
A terebélyes fa
Az ukrán helyzet kapcsán felsejlik néme-
lyek elõtt egy esetleges háború rémképe,
ami Magyarországra is átterjedhet.
Szinte rettegnek attól, hogy a mulandó-
ság – egyébként mindig jelenlévõ – eshe-
tõségére így ráirányul most a reflektor-
fény.
Tragédia a pusztulás – jelenthetjük ki,
de kérdezhetjük is, hiszen folyamatos
anyagcsere része élõ és élettelen. Vannak
dolgok, amik egyénileg rajtunk múlnak,
de mivel egy szövet részei vagyunk, a rész
hatással van az egészre, s az egész is a
részre. Szóval, ha kitörne egy háború,
vagy kívül maradunk, vagy nem; a követ-
kezményeit így se, úgy se kerülhetjük el.
Fölmerül a kérdés: lenne ma, aki önként
adná életét a hazáért, mint ahogy 1848-
49, 1956 hõsei tették? Szerintem igen.
Küzdelmekben mutatkozik meg az igazi
jellemünk, ami az emberben lakozik,
még ha nem is tud róla. Talán akik köny-
nyedén mondják most, hogy itt hagyják
az országot, vagy saját hazájukat becs-
mérlik, a vészben épp ellenkezõjét cse-
lekszik.
Tompa Mihály Olajág címû olvasó- és
imakönyvében (megjelent 1867-ben,
Pesten, Heckenast Gusztáv nyomdájá-
ban) a honszeretetrõl a következõ gondo-
latokat írja:
„Nem félti, nem szereti-e a madár az egész
terebélyes fát, melynek pedig csak egyik
ágán áll az õ fészke? … Nézd meg: ki elé-
gületlen s fellengõ vágyainak engedve, ide-
gen földre költözik, hogy ott alapitsa meg
szerencséjét; czélját elérheti, de a gazdag-
ságban s világi megkülönböztetések között is
érezni kénytelen, hogy a kedves otthon pótol-
hatatlan, hogy az ember hasonló ama nemes
növényhez, mely eredete helyérõl kivetetvén
más földben csak sínlik s nem ver gyökeret.”
Mert az anyját és apját is olyannak sze-
reti a gyermek, amilyen, hiszen a szülõk
ölébõl sarjadt. A gyökere pedig szövevé-
nyes, mélyre nyúló és elpusztíthatatlan.

Hargitai–Kiss Virág
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Parancsnoki látogatás
A Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokságon tett látogatást a Fejér Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, Magosi Lajos tûzoltó ezredes március 11-én.
Az igazgatót Kõvágó Dezsõ, a tûzoltóság parancsnoka fogadta, aki a jelentést követõen a
szertárban felsorakozott, szolgálatban lévõ állományt köszöntötte.

A megyei katasztrófavédelem aktuális kér-
déseinek összefoglalója és a kérdések
megválaszolása után az igazgató megte-
kintette a készenléti tûzoltó gépjármûve-
ket és a laktanyát. A szemle végén kima-
gaslóan jó színvonalúra értékelte a pa-
rancsnokság munkáját.
Fotó és tudósítás:

Farkas-Bozsik Gábor tûzoltó százados,
megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

Óvodások jelmezben
A cecei Kincskeresõ Óvoda március 8-án, szombaton mûsoros délutánra invitálta a kö-
zönséget, ahol az ovi apraja-nagyja fellépett.

Ha a cecei ovis mûsorokra készülök, az
mindig elõre tudható, hogy sok lesz a nézõ
és fergeteges elõadásokat láthatunk. Ez
most sem történt máshogy. Különlegesnek
tartom azt, ahogy rendkívül egyszerûen, de
mégis sok kreativitással készítik el a jelme-
zeket, díszleteket és magát a mûsort is. El-
sõként egy kis katicának beöltözött cso-
port mutatkozott be, majd kisludaknak öl-
tözött gyereksereg énekelt, szavalt, tán-
colt. Találkozhattunk a délután folyamán
egy tengerészcsapattal, akik megmutatták
mindennapjainkat egy tengerjáróhajón.
Megérkeztek a csikós fiúk és a díszes ruhás
magyar lányok is, akik csárdást táncoltak,
amelyet vastaps követett.
Remélem, a cecei oviban töretlen marad a
lelkesedés, kitartás, hogy még sokáig él-
vezhessük a fantáziadús mûsorokat.

Mágocsi Adrienn

Pörgésben
SÜKÖSD GERGÕ, a Petõfi Sándor Gim-
názium 8. c osztályos tanulója 2013-ban
Fejér megye egyik „Jó tanuló, jó sporto-
ló”-ja volt, kitûnõ tanuló, nagyszerû sza-
való és helyesíró, jeleskedik matematiká-
ban, angolban, színjátszó kör tagja, vízi-
labdázik, kézilabdázik, sakkozik, asztali-
teniszezik, és mindenekelõtt futballozik,
immár 8 éve. Labdarúgóedzésekre jár a
hét majd’ minden napján Székesfehérvár-
ra, a Videotonhoz.
– Nem sok szabad idõd van. Mikor tanulsz?
– Edzés elõtt, ha van rá idõm, de inkább
utána egy fél órát: megírom a házit. Reggel
hatkor felkelek, akkor tanulom a szóbelit.
– Ezek szerint könnyen tanulsz.
– Figyelek órán, így sokkal könnyebb ta-
nulni.
– Van tantárgy, amelyik nehézséget okoz?
– A rajz és az ének, de azokból is ötös va-
gyok.

– Állandóan ennyire nyüzsögsz?
– Igen.
– Nem azért, mert meg akarsz felelni? Vagy
csak nem tudsz választani a tevékenységek kö-
zül?
– Nem kell megfelelnem senkinek. Inkább
azért csinálok ennyi mindent, mert nem
szeretem, ha valaki jobban tud nálam vala-
mit.
Gergõ arra a legbüszkébb, hogy tavaly az
országos diákolimpián kispályás fociban 3.
helyezést értek el. A tavalyi Kazinczy-ver-
seny megyei 1. helyezésének és országos
bronz minõsítésének birtokosa. Idén elsõ
helyezést kapott a Lotz János országos
szövegértési és helyesírási verseny megyei
fordulóján.
– Melyik költõ verseit olvasod és mondod szí-
vesen?
– Ady Endre és Kányádi Sándor verseit.

– Szabadidõdben – ha van egyáltalán ilyen –
mit csinálsz? Miben tudsz kikapcsolódni?
– A szabadidõmben is focizok. Az edzés ki-
kapcsolódást jelent számomra.
Késõbb hozzátette:
– El tudom magam képzelni hivatásos
sportolóként, de elõször jogi egyetemet
szeretnék végezni.
A Gergõvel készült interjút a Bogárdi TV-
ben is megtekinthetik.

Hargitai–Kiss Virág
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Nagyot ütött az idei fúvósbál
Március 8-án rendezte meg idei hagyomá-
nyos bálját a Sárbogárdi Fúvószenekar. A
szombat esti koncertre, majd az azt követõ
bálra száznál is többen jöttek el. Aki részt
vett, nem bánhatta meg, ugyanis idén a sár-
bogárdi fúvósok a martonvásári és abai fú-
vósokkal alkottak fúziót s emelték az est
színvonalát. Új darabokkal is készültek,
amit nagyon precízen, mondhatni hibátla-
nul adtak elõ. A már megszokott dixieland
és slágerek mellett most egy újabb kategó-
riával nyûgözték le a közönséget, melyben
filmzenéket dolgoztak fel, mint a western
filmekbõl ismert híres olasz zeneszerzõ,
Ennio Morricone zenéinek átirata, vagy a
Love story betétdala, de hallhattunk még
Disney-klasszikust is az Aladdin címû rajz-
filmbõl készült válogatásban. Mindezeket
színesítették a színpadon elhelyezett kive-
títõvel, melyen az említett filmek képkoc-
kái megelevenedtek. Az emelkedett han-
gulat után finom vacsora és bál várta a ven-
dégeket az aulában. Élõ zene mellett érez-
hették jól magukat a mulatni vágyók, s haj-
nalig táncolhattak.

Hargitai Gergely

Nõnap Töbörzsökön
A Sárbogárd–Alsótöbörzsöki Zengõ Óvoda javára nõnapi ünnepséget szerveztek a Pat-
kó csárdában szombaton este.
Hét óra tájban már gyülekezett a mulatni és szórakozni vágyó közönség a csárda elõtt. Az
ovis kis lurkók izgatottan várakoztak a fogasoknál, hogy vajon mikor kerülnek õk sorra.
De szerencsére nem kellett sokat várniuk, hisz mire mindenki elfoglalta a helyét, már vo-
nulhattak be a szép, díszes ruhájukban. Mondókákkal, versikékkel és igazi bogárdi csú-
folkodókkal készültek a kis ovisok. Mivel a nõnap szombatra esett, így személyesen a kis
ovisok tudták megköszönteni a lányokat, asszonyokat egy cserepes kankalinnal.

A megható események után mosolyfakasztó fellépés következett, hisz Lazányi Zsolt
stand up humorista szórakoztatta a közönséget. Majd õt követte a Szent István Általános
Iskola növendéke, Erlich Róbert, aki szintetizátoron mutatta be tehetségét.
A vacsorát követõen hajnalig tartó mulatság kerekedett, amelyhez a Trióda zenekar
szolgáltatta a vagány talpalávalót.

Mágocsi Adrienn

Farsang
a pusztaegresi

óvodában
Az elmúlt héten a pusztaegresi óvoda épü-
letében a hagyományhoz illõ farsangi ün-
nepséget szerveztünk. A bohócokkal,
maszkokkal, lufikkal feldíszített csoport-
terembe gyülekeztek a gyermekek, ahol
családias hangulatú maszkabálon ünne-
peltünk.
A gyerekek egész héten az ünnepre hango-
lódva, aktívan vettek részt a szervezett te-
vékenységeken, melyek során farsangi
énekeket és verseket sajátítottak el, vala-
mint különbözõ, alkalomhoz illõ dekoráci-
ókat készítettek.
A gyermekek jelmezei ötletesek voltak,
melyek többségét a szülõk készítettek az
idén is. A kis mesehõsök, királylányok, va-
rázslók szebbnél szebb maskarákba öltöz-
ve mutatkoztak be.
Ezen a napon izgalmas versenyjátékokat,
tréfás vetélkedõket szerveztünk a gyerme-
kek számára. A gyerekek szereplését tánc-
mulatság követte, melyen együtt táncol-
hattak népzenére, rajzfilmslágerekre.
Miután mindenki kellõképpen elfáradt,
pihenésként feltálaltuk a szülõk által ké-
szített süteményeket és üdítõt.
Köszönjük a szülõknek a sok színes jel-
mezt, a finomságokat!

