématiné 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika
17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tet-
ten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11
Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.04 Belépõ – Kulturális
magazin 21.32 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap törté-
netei 23.00 Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07 Arcvonások 23.30 Tér-Idõ 0.10
Éjszaka

Március 20., 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 Párizsi helyszínelõk 14.15 Út-
ravaló 14.30 Ízõrzõk 15.05 Boston Legal – jogi játszmák 15.55 A szenvedélyek
lángjai 16.40 Rex felügyelõ 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 Maradj talpon!
19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Bosszú 21.05 Életmûvész 22.00 Az Este
22.35 Summa 23.05 Múlt-kor 23.35 Híradó 23.50 Boston Legal – jogi játszmák
0.35 Család-barát
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8.08 – Min-
den reggel 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 Riváli-
sok 17.20 A gyanú árnyékában 18.30 Híradó 19.15 Fókusz 20.00 Éjjel-nappal
Budapest 20.50 Barátok közt 21.30 Szulejmán 22.45 Házon kívül 23.20 Reflektor
23.35 Árvaház
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 14.55 Walker, a texasi kopó 15.55 Amit a szív dik-
tál 16.55 Csapdába csalva 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
23.45 Én is karcsú vagyok 0.15 Update Konyha 0.20 Tények 0.55 Astro-világ
2.00 Álomcsapat 3.50 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 12.00
Krónika 12.23 Sportvilág 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 17.54
Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért
szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11 Belépõ –
Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin
21.32 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00
Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07 Arcvonások 23.30 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CE-
CÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁR-
SZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93
Mhz-es frekvencián, valamint az LRT-COM hálózatán a C7-es csa-
tornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.
Március 15., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Lapszemle
19.00 Interjú Hargitai Enikõvel a korai fejlesztésrõl (ism. 15p),
Városrehabilitációs projektbemutató (60p), Nyugdíjas-találkozó Puszta-
egresen 23.00 és 0.00 Lapszemle
Március 16., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Kézilabdamérkõzés (60p)
13.00 Lapszemle 14.00 Interjú Hargitai Enikõvel a korai fejlesztésrõl (ism.
15p), Városrehabilitációs projektbemutató (60p), Nyugdíjastalálkozó
Pusztaegresen 18.00 Lapszemle 19.00 Bemutatkozik a Magyar Állam-
kincstár (15p), Óvodások bálja Cecén (60p), III. Kolbásztöltõ Fesztivál Sár-
bogárdon (60p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Március 17., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Interjú Hargitai Enikõvel a korai fej-
lesztésrõl (ism. 15p), Városrehabilitációs projektbemutató (60p), Nyugdí-
jastalálkozó Pusztaegresen 13.00 Heti híradó 14.00 Bemutatkozik a Ma-
gyar Államkincstár (15p), Óvodások bálja Cecén (60p), III. Kolbásztöltõ
Fesztivál Sárbogárdon (60p) 18.00 Heti híradó 19.00 Evangélikusok 1-2.
rész (ism. 105p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Március 18., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Evangélikusok 1-2. rész (ism. 105p)
13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Interjú Bognár Józseffel (ism. 35p),
Töbörzsöki óvodások bálja (36p), Alapítványi bál Sárszentmiklóson (ism.
70p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Március 19., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Kézilabdamérkõzés (60p)
13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Sportbál Cecén (25p), Lendvai Gábor:
Természeti kincseink (ism. 90p), Valentin-nap Sáregresen (ism. 75p)
23.00 és 0.00 Heti híradó
Március 20., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Interjú Bognár Józseffel (ism.
35p), Töbörzsöki óvodások bálja (36p), Alapítványi bál Sárszentmiklóson
(ism. 70p) 13.00 Heti híradó 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport: Kézilab-
damérkõzés (60p), Megyei I. osztályú futballmérkõzés (90p) 23.00 és 0.00
Lapszemle
Március 21., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Kézilabdamérkõzés (60p),
Megyei I. osztályú futballmérkõzés (90p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00
Evangélikusok 1-2. rész (ism. 105p) 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 mûsorválto-
zásról a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál sze-
replõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
Hirdetésfelvétel a Hírházban (Bogárd és Vidéke szerkesztõsége). Ha
gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. – 06 (40)
416 000, LRT-COM Kft. – 06 (40) 811 911.