Az óvoda dolgozói nevében:
Czeinerné Takács Tünde óvodapedagógus
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Lakatosból püspök
JÁKOB JÁNOS dandártábornok, református tábori püspök szolgált két estén
a sárbogárdi református gyülekezet evangelizációs hetén. János „hazajött”
Sárbogárdra, hiszen a hites Jákob család elsõszülött gyermekeként itt látta
meg a napvilágot.
Régóta készültünk már arra, hogy leülünk beszélgetni életútjáról. Az ehhez
szükséges nyugodt körülmények most adattak meg számunkra, a péntek esti
alkalom után.

– Milyen gyakran látogat Sárbogárdra?

– Ha viccet szeretnék elsütni, akkor min-
den másnap: karácsony, húsvét, pünkösd
másnapján. Nagyon ritkán, meg kell valla-
nom õszintén, szégyellem is magam emi-
att. A szolgálatomhoz hozzátartozik, hogy
nem csak hétköznap dolgozom. Ez a hiva-
tás, elkötelezettség az embert eléggé lekö-
ti.
– Honnan indult ez az út? A Jákob család hí-
res arról, hogy hitben erõs emberek, az anya-
tejjel kapták a református hitet.

– Nagy ajándék, hogy olyan családban nõ-
hettem fel, ahol valóban az anyatejjel szív-
tuk magunkba a hitet, és egész gyermeksé-
günket végigkísérte a családi gyülekezeti
élet, ahol a szüleink Bibliát olvastak,
együtt imádkoztunk pici gyermekkorunk-
tól kezdve. Annak idején a nagyszülõi ház-
ban laktunk, ahol a tisztaszobában laktak
édesanyámék, a hátsó szobában a nagyszü-
leim. Amikor a hetedik gyermek, Zoltán
öcsém született, már 8-an éltünk egy szo-
bában, az ágyban lábtól–fejtõl feküdtünk.
Épült az udvarban a másik ház, de nagyon
lassan, mint a Luca széke, hiszen a 70-es
évek elején vagy építõanyag nem volt, vagy
pénz, vagy idõ. Az egy szobában lakás nem
jelentett problémát. Villanyoltás elõtt
együtt imádkoztunk, édesapánk felolva-
sott egy evangéliumi traktátust, vagy törté-
netet, táplálgatott bennünket. Nagyon
szép idõszakként maradt meg számomra a
gyermekkor. Hálás szívvel emlékszem
vissza ezekre a napokra, évekre. 1968-ban
kezdtem el az iskolát.
– Sárbogárdon járt iskolába?

– Igen. Az osztálytermek hiánya miatt az
alsó évfolyamok délután jártak iskolába.
Az elsõ osztályt a Kozma-iskolában jár-
tam, a második-harmadik osztályt a refor-
mátus öregotthon helyén lévõ iskolában, a
negyedik osztályt a zeneiskola épületében,
a felsõ osztályokat a „piros iskolában”,
sok-sok küzdelemmel – nem voltam egy
élenjáró tanuló, de a szívemben elég stabil
embernek éreztem magam, visszatekintve
is.
– Hiába nevelkedik valaki hites családban,
egy kamasz lázadozik, és elõfordul, hogy már
csak azért is más utat akar járni, mint amilyet
a szülei elképzeltek neki. Volt-e Jánosnak
ilyen gyerekkorában vagy késõbb?

– Nem volt. A 7 gyerek 12 év alatt született
meg. Mivel elsõ fiúgyermek vagyok, ami-
kor odaértem, hogy pályát kell választani
nyolcadik osztály után, autószerelõ akar-

tam lenni, mint minden rendes fiú. De nem
vettek fel a szakközépiskolába. Javasolták,
hogy várjak még egy évet, vagy iratkozzak
be szerkezetlakatos szakmára a 327-es Vá-
ci Mihály Szakmunkásképzõbe. Nem sok
kedvem volt hozzá, de szerettem volna az
édesapámnak segíteni, mert a házra óriási
kölcsönt vett fel, amit vissza kellett fizetni,
és a 7 gyereket etetni kellett. Édesapám
egyetlen keresõ volt, mert édesanyánk
bennünket nevelt. Így elmentem a lakatos
szakmára. Úgy neveltek, hogy minden
munkát el kell végezni. Addig-addig vé-
gezgettem, míg beleszerettem. A mai na-
pig hálás vagyok ezért a szakmáért, mert
megalapozta az életemet sok területen.
Késõbb, a lelkészi munkában rájöttem,
hogy a rideg anyagot egyszerûbb volt
összehegeszteni egymás mellé, hogy meg-
olvadjon a heganyag és eggyé legyen. Ez
ma a házasságban is nagyon ritkán mûkö-
dik. Az ember sokkal bonyolultabb, mint a
rideg fém. Amikor elvégeztem a szakmun-
kásiskolát, beálltam dolgozni.

– Hová?

– Sárszentmiklóson a Tévállhoz. 13 Ft-os
órabérrel helyezkedtem el. 17 évesen dol-
gozó ember voltam. Akkor nagyon mentek
a kismotorok. Legbelül lehet, hogy ácsin-
gózott rá a lelkem, de tudtam, hol vannak a
korlátaim, lehetõségeim. Élni akartam, se-
gíteni a családomat. Ha az ember a kevés-
sel is megelégedett, akkor csodás idõsza-
kot tud megélni. Nagyszüleim és rokonsá-
gom a II. világháború után nagyon sok
nyomorúságot hordoztak, de nemcsak õk,
hanem az egész ország. A semmibõl pró-
báltak egyrõl a kettõre jutni, és megtaní-
tottak arra, hogy legyél hálás a mindennapi
kenyérért, hogy élhetsz, és mosolyogj min-
denen, mert az Úristen veled van.

– A szeménél a mosolyráncok mutatják a hoz-
záállását az élet dolgaihoz.

– Az Úristentõl kapott talentum, hogy tud-
tam nevetni mindenen. Akármilyen nehéz
életet éltünk, és külsõ szemlélõ számára
sok nyomorúságot, bár belülrõl sem volt
könnyû, de összetartó lelki közösség, ko-
héziós erõ volt a családban. Hiszem, hogy a
lélek ereje munkálkodott bennünk, hogy
ez nem torzított bennünket. Azt gondo-
lom, nagy szükség lenne arra, hogy szüksé-
get lássanak a mai gyermekek, hogy más-
képp lássák a világot, mert amit eléjük tár a
televízió és a számítógép, amiatt azt gon-
dolják, hogy ez a világ õértük van. Sajnos
késõbb, felnõtt fejjel fognak szembesülni
azzal, hogy a világ nem értük van, nagyon

keményen meg kell dolgozni azért a he-
lyért, amit elfoglal benne az ember.

– Hogyan vezetett az útja a lelkészi pályára a
lakatosságtól?

– Kacskaringósan. 20 éves múltam, amikor
behívtak sorkatonának Budapestre, a dísz-
zászlóaljba. A megyébõl ketten voltunk
ott. Ha rajtam múlna, visszaállítanám a
sorkatonaságot. A társadalom számára le-
hetne ez haszon, hiszen aki megszokta ott
a másik lábszagát, horkolását, nyöszörgé-
sét, kijárkálását, az a házasságban is sokkal
nagyobb toleranciát gyakorol.

– Meg az összes emberi kapcsolatban, az élet-
ben, a munkahelyen könnyebben alkalmaz-
kodik.

– A seregben megszabták a feladatot, szá-
mon kérték, kiértékelték. Ez ma is szüksé-
ges lenne a társadalomban.

– Akkoriban hány év volt a katonaság?

– Másfél. A díszelgõknél az tetszett, hogy
rendkívül fegyelmezett alakulat volt. Az
elöljáró, ha végigment a laktanyán (a tiszti
állományon is), mindenkin behajtott min-
dent következetesen. Magammal vittem
itthonról a rend szeretetét, nem volt nehéz
elfogadnom ezt a rendszert. Az eskü után
megfenyítettek, így aztán nem jöhettem
haza az elsõ idõszakban.

– Mi volt a fenyítés oka?

– Megszólított a hadnagy elvtárs, és mond-
ta, hogy „Jakob, jöjjön ide!”. Én voltam
olyan bátor, hogy azt mondtam neki:
„Hadnagy elvtárs, jelentem, hadd kérjem,
hogy Jákob.” A fenyítés indoka az volt,
hogy hosszú a hajam. Pedig copfos indián
volt hozzánk képest a villanykörte, annyira
kopaszok voltunk. Ez az idõszak még gaz-
dagabbá tette számomra a tanulmányokat,
hiszen a férfivé válásnak a sorkatonaság
fontos eleme. A laktanyafogság alatt dör-
zsölt katonákkal kerültem össze, az összes
– jó értelemben vett – városi csibészséget
megtanították. Egyszer megtalálták a Bib-
liát a fiókomban.
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Ez nem volt akkor nagy dicsõség. Három
hét fogdát kaptam érte, de a századpa-
rancsnokom soha nem vette elõ a fogdaje-
gyemet.

– Addigi élete során ez volt az elsõ, amikor a
hite miatt hátrányos megkülönböztetés érte?

– Sárbogárdon egyszer-kétszer volt olyan
pedagógus, aki fölvetette, hogy ki volt hit-
tanórán vagy vasárnap templomban. Tud-
tuk, ki az, aki eljön utánunk és megnéz. Is-
ten legyen hozzájuk irgalmas, én nem bán-
tom õket érte. A szüleim mindig helyre-
raktak ebben, ezért ez nem jelentett lelki
megrázkódtatást. A katonaságnál inkább.

– Akkor hogyhogy visszakerült a katonaság
körébe?

– Amikor megtalálták nálam a Bibliát, és
kiállítottak az ezred elé a tribünre, nem
kellett szólnom semmit, elmondták fölöt-
tem a gyászbeszédet és visszaállítottak a
helyemre. De én aznap este a konyhán a
legnagyobb adag vacsorát kaptam, és azok
az emberek, akikrõl nem tudtam, hogy lé-
teznek, jöttek és odasúgtak, hogy: én bap-
tista, református, evangélikus, katolikus
vagyok. Úgy éltem meg a kiállítást, mintha
földig aláztak volna, de valójában ez nyi-
tott meg egy kaput, és megerõsített abban,
hogy „Uram, nem vagyok én itt magam”.
Nagyon jó közösség jött létre. Rengeteg
baráti segítséget kaptam utána. Az Úristen
ezzel indította el a lavinát bennem, és elin-
dított másfelé. Nem haragudtam a tisztje-
imre és az állományra, akikkel együtt vol-
tam. Az volt bennem, hogy ezek az embe-
rek miért vannak elzárva az Isten kegyel-
métõl. Ezért amikor leszereltem – sorõr-
mesterként –, elhatároztam, hogy elme-
gyek teológiára.

– Ez mikor volt pontosan?

– 1984-ben. De volt egy bökkenõ: nem volt
érettségim. Székesfehérvárra kerültem a
Jáky építõipari szakközépiskolába. Akko-
riban munkakerülésért bevitték az embert
munkaidõ alatt. Nem lehetett kolbászolni
az utcán. Tetszett a katonai világ is; élvez-
tem a díszelgést. Olyan embereket láttam
testközelbõl, mint az öreg Bush elnök,
Margaret Thatcher asszony. Amikor lesze-
reltem, fölajánlották, hogy fogadjak el a
brazil nagykövetségen egy objektum-õrpa-
rancsnoki állást, adnak hozzá még egy csil-
lagot, szolgálati lakást. Nagyon vívódtam.
Egy dolog tartott vissza: a hitem. Székesfe-
hérváron munkásszálláson laktam, dol-
goztam az iskola mellett egy szerelõbri-
gádban. Nagyon jól kerestem, 13.000 Ft
volt az alapfizetés. Nagyon megszerettem
ezt a munkát és a brigádot is.

– A brazil nagykövetség, jól fizetõ munka he-
lyett csak azért is a teológiát választotta.

– Tudtam, hogy a képzettségem nagyon
messze van ettõl, lehetetlen dolog, hogy
egy lakatos gyerek elmenjen a teológiára.
De olvastam a napi igéket, és mindig báto-
rítást kaptam, hogy márpedig nekem ott a
helyem. 1988-ban, érettségi után, fölvettek
levelezõre. Hogy el tudjam végezni a teo-
lógiát, a postára mentem éjszakai mûszak-
ba, nappal tanultam. Amikor 1993-ban vé-

geztem, lehetett már hallani, hogy felállít-
ják a tábori lelkészi szolgálatot, és érez-
tem, hogy ez lesz az én utam. De nem je-
lentkeztem. Megcsináltam a kápláni vizs-
gámat a teológián, és dolgoztam tovább.
Akkor már családos ember voltam. A fele-
ségem kihelyezett lelkipásztor volt a mos-
tani gyülekezetünkben, és én vívódtam,
hogy mit csináljak. Beálljak lelkésznek?
Maradjak a munkában? A tábori lelkészi
szolgálat 1994-ben jött létre. Egy ismerõs
beajánlott engem a tábori püspöknek, és
megkerestek, hogy Székesfehérvárra kel-
lene még egy fiatalember. Megbeszéltem a
párommal, a szomszéd lelkészekkel, min-
denki azt mondta, hogy ne vállaljam, de én
biztos voltam benne, hogy ott a helyem.
1994 óta ott vagyok.

– Hogyan ismerte meg a feleségét? Mikor
házasodtak össze? Hova költöztek?

– A feleségemet 1986-ban ismertem meg a
fehérvári református gyülekezet ifjúságá-
ban, amikor Fehérvárra költöztem. Õ is a
teológiára ment, 1991-ben végzett, és Fe-
hérvárcsurgóra helyezte a püspök úr. Az-
óta is ott maradtunk. Az esküvõnk 1991-
ben volt, 1993-ban született Lilla lányunk,
1995-ben Márk fiunk, és van egy késõi kis-
lányunk, Hanna, aki 2003-ban született.
Fehérváron kezdtem tábori lelkészként
1994-ben, 1995 végén átkerültem Tatára.
Közben megszületett a boszniai béke kap-
csán a daytoni egyezmény, és elindult a
magyar honvédség egy missziós feladatra.
A legfiatalabb voltam a csapatban, és az
akkori püspök felkért, hogy menjek ki a
katonákkal. Nagyon megtisztelve éreztem
magam – a feleségem már nem annyira –
így kerültem Boszniába 1996 nyarán. Ka-
rácsonykor jöttem haza, és kitüntetésként
az akkori püspök úr kinevezett esperesnek
Ceglédre, ahol 5 évet szolgáltam.

– Hétvégenként járt haza?

– Igen. Amikor tábori lelkész lettem, a pá-
rommal megegyeztünk, hogy Fehérvár-
csurgóról nem megyünk el. Õ a gyerekek-
kel mindig ott marad, én megyek, ahová
visz az élet.

– Lehet, hogy ez erõsítette a kapcsolatukat.
Nem baj néha a távolság.

– A barátaim mindig azt mondták, hogy ez
a hosszú házasság titka. De a feleségem ezt
másképp élte meg. A gyülekezetünk épít-
kezett, annak minden nehézsége rá ma-
radt, meg a gyereknevelés munkája is.
Megterhelt évek voltak ezek számunkra.
De visszatekintve öröm van a szívemben,
hogy az Úristen kegyelmesen átvitt ben-
nünket ezen az idõszakon. Cegléden telt
be a pohár. Nem a szolgálatot nem szeret-
tem, hanem a családot féltettem. Láttam a
páromon, hogy nagyon kimerült. 2000-ben
bezárták Ceglédet, ismét Székesfehérvár-
ra kerültem. Megszületett a harmadik
gyermekünk, és mire örültünk volna, hogy
újra egyben a család, elvittek Budapestre.
Azóta ott vagyok.

– Az nincs olyan messze, mint Cegléd. Au-
tózik?

– Naponta autózom.

– Budán vagy Pesten van a munkahely?

– Egy gyönyörû, II. kerületi rózsadombi
épület a püspökség hivatala.

– Naponta mennyit dolgozik?

– Ezt az élet határozza meg. Ma például a
rendõrtiszti fõiskolán beszélgettünk arról
a dékán úrral, rendõri vezetõkkel, jelenlé-
võ állománnyal, hogy lehet-e egy rendõr
keresztyén.

– A mai világban megfogalmazódik ez a kér-
dés?

– Igen. A rendõrök megadták a választ rá:
igen, lehet. Nagyon sok keresztyén ember
van közöttük.

– A rendõri, katonai hivatás több stresszel jár,
mint egy normál ember élete, ezért kell a lelki
megerõsítés, bármilyen formában.

– Nem beszélve arról, hogy a rendõr, a tûz-
oltó naponta olyan élethelyzeteket lát,
amiket nem tud törölni a memóriájából,
mint egy számítógép, hanem viszi magával,
és ha nem tudja letenni ezt a terhet, gyötri.

– Gondolom, sok adminisztrációs feladata is
van, de amikor a gyakorlatban végzi a hiva-
tását, akkor mi a legszebb, vagy a legnehezebb
része?

– A legnehezebb mindig a temetés. Sajnos
nagyon sokat temetünk, sok középkorút.
Borzasztó megélni, hogy fiatal, érett em-
berek mennek el, a nyugdíjat nem is tudták
élvezni. Fõleg, amikor gyermekek, fiatal
feleség marad itt, kölcsönök, és tervek, ál-
mok szertefoszlanak. De nagyon sok ke-
resztelõnk is van. Nagy ajándék átélni,
amikor egy 20-30 éves ember eljut odáig,
hogy önként szeretne megkeresztelkedni,
konfirmálni, elindul a hit útján.

– Van templom, ahol rendszeresen szolgál?

– Sok meghívásunk van, de sajnos helyõr-
ségi templomunk nincs. Volt egy helyõrsé-
gi templom, ami 1943-ban épült Budapes-
ten a Vas utcában. Ma a Színház- és Film-
mûvészeti Egyetem színpada. Ez az épület
a fronton szolgáló katonák hozzátartozói-
nak adományából épült fel. Amikor püs-
pök lettem, az elsõ dolgom az volt, hogy
egy emléktáblát helyeztünk el az épületen.
Uniós projektbõl gyönyörûen felújították
a Ludovika épületét, ahol a két világhábo-
rú között a tisztképzés indult. Ennek van
egy 200 fõs kápolnája. Amennyiben meg-
lesz az átadás, õsztõl kezdve szeretnénk ott
rendszeres katona-istentiszteletet tartani
a kollégáimmal. Ez a 20 éves évfordulónk
legnagyobb ajándéka, hogy elindulhat egy
katonagyülekezet verbuválása.

– Van-e ige, amit útravalóként megosztana az
újságolvasókkal?

– Nekem mindig az volt a vezérigém: aki a
vihart nézi, nem vet, aki a szelet, nem arat.
Legyen mindenkiben ez a hozzáállás: ne
azt nézze, hogy milyen körülmények veszik
körül, hanem tegye a dolgát, amit az Isten
a szívére helyezett, és akkor áldás kíséri az
õ életét.