Március 21., 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 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek
12.25 Rondó 13.25 Átjáró 13.55 Gasztroangyal 14.45 A hangyák mindent tud-
nak 15.00 Forrás-befoglalás 15.10 Boston Legal – jogi játszmák 15.55 A szenve-
délyek lángjai 16.40 Rex felügyelõ 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 Maradj tal-
pon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Poén Péntek 21.25 Munkaügyek –
Irreality show 22.00 Az Este 22.30 Nemzeti nagyvizit 23.00 A rejtélyes XX. szá-
zad 23.30 Híradó 23.45 Boston Legal – jogi játszmák 0.30 Család-barát
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Min-
den reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztroshow 12.50 Reflektor 13.05 Egészség-
kalauz 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-nap-
pal Budapest 20.50 Barátok közt 21.30 Igazságosztók 22.30 A rejtély 23.30
Brandmánia 0.10 Reflektor 0.25 Totál szívás 1.25 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 14.55 Walker, a texasi kopó 15.55 Amit a
szív diktál 16.55 Csapdába csalva 17.55 Update Konyha 18.00 Aktív 18.30 Té-
nyek 19.15 A 40 milliós játszma 20.00 Családi titkok 21.00 Jóban-Rosszban
21.35 Felvéve 23.25 Zûrös szerelmek 0.25 Update Konyha 0.30 Tények 1.05
Astro-világ 2.05 Felvéve 3.35 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 12.00
Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katoli-
kus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémi-
um Rádiókabaré 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 16.45 Trend-idõk 17.30 Krónika
17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tet-
ten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11
Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális
magazin 21.32 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap törté-
netei 23.00 Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07 Arcvonások 23.30 Tér-Idõ 0.10
Éjszaka

Március 22., PÉNTEK
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 Életkerék 12.55 Esély 13.25 Életmûvész 14.20 Gyerekjáték az internet
14.30 Forrás-befoglalás 14.35 Történetek a nagyvilágból 15.05 Boston Legal –
jogi játszmák 15.55 A szenvedélyek lángjai 16.40 Rex felügyelõ 17.40 Híradó
17.45 Ridikül 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Ma-
gyarország – Románia vb selejtezõ labdarúgó-mérkõzés 22.35 Az Este 23.10 Té-
tova tangó 0.40 Híradó 0.55 Boston Legal – jogi játszmák 1.40 Család-barát
RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Min-
den reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztroshow 12.50 Reflektor 13.05 Autómánia
13.40 Éjjel-nappal Budapest 14.35 Fókusz 15.20 Bûnös szerelem 16.20 Riváli-
sok 17.20 A gyanú árnyékában 18.30 Híradó 19.15 Fókusz 20.00 Éjjel-nappal
Budapest 20.50 Barátok közt 21.30 A zöld íjász 22.30 Gyilkos elmék 23.35 Az
egység 0.35 Reflektor 0.50 Gasztrotúra 1.15 Autómánia
TV2: 6.00 Alexandra Pódium 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25
Babapercek 9.30 TeleShop 10.30 Astro-világ 11.30 Árva angyal 12.00 Titkok há-
lójában 13.00 Doki 14.00 Tények 14.55 Walker, a texasi kopó 15.55 Amit a szív
diktál 16.55 Csapdába csalva 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
Egy negyvenes nõ és a flört 23.25 Kettõs ügynök 0.25 Update Konyha 0.30 Té-
nyek 1.05 Astro-világ 2.05 Egy negyvenes nõ és a flört 3.35 Alexandra Pódium
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 12.00
Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A zsidó vallási
felekezet 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 17.54 Sport-
világ 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért sza-
vak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11 Belépõ – Kul-
turális magazin 20.50 Vers napról napra 21.04 Belépõ – Kulturális magazin 21.32
Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00 Hírek,
kenó 23.05 Sport 23.07 Alma és fája 23.30 Regényes történelem 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
Szeretnél természetes hatású és tartós 3D-szem-
pillát? Szivárvány Stúdió, Nagy Nikolett 06 (70)
581 4255
Veszélyes fák kivágása. 06 (20) 437 4869 (3557244)

Kútfúrást vállalok. 06 (20) 437 4869
Kazánok a gyártótól papírokkal. 06 (20) 362 3987
(3557347)

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

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)

Sárbogárdon ház eladó. Irányár: 6,3 millió Ft. Tele-
fon: 06 (20) 414 6409, 06 (20) 274 0024

A Dunaújvárosi Fõiskola Vízilabda Egyesület ápri-
lisi kezdéssel, heti rendszerességgel úszó- és vízi-
labdaedzésre buszjáratot indít egész évben, megfe-
lelõ létszám esetén (minimum 15, maximum 20 fõ)
úszásalapokkal rendelkezõ 6-12 éves gyermekek
részére. Bérlet, belépõ, buszköltség: 7.700 Ft/fõ/
hó. Érdeklõdni: 06 (20) 993 3319 (3557141)

Nemzetközi fuvarozásra keresünk tapasztalattal
rendelkezõ teherautó söfõröket. 06 (20) 925 3414
(3557139)

Jól bejáratott horgászbolt, árukészlettel együtt el-
adó. József Attila utca 3. 06 (25) 462 601 (3557138)

Árpád-lakótelepen téglaépületben, elsõ emeleti
lakás eladó. Irányár: 3.600.000 Ft- Telefon: 06 (30)
937 1340

Sárbogárdon az üzletközpontban 100 m2-es üzlet-
helyiség kiadó. 06 (70) 948 1452
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FOGSORJAVÍTÁS
06 25 468 556, 06 70 382 8512

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

SÁRBOGÁRD központjában és CECÉN
ÉPÍTÉSI TELKEK ELADÓK.

1.200.000 Ft/telek.
06 30 258 6665

SÁRBOGÁRDON központban
CSALÁDI HÁZ

sürgõsen ELADÓ 3.500.000 FT.
06 30 258 6665

Vanília–barna színû, jó állapotú,
elemes KONYHABÚTOR

SAROKELEMMEL, mosogatóval,
Zanussi PÁRAELSZÍVÓVAL

KOMPLETTEN ELADÓ.
Telefon: 06 70 333 0880

KUKORICA ÉS NAPRAFORGÓ
VETÕMAG,

kiváló szárazságtûrõ fajták!
Csóri Antal, Sárbogárd, Tisza utca 3.

Telefon:
06 25 460 821, 06 70 219 2790

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!

Filmajánló – A burok
A burok a szerelem és az áldozathozatal története
a közeli jövõben, amikor az egész emberiség sor-
sa veszélybe kerül. A Földet békés idegenek, a
Lelkek foglalják el. A Lelkek átveszik az irányítást
a legtöbb ember elméje fölött, testüket azonban
érintetlenül hagyják, és beleköltözve buroknak
használják. A kevés emberi ellenálló egyikét,
Melanie-t (Saoirse Ronan) elfogja a Hajtók egyike
(Diane Kruger), akik az utolsó emberektõl védik az
új fajt. Kétségbeesett csata után Melanie testébe
beleoperálnak egy Vándor nevû Lelket. Vándort fi-
gyelmeztetik, hogy a heves érzelmek, a szenve-
dély és az élénk emlékek miatt nem könnyû egy
emberben élni, ám van valami, amire nem számí-
tott: teste korábbi lakója nem hajlandó átadni az
elméje fölötti uralmat.

Forrás: port.hu

Aranykalászos gazda
tanfolyam indul

Alsószentivánon!
Érdeklõdés: 06 (25) 504 710

Kezdés: 2013. április 4.
(csütörtök) 16.00 óra:

megbeszélés az
alsószentiváni általános

iskola könyvtárában!

Gyõri Sándor Györgyöt
és

Németh Máriát

50.
házassági évfordulójuk

alkalmából

sok szeretettel köszöntik

lányaik:
Márta és Anikó,

vejeik:
László és Attila

unokáik
Tamás, Attila, Adrienn és Kitti
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Kedves szülõk, nagyszülõk és mindenki, aki szereti a Mészöly sulit!
Iskolánk, fellelkesedve a decemberi összefogás eredményeként, a nagy nyeremény után, a TESCO Sulirajongó játékára regisztrált.
A játék során gyûjtenünk kell a szavazatokat! Minden iskola szimpatizánsa szavazhat, ha egy összegben legalább 5000 Ft értékben
vásárol bármely Tescóban, és vásárlást igazoló blokkja AP-kódját, valamint a pénztárban kért Sulirajongó kupon sorszámát megad-
ja a http://www.sulirajongo.hu/ oldalon (Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola). Szavazáshoz az iskola videója alatt található
„Szavazok” gombra kell kattintani. A szavazás április 5-ig tart.