Hargitai-Kiss Virág
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Felújították és március 15-én avatják a
világháborús Hõsök szobrát Mezõszilason

A községi önkormányzat felkérésére a he-
lyi Kulturális, Sport és Szabadidõ Egyesü-
let még 2012 végén pályázatot nyújtott be
az elsõ világháborúban elesett katonák
emlékét, neveit tartalmazó szobor felújítá-
sára. A pályázaton az egyesület 10 millió
forint támogatást nyert, amelyet a nem fe-
dezett munkákra az önkormányzat saját
forrásából közel két millió forinttal egészí-
tett ki.
Az 1927-ben avatott szoborról a település
akkori képviselõ-testülete elsõ ízben négy
évvel korábban, 1923-ban döntött, amely-
re 100 mázsa búza tõzsdei árát különítet-
ték el. A jegyzõkönyvek szerint viszont
semmi sem történt 1925-ig. Ekkor szüle-
tett a második határozat, melyben ismét
elhatározta a képviselõ-testület, hogy
szobrot állít az „Erzsébet ligetbe”. Farkas
Béla mûve mellett tették le a garast. Vi-
szont már nevesítették is a kompozíciót: az
„Oroszlános Harcos” elnevezésû szobrot
választották. Mûkõ helyett haraszti ter-
méskõbõl szándékozták állítani a 4,8 m
magas szobrot. A költségekre 26.000.000
Koronát szántak.
A szobor állaga, alapozása, talapzata az el-
múlt több mint 80 évben jelentõsen rom-
lott, több kisebb-nagyobb felújításon, át-
alakításon ment át. A II. világháború né-

hány golyó ütötte lyukkal hagyta rajta le-
nyomatát. Idõvel rákerültek a II. világhá-
ború és 1956 során elesettek nevei.
A pályázat, illetve felújítás során azt a célt
tûztük ki, hogy a szobrot a dokumentu-
mok, fényképek alapján eredeti állapot
szerint állítsuk helyre.

A szoboralak a felújítás során helyérõl há-
rom részben leemelve javításra, tisztításra
került, teljesen új – a korabeli agyagba
ágyazott tégla helyett –, vasbeton-alapo-
zást kapott; a régi posztamentumot – fal-
szerûen malterba rakott, nagyméretû tég-
lából álló, belül üres – vasbetonmagból
épített, teher- és idõjárásálló új váltotta
fel. Erre kerülnek fel az I. és II. világhábo-
rú, az 1956-os események hõseinek és ál-
dozatainak neveit tartalmazó, kézi vésésû,
süttõi mészkõtáblák. A szobor körül újra
megépült a korabeli faragott kerítés. To-
vábbi parképítészi munkákkal, díszcser-
jékkel, a szobor díszvilágításával a terület
igazi ligetté válik.

Úgy gondolom, hogy az emlékmû megér-
demli a törõdést, hiszen a két világháború,
valamint 1956 során elesettek által szinte
minden mai mezõszilasi család érintett, és
számukra is fontos hogy vigyázzuk, óvjuk
az emlékezésnek ezt a mementóját.

A szobor avatására március 15-én 15 óra-
kor kerül sor.

Dr. Kardos Tamás jegyzõ írását felhasz-
nálva

Magyar József polgármester

Vendégszereplés Barcson
Magyarország déli határán, a Somogy megyei Barcson vendégszerepelt a Huszics Ven-
del Kórus szombaton. A helyi Bárdos Lajos Fesztivál Kórus valamint a német hagyomá-
nyokat ápoló kórus látta vendégül a sárbogárdiakat a mûvelõdési házban egy kétórás
koncerten, valamint az azt követõ vacsorán.

A szép számú közönség nagy elismeréssel, tapssal adózott Fejér megye küldötteinek,
akik Huszics Vendelné vezényletével, Huszics Ibolya zongorakíséretével elsõsorban Ka-
rai-, Kodály-, Bárdos-mûvekbõl válogattak nagy csokorral az alkalomra. Színvonalas
elõadásuk remekül szólt a jó akusztikájú teremben.
A koncert végén egy-egy szál rózsával lepték meg nõnap alkalmából a jelenlévõ hölgye-
ket.
A barcsiak az idei Sárbogárdi Napok keretén belül tesznek viszontlátogatást nálunk.

Hargitai–Kiss Virág

Nõnapi akció
Nõnap alkalmából hihetetlen akciót ren-
deztek ismeretlenek a Huszár-temetõben:
számos sírról tulajdonítottak el friss virá-
got kegyeletsértõ módon. A hozzátarto-
zóknak ez nemcsak mérhetetlen sértés és
bosszúság, de anyagi kár is. A sírokról lelo-
pott virág pedig eléggé morbid nõnapi
ajándék. Szégyenletes, ha az ismeretlen
tettes ilyen növénnyel lepte meg nõnemû
szeretteit, ahogy az is, ha az ellopott virá-
gokat értékesítette.

Lejegyezte: Hargitai–Kiss Virág
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Ittas jármûvezetõk fekete hete
2014. március 4-én egy sárkeresztúri férfi tett bejelentést, miszerint a
délután folyamán ismeretlen személy a kocsma elõl ellopta a kerékpárját.
A kocsma kamerafelvételeit visszanézve felismerték a kerékpár eltulajdo-
nítóját, majd a rendõrök Sárkeresztúr belterületén igazoltatás alá vonták a
tolvajt, aki az általa eltulajdonított kerékpárral közlekedett. A helyszínen al-
kalmazott alkoholszonda pozitív eredményt mutatott. Ezt követõen a sár-
keresztúri férfi elõállításra került a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra, ahol
közigazgatási eljárást indítottak ittas kerékpározás megalapozott gyanúja
miatt, valamint a lopás szabálysértés elkövetése miatt szabálysértési õri-
zetbe vették, majd bíróság elé állították. A bíróság döntése négy nap elzá-
rás volt.
2014. március 4-én az esti órákban bejelentés érkezett Szabadegyházá-
ról, miszerint ismeretlen személyek gépkocsival árokba hajtottak. A hely-
színre érkezõ járõrök azt tapasztalták, hogy egy Lada gépkocsit próbál egy
másik autó kötéllel kihúzni az árokból. Amikor észrevették a rendõröket, a
Lada sofõrje megpróbált elmenekülni, de a gépjármû megcsúszott és az ol-
dalára fordult, azonban annak vezetõje többszöri felszólításra sem szállt ki
a jármûbõl, valamint ellenállt a rendõri intézkedésnek, ezért a 23 éves sza-
badegyházi férfit testi kényszer alkalmazásával megbilincselték. Az igazol-
tatás során kiderült, hogy a férfi nem rendelkezik vezetõi engedéllyel, vala-
mint a jármûvezetéstõl eltiltották. A helyszínen alkalmazott alkoholszonda
pozitív eredményt mutatott. Ezt követõen az elkövetõt elõállították a Sár-
bogárdi Rendõrkapitányságra, majd az orvosi ügyeletre vér- és vizeletvé-
tel céljából. Az eltiltás hatálya alatti gépjármûvezetés miatt a férfit szabály-
sértési õrizetbe vették, majd bíróság elé állították, ahol négy nap elzárás
volt az ítélet. Az eljárás az ittas jármûvezetés bûncselekmény miatt tovább
folytatódik.
2014. március 7-én a járõrök Cecén intézkedés alá vontak egy tehergép-
kocsit Az intézkedés során alkalmazott alkoholszonda pozitív eredményt
mutatott, ezért a 46 éves cecei férfit mintavételre elõállították, ittas gép-
jármûvezetés miatt feljelentették, valamint vezetõi engedélyét elvették,
mivel a rendõrségen végzett légalkoholmérés eredménye a bûncselekmé-
nyi értékhatárba tartozik.
2014. március 9-én a járõrök Alapon ellenõrzés alá vontak egy jármûvet
és annak 47 éves vezetõjét. Az igazoltatás során alkoholszondát alkalmaz-
tak, mely pozitív eredményt mutatott. A férfi a helyszínen elismerte a sza-
bálysértést, ezért vele szemben közigazgatási eljárás indult ittas vezetés
miatt.
2014. március 7-én a délutáni órákban a járõrök Sárbogárd fõutcáján iga-
zoltattak egy 43 éves kerékpárral közlekedõ férfit. Az ellenõrzés során az
alkalmazott alkoholszonda pozitív eredményt mutatott, ezért elõállították a
Sárbogárdi Rendõrkapitányságra vérvétel céljából. Vele szemben közigaz-
gatási eljárás indult ittas kerékpározás miatt.
2014. március 8-án a délelõtti órákban Sárbogárd fõutcáján a rendõrök
igazoltattak egy 54 éves kerékpárost, akinél az alkalmazott alkoholszonda
pozitív eredményt mutatott. A sárbogárdi férfi a szabálysértést elismerte,
a járõrök a helyszínen 30.000 forint közigazgatási bírságot szabtak ki az it-
tas kerékpározás miatt.
2014. március 9-én a hajnali órákban Sárbogárdon a járõrök ellenõrzés alá
vontak egy gépjármûvet és annak vezetõjét. Az ellenõrzés során alkalma-
zott alkoholszonda pozitív eredményt, kismértékû alkoholfogyasztást mu-
tatott. A 43 éves sárbogárdi férfi elismerte a szabálysértés elkövetését,
majd a rendõrök a helyszínen 30.000 forint közigazgatási bírságot szabtak
ki számára ittas jármûvezetés miatt.

Sárbogárdi Rendõrkapitányság

KÉK HÍREK

Tûzoltók versenye
Az egymást követõ beavatkozások minden egyes alkalommal
újabb kihívás elé állítják a katasztrófavédelem tûzoltóit, ezért is
elengedhetetlen, hogy az irányítói feladatokat ellátók magas szin-
tû ismeretekkel rendelkezzenek. Egy verseny elsõsorban nem is a
rangsor felállításáról szól. A pozitív hozadéka, hogy mindenki fel-
mérheti azokat a területeket, ahol fejlesztenie kell a tudását, to-
vábbá alkalom nyílik a különbözõ tûzoltóságokról érkezett baj-
társaknak a találkozásra. Ennek érdekében a Fejér Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóságon került megrendezésre a megyé-
ben tûzoltás-vezetõi feladatokat ellátó tûzoltók szakmai versenye
Székesfehérváron március 10-én.
A megmérettetésre a megyei mûveleti szolgálattól, mindhárom
hivatásos tûzoltóságról (székesfehérvári, dunaújvárosi, sárbogár-
di), három önkormányzati tûzoltóságtól (bicskei, váli, polgárdi),
valamint két létesítményi tûzoltóságtól (dunaújvárosi Dunaferr
és Papírgyár) érkeztek kollégák. A versenyzõket Magosi Lajos
tûzoltó ezredes, szervezetünk igazgatója köszöntötte, aki kiemel-
te, hogy a kárhelyszín parancsnokára szinte mérhetetlenül nagy
felelõsség hárul, és ilyen helyzetben csak biztos szakmai tudás
birtokában lehet gyors és helytálló döntéseket hozni.
A verseny három részbõl állt. Elõször egy tesztlap kitöltésével
kellett megbirkózni, amelyben egyaránt megtalálhatóak voltak a
jogszabályi környezetbõl megfogalmazott kérdések, valamint a
tûzoltás taktikájára irányuló ismeretfelmérés. A következõ for-
duló során egy feltételezett helyszínt vázoltak a szervezõk, ahol
veszélyes anyagot szállító jármûvet ért baleset és csak információ-
töredékek álltak rendelkezésre. Azonosítani kellett a veszélyes
anyagot, meg kellett határozni a biztonságos távolságot, valamint
a megadott koncentráció alapján meg kellett állapítani az egész-
ségkárosító hatást. Az utolsó szint során úgynevezett erõ- és esz-
közszámítást kellett végezni. Különbözõ paraméterek ismereté-
ben kellett kiszámolni egy raktárhelyiségben keletkezett tûz által
felemésztett terület nagyságát, a terjedés sebességét, és meg kel-
lett állapítani az irányát. Ezeken felül szintén matematikai képle-
tek segítségével kellett meghatározni a szükséges oltóvízsugarak
számát és az oltóanyag mennyiségét.
A fárasztó szellemi munkát követõen rövid értékelés után követ-
kezett az eredményhirdetés. A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság tûzoltás-vezetõi versenyének dobogósai 2014-ben:
1. helyezett: Sudár Mihály tûzoltó zászlós, szerparancsnok, Du-
naújvárosi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság.

2. helyezett: Szemler Szabolcs tûzoltó százados, szolgálatpa-
rancsnok, Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság.
3. helyezett: Vereb János szolgálatvezetõ, ISD Dunaferr Zrt. Lé-
tesítményi Tûzoltóság.

Katasztrófavédelem Sajtószolgálat

A KATASZTRÓFA-
VÉDELEM HÍREI

Baleset Kálozon
Kálozon a Hársfa utcában egy ház kerítésének ütközött egy motoros 2014.
március 8-án délben. A 22 éves férfit az OMSZ munkatársai sérüléseinek
ellátása végett kórházba szállították. A rendõrök által tett elsõdleges intéz-
kedések során a motorossal szemben alkalmazott alkoholszonda pozitív
értéket mutatott.

Fejér megyei Rendõr-fõkapitányság
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Miklósi
hírcsokor

Helyesírási versenyek
2014. február 26-án lezajlott a Szemere Gyula helyes-
írási verseny az alsó tagozaton. Helyezést értek el:
Varga Péter, Mádi Dorina és Romhányi Blanka 4. b
osztályos tanulók.
2014. február 27-én került sor iskolánkban a felsõs
Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási ver-
seny iskolai fordulójára. A felsõ tagozatos tanulók kö-
zül 37 tanuló vett részt a versenyen. A feladatlap két
részbõl állt: egy feladatlapból és egy tollbamondásból.
A feladatok között szerepelt többek között szótago-
lás, betûrendbe sorolás, keltezési probléma és hosz-
szú–rövid magánhangzók helyesírása. A megyei ver-
senyre iskolánkból továbbjutottak: Tatai Boglárka,
Ellenbruck Krisztina 5. osztályosok és Szabó Dina 6.
osztályos tanuló.

Újabb Bolyai csapatverseny
A Bolyai Természettudományi Csapatversenyt az idei
évben írták ki elsõként. A körzeti fordulók 2014. már-
cius 7-én 5 helyszínen zajlottak az országban: Buda,
Pest, Pest megye, Pannónia és Hunnia elnevezések-
kel. A Pannónia helyszín a Dunától nyugatra esõ me-
gyéket fogta össze Pécstõl Komáromig, és a székesfe-
hérvári Hétvezér Általános Iskola volt a verseny házi-
gazdája. Iskolánk négy csapattal nevezett a fordulóba.
Az ötödikes korosztályban 69 térségi indulóból me-
gyei harmadikként a 11. helyet szerezte meg az Álar-
cos mosómedvék csapat (Tatai Boglárka, Inotai Lau-
ra, Ellenbruck Krisztina, Farkas Margit). A hatodikos
korosztály 53 indulójából a megyei 4. és a 19. helyet
szerezték meg a Bogárdi bogarak (Szabó Dina Regi-
na, Szabó Liza, Põrgye Zsanett, Bogárdi Richárd). A
8. évfolyamon a megyei 2. és a 16. helyet szerezték
meg a Természettudorok (Kiss István, Piros Petra,
Tatai Benjamin, Nagy Judit).

TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001
„Tehetséghidak Program”

Az országos tehetség hónapja programsorozat része-
ként térségi tehetségnapok lesznek
Szervezõ: Közép-Mezõföldi Tehetségsegítõ Tanács

2014. március 30.
Közép-Mezõföldi Térségi Tehetséggála
Helyszín: Bartók Kamaraszínház és Mûvészetek
Háza

2014. április 7. 16.00–19.00 óra.
A tánc az életünk – flashmob
Helyszín: Mezõfalva, Kinizsi u.

2014. április 8. 16.30 óra.
Partneri klub
Helyszín: Rudas Középiskola

2014. április 10. 15.30–18.00 óra.
„Festikék” alkotónap
Helyszín: Sárszentmiklósi Általános Iskola, Sárbo-
gárd, Köztársaság út 171-173.

2014. április 23. 8.00–15.30 óra.
Gyere velünk zenélni, rajzolni – street art
Helyszín: Dunaújváros, Bartók Béla u. 16-19.

Sárszentmiklósi Iskola

GIMIHÍREK
Angol nyelvi és komplex

természettudományos verseny a gimiben
Idén immár negyedik alkalommal szerveztük meg a környezõ általános isko-
lák 7. és 8. osztályos diákjainak angol nyelvi versenyünket. Az írásbeli fordu-
lón 82 fõ vett részt. Közülük a legjobb eredményt elért 34 diák jutott a döntõ-
be, ahol 3-4 fõs csapatokban folytatták a vetélkedést. A feladatok között kép-
felismerés és zenehallgatás éppúgy szerepelt, mint a szókincset felmérõ játé-
kos feladatok.

A jó hangulatú délutánon a Mészöly
Géza Általános Iskola NO-NAME
csapata (Gál Kinga, Gili Szilárd,
Gyõri Dóra, Kósa Eszter) végzett az
I. helyen. A Sárszentmiklósi Általá-
nos Iskola csapata (Miracle Wor-
kers: Csecsetka Nikolett, Kellner
Dóra, Nagy Beatrix, Oszlánczi Já-
nos) minimális pontkülönbséggel
csúszott a II. helyre. A III. helyet a

mezõszilasi Németh László Általános Iskola csapata (Seedlings: Fekete
Viktória, Müller Anna, Varga Roberta) szerezte meg.
A komplex természettudományos vetélkedõn, melynek központi témája a le-
vegõ volt, 5 csapat indult. A változatos feladatok között voltak logikai felad-
ványok, kísérlet tervezése és keresztrejtvény is. A harmadik alkalommal meg-
rendezett versenyt a Mészöly Géza Általános Iskola NO NAME csapata
nyerte meg (Gál Kinga, Gili Szilárd, Husvéth Tamás). Szoros küzdelemben
végzett a második helyen a Mészöly Géza Általános Iskola HOPE csapata
(Gyõri Dóra, Kósa Eszter), a harmadik helyet pedig a cecei OXIGÉNBU-
BORÉKOK csapat szerezte meg (Csilléry Klaudia, Hegyi Vanda).
Gratulálunk a nyerteseknek, és köszönjük a felkészítõ tanárok munkáját!

PSG

Nõnapi köszöntés nosztalgiázással
Varga Gábor országgyûlési képviselõ úr – elfogadva a régi barát, Zámbó Ti-
bor igazgató úr meghívását –, március 7-én részt vett a Mezõszilasi Németh
László Általános Iskola nõnapi ünnepségén.

A hagyományokat követve a rendezvény kö-
tetlen és vidám hangulatú volt, amibe jól illesz-
kedtek az évõdõ, humoros köszöntõk és a be-
szédekkel megtámogatott ajándékok.

Ténylegesen elmondhatjuk, hogy a megjelen-
tek személyükkel hozzájárultak a rendezvény
sikeréhez, s egy igen kellemes, felszabadult dé-
lutánt töltöttünk együtt.

Köszönjük a képviselõ úrnak, hogy pedagógusi
és emberi mivoltát sem feledve velünk volt, s
megtisztelt bennünket.

NLÁI
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Cecei sulibörze
Tanulmányi sikerek

Nagy öröm számunkra, hogy idõrõl
idõre beszámolhatunk tanulóink si-
kereirõl. Sokféle területen bizonyí-
tották már diákjaink felkészültségü-
ket, tudásukat, tehetségüket.
Kacz Kornélia Réka 7. osztályos ta-
nuló az idei tanévben humán és reál
területen is eredményesen szerepelt
a megyei versenyeken. Elõször a Lotz
János helyesírás és szövegértés verse-
nyen ért el megyei 8. helyezést Duna-
újvárosban, majd a Zrínyi Ilona matematikai versenyen megyei 7.
helyezett lett. A résztvevõk számát tekintve ezek az eredmények
kimagaslók, térségi szinten pedig kiemelkedõk.
Gratulálunk Nellinek a szép eredményekhez, és kívánjuk, hogy a
késõbbiekben is folytatódjon ez a folyamat, hiszen a természettu-
dományokban és a lovaglásban is bizonyította már tehetségét!

Nyílt napok

Partneri kapcsolataink erõsítéseként ismét megszervezzük a szü-
lõk és hozzátartozók számára a nyílt tanítási napokat. A pedagó-
gusok és a diákok nagy izgalommal várják a vendégeket, hogy
megismerkedjenek az iskola és az osztályok életével, mindennapi
gyakorlataival. A program során mindenki megismerkedhet gyer-
mekének iskolai teljesítményével, magatartásával, közösségi vi-
szonyaival, emellett betekintést nyerhetnek a pedagógusok min-
dennapi munkájába, szóhasználatába, gyakorlataiba is. Feltehe-
tik kérdéseiket, észrevételeket tehetnek a látottakkal kapcsolat-
ban. Különös tekintettel várjuk a hátrányos helyzetû tanulóink
szüleit, akiknek fejlesztése során nagy hangsúlyt kap a szülõkkel
való aktív kapcsolattartás.