Fogjuk össze ismét a mészölyös gyerekekért!

Gratulálunk kismama, kislánya született!

Lajhármaki született Szegeden
Ritka újszülött egy ritka fajtól, amolyan fé-
lig teli érzés ezt hallani. Ritka, de láthat-
juk, vagy ritka, mert már annyi elpusztult,
hogy alig láthatunk egy-két példányt közü-
lük. A szegedi vadasparkban született tör-
pe lajhármaki esetében ezt a poharat félig
tele érezhettük.
Nem könnyû megtalálni a kis utcát, amire
rákanyarodva Szeged legnagyobb farmjá-
ra lelhetünk. Igen, farm – mintha egy csa-
lád nevelgetné azt a rengeteg különleges
állatot egy hatalmas területen. Ha nem
lennének rácsok, azt gondolhatnánk, hogy
éppen Afrika–Európa–Ázsia–Amerika–
Ausztrália–Északi- illetve Déli-sark 7 ágú
keresztezõdésében állunk.
Késõ téli készülõdés, már nincs hó, de még
minden a hideg évszak nyomait hordozza
magán. Gondozók balra, dolgozó munká-
sok jobbra és persze állatok a szélrózsa
minden irányában. Kifutók és házak vesz-
nek körbe minket, egész kis agglomeráci-
ók ritka, vagy már megszokott állatokkal.
Endrédi Lajos sietett segítségünkre, hisz
mi nem akármiért jöttünk: törpe
lajhármaki született, ráadásul fogságban.
Ez eddig szinte lehetetlennek bizonyult,
de mióta a nagy farm is csatlakozott az Eu-
rópai Állatkertek és Akváriumok Szövet-
sége (EAZA) programhoz, egyre-másra
halmozzák a szaporító, állatmentõ kísérle-
teik eredményesebbnél eredményesebb
kivitelezését.
Belépve a legritkább állatok házába nagy
ketrecek fogadtak, kifutókra nyílva. Ösz-
szesen két gondozó váltja egymást, nevel-
ve, szoktatva Európa, vagy akár a világ leg-
ritkább állatait.
„A személyes kapcsolat fontos” – mondja
a gondozó hölgy, aki pillanatokon belül ott
terem, mintha folyton készenlétben lenne.

Kinyitja a ketrecet, bemászik (bent bõven
elfér állva), és egy mókusházszerû épít-
ménybõl pedig kiveszi az anyukát és az ifjú
Krumpligombócot! Jelen pillanatban ez a
neve a kis lajhármakinak, ám örökbefoga-
dója a Gombóc nevet adná neki. Tekintet-
tel arra, hogy már egy Gombóc él a
vadasparkban, illetve hogy az ifjú jövevény
nõstény, a név még képlékenynek tekint-
hetõ.
Hatalmas ez a kölyök, mondják szinte egy-
szerre ketten, pedig nap mint nap látják.
Gyorsan nõ, intenzíven fejlõdik, ami pozi-
tív jel, hiszen a komplikációk eshetõsége
igencsak gyakori.
Ez az állat Vietnámban õshonos faj, de a
háborús idõszak és az azt követõ kaotikus
állapotok rengeteg élõhelyet és példányt
elpusztítottak. Vödörben, dobozban lehe-
tett õket vásárolni egy-egy vietnámi pia-
con. Ma már alig akad belõlük világszerte.
Egy felnõtt példány 18-20 centiméteresre
nõ, fákon élnek és bogarakkal, gyümöl-
csökkel táplálkoznak. Szinte védtelenek.
Azért szinte, mert egy különleges mérgezõ
mirigyváladékkal védekeznek, amit kö-
nyökükrõl lenyalva juttatnak a nyílt sebbe,

amit éles szemfogaikkal ejtenek, így lelas-
sítva az ellenséget. A lajhármaki egy szeme
akkora, mint az állat agya, és a testéhez ké-
pest nincs kis agya. Ez a kis lény maga a
megtestesült nagy szemû cukiság. A nagy
szem leginkább éjszakai életmódjuknak
köszönhetõ.