Természettudományi versenyen jártunk!
Iskolánk tanulói március 7-én a sárbogárdi Petõfi Sándor Gimná-
ziumban mérték össze tudásukat a természettudományok téma-
körében megrendezett vetélkedõn. Az immár harmadik alkalom-
mal megszervezett komplex természettudományos versenyt egy
levelezõs forduló elõzte meg decemberben, amelynek központi
témája a levegõ. A mostani megmérettetés feladatai is ezen téma-
kör köré épültek fel.
A diákok az elsõ fordulóban egyénileg oldották meg a feladato-
kat, majd a tavaszi megmérettetésben már párokat alkotva bir-
kóztak meg a változatos biológiai, kémiai, fizikai, földrajzi és a
matematikai feladványokkal. A nemes versengés szoros ered-
ményt hozott, a Hegyi Vanda és Csilléry Klaudia alkotta Oxigén-
buborékok csapata a har-
madik, míg a Barsi Ale-
xandra és Meister Kinga
Ózongirls nevû csapata
az ötödik helyezést érte
el. Gratulálunk diákjaink
eredményeihez, és kö-
szönjük Csajtainé Szabó
Ágnes tanárnõnek a ver-
senyre való felkészítést.

Cecei iskola

Mészöly-hírek
Mesehét a napköziben

Március elsõ hetében mesehetet tartottunk iskolánkban napközis
csoportjaink részvételével. Minden délutánra jutott egy-egy érde-
kes, a mesék világához kapcsolódó feladat. Hétfõn szorgos cso-
portmunkában készültek el a díszes mesedobozok, amelyekben a
hét folyamán összegyûjtött mesetallérokat õriztük, és a menetle-
velek, amelyekre a csapatnéven és a csapattagok felsorolásán kí-
vül minden nap eredménye is felkerült.

Kedden mozgással kombinált program következett az egyes cso-
portok korösszetételének megfelelõen: játékos mozgásfoglalko-
zás a kisebbeknél, Csizmás Kandúr-akadályverseny, Királyfutam
jogarral és koronával a nagyobbaknál. Szerdán „Olvassunk egy-
másnak!” délutánt rendeztünk, ahol minden gyermek bemutatott
egy-egy meserészletet társainak (majd együtt találták ki a mese cí-

mét), vagy felolvashatta
kedvenc meséjét. Csütörtö-
kön délután Mese-Activity
volt a fõ program, a legújabb
mesék szereplõitõl kezdve a
klasszikus népmesék fõhõ-
sein át a mesékhez kapcsoló-
dó fogalmakig változatos
feladványokat kellett a gye-
rekeknek elmutogatni, le-
rajzolni vagy szóban körülír-
ni. Pénteken Mesekvíz és
Mesebingó színesítette a dé-
lutánt.
A gyerekek jól érezték magukat, pozitív élményekkel zárták a
hetet.

Napközis Munkaközösség

Pingpongozni jó!
Március 9-e iskolánk idei elsõ országos megmérettetése volt.
Zádori Dénes 2. c osztályos tanulónk képviselte megyénket az Or-
szágos Asztalitenisz Diákolimpián. A rangos versenyen minden
megye és Budapest bajnokai léphettek csak az asztalok mögé.
Minden korosztály 20 fõvel képviseltette magát. A sorsolások
után az I-II. korcsoport összevont korosztályában megkezdõd-
hettek a csoportmérkõzések. Dénes a legfiatalabbak közé tarto-
zott még a korosztályában is, ennek ellenére remek küzdelemmel
felkerült a fõtáblára, ahol a 8. helyet szerezte meg.
Oklevéllel, élményekben gazdagon és nagyon elfáradva tértünk
haza. Gratulálunk a nagyszerû eredményhez!

Killer Gáborné, MGÁI
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Száz éve hunyt el Gergely Károly
48-as honvédtiszt

Az alábbi sorok Gergey (Gergely) Károly ügyvéd és 48-as hon-
védtiszt életútját elevenítik fel. Jóllehet nem volt bogárdi, de né-
hány esztendeig itt élt, mert a szabadságharc leverése után a hata-
lom elüldözte otthonából.
Itteni tartózkodásának emlékét a református gyülekezetben be-
töltött fõgondnoki tiszte õrizte meg leginkább. Igaz, meglepõ for-
dulattal kapta meg ezt a hivatalt. Történt ugyanis az 1858-as év-
ben, hogy Gergey az elõírt 3. osztályú egyházi adóosztályból önké-
nyesen átsorolta magát az ötödikbe, azaz kevesebbet fizetett. Mi-
vel döntését nem másította meg a presbitérium felszólítására
sem, ezért néhány hónap múlva kizárták a helyi egyház soraiból.
Ám alig telt el két hónap, 1859. május 18-án a presbiteri gyûlésen
„a jelen voltak többsége által az egyesült egyház fõgondnokának
fölkiáltás útján megválasztatott” – jegyzi fel a korabeli jegyzõ-
könyv. Rejtély, hogy az elõzmények ismeretében hogyan kapha-
tott ekkora bizalmat. Nosza, törölték a korábbi kizáró határoza-
tot, és az új fõgondnok most már letehette az esküt.
Ennek megtörténte után elsõ indítványként új harangok beszer-
zését célozta meg, s a célra meghirdetett közadakozást õ maga
kezdte meg 60 forinttal. Ez végig szívügye maradt. Decemberben
már 832 forintot sikerült összegyûjteni. A tehetõsebb támogatók
között találjuk Décsey Lajost, Huszár Gábort, Sallay Pált, Huszár
Ágostont, valamint a gyülekezet körén kívül Zichy János és För-
dõs István tolnai közbirtokosokat és Jankovich József cs. és kir.
kamarás urat. A harangvásárlás ügyében l német nyelvû levelet
írattak Huszár Ágostonnal a vesztfáliai Bochum városának ha-
rangöntõ társulatához. Válasz azonban nem érkezett ezért
Gergey és Décsey Lajos Pesten tettek tájékozódó körutat. Ennek
eredményeként Schandt Andrást bízták meg az acélharangok el-
készítésével. Ugyancsak Gergey hivatalának idején szedték rend-
be az iskola ügyét: mibõl tanítsanak a tanítók, s hogy mettõl med-
dig tartson a tanítás. Azután a korábbi 7 helyett 16 osztályba ren-
dezték az egyházi adókat. 100 forint értékben hozzájárult a pres-
bitérium a Ráday könyvtár megvásárlásához.
Gergey hazafias érzülete különösen két ügyben mutatkozott meg.
Több száz református gyülekezettel egyetemben visszautasítot-
ták a protestáns egyházak autonómiáját sértõ császári nyílt paran-
csot (ez a tiltakozás sikerrel is járt). 1860 áprilisában pedig Szé-
chenyi halála okán tartanak gyászistentiszteletet a templomban.
A fõgondnok egy év után, június 7-én köszönte meg a kapott bi-
zalmat s mondott le tisztérõl, új álláshelyére Fehérvárra távozván.

J. Z.

GERGEY KÁROLY 1825. máj. 24.–1914. jan. 5.

Eredeti egyéniség volt. Éles ész és tiszta jellem, szigorú kriti-
kus elme és a humor derûjét élvezni tudó gyermekies kedély s
mindenekfölött a lángoló hazafiság jellemezte õt hosszú, válto-
zatos életpályáján keresztül öntudatának ébrenlétéig.
A kunszentmiklósi csonka gimnázium pedáns professzorától,
Gergey Péter tiszteletes úrtól apai örökségül bírta az akarat-
erõt, a hajthatatlan jellemet és a puritánus, szigorú erkölcsi
felfogást; gyöngédlelkû édes anyjától, Végh Erzsébettõl pedig a
szívjóságot s az érzésbeli finomságot. Spártailag nevelték.
Multa túlit, sudavit et alsit!
Már mint okleveles ügyvéd került nevelõnek Lúgosra néhai
Szende Béla volt honvédelmi miniszter atyjának házához, hol
a nemzeti szabadság lángja õt is tettre bírta és elõbb honvéde-
ket toborzott, kikbõl a III. zászlóalj III. százada alakíttatott,
majd fegyveresen is küzdött Damjanich századában, kezdetben
õrmesteri szolgálatban, azután kapitányi minõségben s végül
mint Kossuth kormányzó mellé beosztott magántitkár, õrnagy-
ként.
Nem szájhõs hazafi volt, aminõk abban a korban is élõsködtek
a nemzet testén s kiket õ mindig megvetésével sújtott (párbaja

is volt emiatt 1849-ben!), hanem az a derék honfi, aki mellõz
minden egyéni érdeket, szinte elfelejti önmagát, csak honának
használhasson. Holtáig büszkén emlegette honvéd voltát. Di-
csekedéssel szokta elbeszélni, hogyan készítette elõ Kossuth
menekülését Aradról a Maroson át s miként vett búcsút az
aradi várban törött lábbal tehetetlenül fekvõ, felejthetetlen tá-
bornokától, a rettenthetetlen Damjanichtól – csókok és köny-
nyek között…
Csakhamar következett a világosi gyásznap, aztán szökése,
bujdoklása, az üldözésektõl szabadulása s gyakorló ügyvédi
mûködésének kezdete. Szentmiklósról elparancsolván a hata-
lom, Sárbogárdra költözött, honnét Fehérvárra választották
1860-ban vármegyei alügyésznek. Majd megyei s azután kir.
törvényszéki bíró lett s végül kinevezték a kir. ítélõtábla bíró-
jául, mely tisztében 1890-ig mûködött.

Volt a sárbogárdi eklézsiának fõgondnoka s a dunántúli egy-
házkerületnek tanácsbírája és a fehérvári egyháznak – a rég-
múltban – vezetõ embere. A közügyektõl azonban, mintegy két
évtizeddel ezelõtt, teljesen visszavonult. Becsületes egyénisége
nem szívelhette azt a tülekedést és személyi gyûlölködést, mely
nemzeti és egyházi közéletünkben már akkor is rombolólag lé-
pett föl, s keserûen csalódva félreállt. Élt szûkebb baráti köré-
nek és kitûzött céljának: vagyont gyûjteni három lelkéhez nõtt
református iskola (kunszentmiklósi, pápai és kecskeméti) javá-
ra – a magyar kultúra istápolására. Becsületes munkássággal
és kitartó takarékossággal szerzett is mintegy 400 ezer koro-
nányi vagyont, melynek örököse felerészben a kunszentmiklósi
gimnázium s 1/4–1/4 részben a pápai és kecskeméti fõiskola.
Hagyományozott a székesfehérvári ref. Egyháznak különféle
célokra 26 ezer koronát, és életében adott 6000 koronát.
Bár gyermekei, rokonai nem maradtak, joggal mondhatta el
élete végén: nem éltem hiába! Neve él, míg csak a jótékonysá-
gának áldásait élvezõ három iskola s a fehérvári egyház fenn-
áll!
Temetése jan. 7-én ment végbe puritán egyszerûséggel. Végsõ
akaratához híven Miklós Géza székesfehérvári lelkész mondott
ravatalánál alkalmi imát s a zenekísérettel a családi sírbolthoz
szállított holttestet rövid könyörgéssel elbocsátotta síri nyugo-
dalmába. A napilapok szenzációvadászásban fáradó riporterei
mint különcöt búcsúztatták el Gergey Károlyt az újságok ha-
sábjain. Pedig ha annyi józan eszük és lelkiismeretes pontossá-
guk lett volna nekik, mint amennyivel bírt ez a nagy aggas-
tyán a halála elõtti héten is, akkor nem tálaltak volna fel õróla
olvasóközönségük elé oly sok félszegséget, amely nemcsak
igaztalan, de bántó is volt erre az ép elméjû, rendes gondolko-
dású, derék emberre, s bosszantó reánk nézve, kik igaz tiszte-
lettel viseltettünk iránta mindenkor.
Legyen emléke áldott közöttünk!

Miklós Géza

Forrás: Dunántúli Protestáns Lap, 1914. február 15.
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Aranyhajú Kálmán
III. rész

Mikor hosszas utazás után közelített a mu-
zsikáló fához, hát látja, hogy az út mellett
ott állnak sorba a vasfogú bábák.
Mikor az elsõhöz ért, az egyszeribe csikor-
gatni kezdette a fogát, s azon nyomban ki-
tátotta a száját. Az ifjú úgy beledobta az
egyik csomó szurkot a torkába, hogy a vas-
fogú bába mindjárt hanyatt esett, s csak
úgy kákogott a földön. Azután rendre ép-
pen így bánt el a többivel is, s azok a tátott
szájukat nem tudták befogni, s mind úgy
maradtak a földön elnyúlva. Akkor Arany-
hajú Kálmán, ahogy a Világlátó asszony
mondotta, a muzsikáló fához vágtatott a
lóval, nagyot szökött a Szivárvány paripa, s
õ nagy hirtelen leszakított egy jókora ágat
a csodafáról, s avval, mint a sebes szél,
megrugaszkodott visszafele.
Mikor egy erdõhöz közelített volna, vissza-
néz, hát látja, hogy a tizenkét vasfogú bába
úgy fut utána, mint a veszedelem. Szólni
nem tudtak, se kiáltani, mert a szurok bele-
ragadt a torkukba, csak a karjukkal fenye-
gették, s idétlenül nyekegtek. De Aranyha-
jú Kálmán úgy elhaladott az erdõben, hogy
utol nem érhették.
Hogy szerencsésen elért a Világlátó öreg-
asszonyhoz, otthagyta a Szivárvány lovat, s
avval elment haza a malomba, apjához,
anyjához, s a zöld ágat felszúrta a virágos-
kertben a földbe. Az az ág még azon a na-
pon estig s egész éjjel olyan szépen muzsi-
kált, hogy a király maga is elment hallgatá-
sára.
Ez immár így történt, de a boszorkány szü-
lét ette a méreg, hogy nem pusztíthatta el
Aranyhajú Kálmánt. Néhány nap múlva
elment hozzá, s azt mondotta neki, hogy
abban a kertben, ahonnan a zöld ágat el-
hozta, egy olyan tükör van, hogy aki abba
belenéz, mind meglátja, hogy ki mit csinál
a világon, akár jót, akár rosszat. Hozza õ el
azt a tükröt a házukba, hadd legyen a fele-
ségének egy olyan tükre is, amilyen még
nem volt abban az országban a legesleg-
gazdagabb királynénak sem.
Elindult hát Aranyhajú Kálmán másod-
szor is, elmegy a Világlátó vénasszonyhoz,
s annak elmondja, hogy miért utazik. Az
öregasszony ismét odaadta neki a Szivár-
vány lovat, s adott neki tizenkét csomó
szurkot, s megtanította, hogy mit kell azok-
kal cselekedni.
Elment az ifjú azon az úton, amelyen az-
elõtt ment volt, s mikor ahhoz a helyhez
közelített, ahol az a híres csodatükör volt,
egyszer csak eleibe ugrik egy tátott szájú
bába. Gondolja magában Aranyhajú Kál-
mán: ,,Ez most biztosan szurkot ehetnék,
úgy látom” – s úgy bevágta a szájába a cso-
mó szurkot, hogy mindjárt csak tikogni
kezdett. A többivel is éppen így esett a do-
log. Akkor szólt a paripának, az általugrott
a kerten, Aranyhajú Kálmán elkapta a tük-
röt, s lódult visszafelé. De a bábák csak

nyekegtek, utolérni nem tudták, úgy fulla-
doztak a szuroktól, s õ kacagott magában,
hogy hogy megvendégelte õket.
Most nem ment a Világlátó öregasszony
felé, hanem más úton, egyenesen haza-
ment a tükörrel, felakasztotta az anyjáé
mellé, aztán ebédelt egyet s lefeküdt, úgy
megfáradott volt.

A vén boszorkány szüle most még inkább
csikorgatta a fogát mérgében, hogy ezen az
úton is el nem tudta veszíteni Aranyhajú
Kálmánt, s mondotta magában: ,,No, jól
van, én most olyan helyre küldlek, hogy tu-
dom, soha többször meg nem látod a mal-
mot.” Azért azt mondotta neki:
– Na, te aranyhajú szép legény, ember vagy
a talpadon, a két próbát kiállottad dicsére-
tesen, már nincs egyéb hátra, hozd el a szép
leányt feleségnek. Menj el vissza abba a
kertbe, ahonnan elhoztad a zöld ágat s a
tükröt, attól egy mérföldnyire van egy
citromfaerdõ, azalatt van egy szép forrás-
kút, te állj meg mellette, s kiáltsd el magad
háromszor egymás után: ,,Jöjj ki, te Világ-
szépe” – s ott lesz a szép leány abban a
szempillantásban, s egynehány hónap alatt
itthon is lehetsz véle.
Aranyhajú Kálmán elindult hát harmad-
szor is, s az öregasszony felé vette útját a
Szivárvány paripán. Mikor megmondotta,
hogy õ most feleségért megy a Világszépe
után, azt mondotta neki a Világlátó öreg-
asszony:
– Azt a forráskutat, ahova a leányért
akarsz menni, nem tizenkét, hanem negy-
venkét vasfogú bába õrzi. Hétszer gono-
szabbak a többinél, akiket megtréfáltál.
Én szuroklabdákat nem adok neked, mert
affélékkel velük hiába labdázol, hanem
mikor a forráshoz érkezel, csak egyszer ki-
álts, ne háromszor, arra kilövelkedik egy
aranyskatulya a víz színére, te kapd fel hir-
telen, s mint a sebes villámlás, úgy lódulj
visszafelé onnan. De ne azon az úton, ame-
lyen elmentél, hanem keresztül az erdõn.
Ott az erdõben van egy feneketlen mély
árok, a nagy földinduláskor ott hasadott
meg a föld, s mikor ahhoz a feneketlen
árokhoz érkezel, szorítsd meg a lovat, s
szöktess át vele az árkon, s ha utánad ered
a negyvenkét vasfogú bába, akkor meglá-
tod, hogy nem érnek utol téged.
(folytatjuk)

Székely népmese

VÁLASZTÁS
2014:

INDULÓK
Az alábbiakban a Nemzeti Választási
Iroda honlapjáról közöljük a 2014. ápri-
lis 6-ai országgyûlési képviselõválasztás
Fejér megye 5. számú (sárbogárdi) vá-
lasztókerületében induló jelölteket, va-
lamint azokat, akik nem indulhatnak il-
letve visszaléptek.
Indulhat: Árgyelán János JOBBIK,
Varga Andrea EU. ROM, Gottloz Ti-
bor független jelölt, Poprócsi Hunor
Botond ÖP, Berényi Béla MUNKÁS-
PÁRT, Ecsõdi László József MSZP–
EGYÜTT–DK–PM–MLP, Huszti Ró-
bert MAGYAR CSELEKVÕ PÁRT,
Varga Gábor FIDESZ–KDNP, Maj-
láth László MCP, Ács Sándor Józsefné
ÉLÕLÁNC, Márton Andrea KTI, De-
ák József Zoltán SZOCIÁLDEMOK-
RATÁK, Szatmári Ildikó LMP, Né-
meth Istvánné EGYÜTT 2014, Pál Jó-
zsef EP, Szabó Ferenc JESZ, Debrece-
ni Péter ÚMP, Pável Ágnes AQP
Nem indulhat: Márton István FÜG-
GETLEN KISGAZDAPÁRT, Jónás
Csaba MRPP, Bihari Szandra TEMPO.
Visszalépett: Hóringerné Bordács Gi-
zella MDU, Kálmán Attila TBP, Ko-
vácsné Lakner Teréz HATMAP, Locs-
kai Jánosné REND, SZABADSÁG,
JÓLÉT PÁRT, Oláh Krisztián MCF,
Prémusz László SMS, Szalánczy Ri-
chárd EGYIKSEM, Szûcs Róbert La-
jos SZMP, Ugrjumov Alekszandr SMS,
dr. Weixl-Várhegyi László MKSZU

Egy gondolat…
A fenti gyûjteményt szemezgetve el-
gondolkodtató a jelöltek létszáma, és
az, hogy eddig sosem hallott nevû „pár-
tok” versengenek. Talán nem is annyira
a szavazatokért, mint inkább a jelöltség-
gel járó állami járandóságért?
Ugyanis az egyéni jelölteknek fejenként
1 millió forint jár. Ezt vissza kell fizetni-
ük a választások után, ha 2 %-nál keve-
sebb szavazatot kapnak.
Egy párt legalább 149 millió forint
vissza nem térítendõ támogatást kap, ha
legalább 9 megyében tudott összesen 27
jelöltet indítani (ehhez fejenként 500
ajánlást kellett összegyûjteni), s így or-
szágos listát állíthatott. Az állami támo-
gatást bármire költhetik, amit kam-
pánykiadásként el tudnak számolni. A
pénzt akkor sem kell majd visszafizetni-
ük, ha egyetlen szavazatot sem kapnak.