A nõstény folyton bocsánatot kérõ szemei-
vel, széttárt karral hagyja, hogy a kis
lajhármaki mászkáljon a puha bundáján.
A kölyök rögtön enni kezd. Pánikszopás –
mondják a gondozók –, minden alkalom-
mal, amikor kiveszik, ez történik. Belefe-
ledkezik az emlõkbe, és csak egy-egy fotó
erejéig néz fel onnan.

Az állatok otthonosan mozognak a gondo-
zó ölében, aki közben mesél: három
lajhármaki és kettõ mókuscickány lakik
egy ketrecben, egy nappali és egy éjszakai
életmódot folytató állatfaj képviselõi. Te-
hát minden percben történik valami.

A vadaspark nem csak rendkívüli ritkasá-
gokat tart, vagy szaporít. Különbözõ álla-
tokat tartanak együtt, növelve a szabad he-
lyek számát, megfelelõ életteret biztosítva
minden jövevénynek. Így az amúgy össze-
férhetetlen leopárdpár egymás mellett
fekszik a következõ üvegfal mögött, és a kí-
nai cibetmacska is párban lakik. De a har-
madik üvegfal sem egy lakót rejteget, egy
egész majomcsalád él bent. A legszebb,
hogy szinte minden párt találó állat egy-
egy csemetével látható. Törpevíziló-kö-
lyök, fekete leopárd, makik, majmok hada
vár minden látogatót. A legnagyobb sze-
rencsénkre a hideg idõ ellenére is ki-kijár-
kálnak a kifutóra az állatok a kíváncsi sze-
mek örömére, kíváncsi szemekkel.

B.

Csütörtökön egy mediterrán ciklon vastag felhõzete éri el az országot, így országszerte jelentõs mennyiségû csapa-
dékra van kilátás. A magasban érkezõ sarkvidéki eredetû levegõ hatására az esõt északnyugat felõl egyre többfelé ha-
vas esõ, majd havazás váltja fel. Egy-két helyen akár zivatar is lehet. Megerõsödik, többfelé viharossá fokozódik az

északnyugati szél. Északnyugaton már csak 0, +5 délkeleten még 5 és 11 fok várható. Pénteken eleinte még sokfelé lehet további havazás, majd nyugat felõl
csökken a felhõzet, de a felhõátvonulásokból még szórványosan elõfordulhat futó hózápor. A szél továbbra is többfelé marad erõs, vagy viharos, a Bakony és a
Balaton térségében akár 90-100 km/h-s lökések is elõfordulhatnak. Szombatra megnyugszik idõjárásunk, sok napsütésre, kevés felhõre számíthatunk. Ennek
ellenére hideg, télies hõmérsékletek várhatóak. Éjszaka országszerte fagyni fog és napközben is csak kevéssel fagypont felett alakul a maximum. Vasárnap
várhatóan déliesre fordul az áramlás, ezzel pedig ismét enyhébb levegõ érkezik a Kárpát-medencébe. Így a fagyos hajnalt követõen napközben délnyugaton
akár már +9 fok is lehet. A jövõ hét elején tovább melegszik az idõ és lassan az éjszakai fagyok is megszûnnek.

www.metnet.hu

IDÕJÁRÁS
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NÁDAS KAPOTT LÁNGRA
SÁRKERESZTÚRON

Szabadtéri tûzhöz riasztották a katasztrófavédelem sárbogárdi
hivatásos tûzoltóegységeit március 8-án, pénteken délután.
Sárkeresztúron a Hatházi-tónál körülbelül fél hektáron aljnö-
vényzet, nádas gyulladt ki. A lángokat egyórás munkával fékezték
meg a tûzoltók.

BALESET CECÉN

Betonoszlopot tört ki egy személygépkocsi március 11-én, hétfõn
éjszaka a Fejér megyei Cecén. A Deák Ferenc utcában haladó au-
tó az árokba sodródott, nekiütközött egy villanyoszlopnak, és a
járdán fejtetõre borult. A személygépkocsi akkumulátora kiesett
a motortérbõl. A kettétört betonoszlopot a vezetékek tartották.
Az autóból egy sérültet a mentõk kórházba szállítottak. Az utcá-
ban az áramszolgáltatás ideiglenesen szünetelt. A mûszaki
mentést a sárbogárdi hivatásos tûzoltók végezték.

Fotók: Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság

Szabó-Bisztricz Anett tû. hadnagy, megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

A KATASZTRÓFAVÉDELEM
HÍREI