Hargitai–Kiss Virág
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Avokádós–medvehagymás krém
Hozzávalók: 1 cs medvehagyma, 1 zöld, de puha avokádó, 1/2 kígyó-
uborka, bazsalikom, só, 1/4 citrom leve.
Az uborkát nagyobb darabokra szeljük, a medvehagymát felaprítjuk. Az
avokádót kikanalazzuk a héjából. Mindent összeturmixolunk kézi mixerrel
egy edényben. Fûszerezzük majoránnával, sóval és a 1/4 citrom levével.

Csalánkrémleves
Hozzávalók: 1 csokor csalán, 2 közepes db burgonya, 2 ek olívaolaj, 2
gerezd fokhagyma, 4 dl tej (vagy tejföl, kefir, aludttej), só, bors, szere-
csendió ízlés szerint.
A csalán leveleit leszedjük és megmossuk. A krumplit meghámozzuk és
felkockázzuk. Az edénybe, amibe a többi hozzávaló is kerül, az összetört
fokhagymát az olívaolajon megpirítjuk. Hozzáadjuk a csalánt és a felkocká-
zott krumplit, majd felengedjük annyi vízzel, hogy ellepje. Amikor a krumpli
megfõtt, hozzáöntjük a tejet (vagy tejfölt/kefirt/aludttejet), még egy dara-
big melegítjük, majd turmixgéppel összeturmixoljuk.

Fûszervajas grillezett hal
Hozzávalók: 60 dkg tõkehal, 1,5 dkg puha vaj, 1 ek friss zöldfûszer
(petrezselyem, snidling, tárkony), só, frissen õrölt bors, 1 tk olívaolaj.
A halat sózzuk, borsot darálunk rá. Egy kisebb sütõlemezt alufóliával kibé-
lelünk és bekenjük az olajjal, rárakjuk a filéket. A sütõt elõmelegítjük grille-
zõ fokozaton. A puha vajat elkeverjük a finomra vágott fûszerekkel. 1-1
evõkanállal rakunk a halszeletekre, berakjuk a sütõbe, 4-5 percig grillez-
zük, majd megfordítjuk, és a másik oldalon is sütjük 4-5 percig. Tálra rak-
juk, a fûszeres vajjal meglocsolva tálaljuk.

Sajtkrémes muffin
Hozzávalók: 2 bögre liszt, fél bögre cukor, fél bögre cukrozott kakaó-
por, 1 cs vaníliás cukor, 1 cs sütõpor, 1,5 tk fahéj, 2 ek olaj, 1 tojás, 1
bögre tej, mazsola, rum/konyak; a krémhez: 12 dkg porcukor, 15 dkg
krémsajt, 15 g fehér csoki.
A száraz hozzávalókat egy tálban összekeverjük, majd beleütjük a tojást,
az olajat és a tej felét hozzáadjuk. Jól összedolgozzuk, majd apránként hoz-
záadjuk a tej maradékát. Végül a mazsolát is hozzáadjuk, formába töltjük
és megsütjük. A krém hozzávalóit jól elkeverjük és betesszük a hûtõbe ne-
gyed órára. Mikor megdermedt, rákenjük a muffinokra és pálcikával krea-
tív formákat alakíthatunk belõle. Cukordarával díszíthetjük.

NAGYMAMA RECEPTJEI

Heti idõjárás
Péntekig folytatódik a derült, csendes tavaszi idõjá-
rás. Napközben szinte zavartalan napsütésre készül-
hetünk, éjszakánként azonban többfelé párássá vál-
hat a levegõ, itt-ott köd is kialakulhat. A reggelek
meglehetõsen csípõsek lesznek, napközben viszont
kellemes, áprilist idézõ hõmérsékletek várhatóak. Szombaton aztán jelentõs
változás kezdõdik idõjárásunkban. A délutáni órákban ugyanis egy markáns hi-
degfront érkezésére számítunk. A front elõtt még kifejezetten enyhe idõre szá-
mítunk, a déli megyékben akár 18, 19 fok is lehet, majd a front érkeztével gyor-
san hûlni kezd a levegõ. A hidegfront mentén záporokra, néhol akár zivatarra is
számítani kell. A reggeli óráktól megélénkül a délnyugati szél, ami a késõ dél-
utáni órában nyugatira, északnyugatira fordul, megerõsödik, sõt többfelé viha-
rossá fokozódik. Vasárnap felhõátvonulások várhatóak szórványos záporokkal,
sõt néhol akár hódarazápor, a hegyekben hózápor is lehet. Az északnyugati
szelet továbbra is sokfelé viharos lökések kísérik majd. Az eddigiekhez képest
jóval hûvösebb lesz, többfelé a 10 fokot sem éri el a délutáni órák hõmérsékle-
te. A hûvös idõ azonban nem ígérkezik tartósnak, hétfõn ismét melegedés kez-
dõdik, de marad a változékony, gyakran szeles idõ.

www.metnet.hu

Tavaszköszöntõ
Alapon

Az Arany László Általános Iskola szülõi munkaközössége szom-
baton tavaszköszöntõ bált rendezett az alapi kultúrházban. Ha-
gyományosan ekkor mutatkoznak be elsõ bálozókként a végzõs
nyolcadikosok.

Így történt ez az idén is. Radnai Zoltán vezetésével látványos,
gyertyafényes nyitótánccal lepték meg a báli közönséget és termé-
szetesen a termet megtöltõ szülõket, rokonságot. A lányok földig
érõ, hófehér báli ruhában lejtették gavallérjaik társaságában a ke-
ringõt.
Méhes Lajosné polgármester asszony köszöntötte az elsõ bálozó-
kat. Ez alkalomból emléklapot és egy cserép virágot kaptak.
Este tízkor meglepetéstánccal is elõrukkoltak a nyolcadikosok. A
szambától a rock’n’rollig többféle táncból készült egyveleggel áll-
tak ki a közönség elé. Olyan sikerük volt ezzel a tánccal, hogy meg
kellett azt ismételni. Ezt követõen sorra kérték fel szüleiket és
másokat táncra, amelybe végül az egész báli közönség bekapcso-
lódott.
A talpalávaló zenét a Boros zenekar szolgáltatta.

Hargitai Lajos

Kedves Olvasóink, Barátaink!
Az Önök által felajánlott személyi jövedelemadó 1 %-ából
összegyûlt 60.600 Ft-ból 2013-ban bútorokat vásároltunk a rö-
videsen átadásra kerülõ új könyvtárunkba.
Kérjük Önöket, hogy felajánlásaikkal ez évben is támogassák
intézményünket.
Köszönjük!

Adószámunk: 16696527-2-07.

Madarász József Városi Könyvtár

Kedves Olvasóink!
A Madarász József Városi Könyvtár

a költözéssel járó munkálatok elkezdése miatt

2014. március 17-étõl ZÁRVA lesz.

Az új helyen (Sárbogárd, Hõsök tere 16. sz. alatt)
történõ nyitás idõpontjáról
értesíteni fogjuk Önöket.

Megértésüket köszönjük.
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Oly korban éltünk 9.
A Fejér Megyei Munkaügyi Döntõbíró-
ságnak a fegyelmi büntetésemet törlõ íté-
letét ajánlott levélben hozza a posta. Az
örömöm határtalan. A hivatalos papírt lo-
bogtatva egyenesen a mûvelõdési központ
északi szárnyában lévõ könyvtárba me-
gyek át Imre Lacihoz. Laci irodájának ab-
laka éppen szemben van a járási hivatal el-
nöki irodájának ablakával. Amikor belé-
pek az ajtón, látom, hogy Laci elmélyülten
les ki az ablakon, miközben kajánul vigyo-
rog.

– Mit lesel, Laci, ami ennyire szórakozta-
tó? – kérdezem.
– Gyere, ezt neked is látnod kell! Ilyen még
nem volt! Nézd! Kovács János ablaka alatt
bagzanak a macskák. Vajon mit szól Ko-
vács elvtárs a macskazenéhez?
Odamegyek, félrehúzom a függönyt, hogy
jobban lássam. Tényleg, három macska ott
nyervog a nagyfõnök ablaka alatt. Laci ide-
gesen visszarántja a függönyt:
– Vigyázz, nehogy meglássa, hogy mi itt
lessük a macskákat az ablaka alatt, mert át-
jön, és leharapja a fejünket!
– Ezt olvasd, Laci! Ettõl idegesebb lesz Já-
nos bátyánk, mint a macskazenétõl! – to-
lom Laci elé a bírósági végzést.
Laci hitetlenkedve olvassa:
– „A fegyelmi büntetést eltörlöm… felleb-
bezésnek helye nincs…” Lajoskám! Ez
nem igaz! Legyõzted a nagy Kovácsot! Ezt
hogy csináltad? Ezt úgyse hagyja annyi-
ban. Az nem lehet, hogy a járással, párttal
szemben valakinek igaza legyen, és ezért
nem kell kinyalni senkinek a seggét! Még
megérjük, hogy egyszer itt tényleg demok-
rácia lesz?
– Azért nincsenek ilyen illúzióim – hûtöm
le Laci lelkesedését rezignáltan. – Nagyon
jól tudom, hogy nem elég, hogy nem talál-
tak megalapozott indokokat a fegyelmi el-
bocsátásomhoz és a megyei szakmai irá-
nyítás elismeri a munkánkat. Az sem elég,
hogy a községi végrehajtó testület szembe
mert szállni a járási hivatali és a politikai
pártakarattal. Sokat jelentett ugyan az,
hogy sok ember mellettem állt, s olyanok

is, akinek számít a szava Sárbogárdon. De
ez még nem demokrácia, mert akinek
nincs elég érdekérvényesítõ ereje, azt ez-
után is eltapossák, ha az útjukba kerül. És a
besúgókra épített, tekintélyelvû rendszer
ugyanúgy megmarad ezután is. Nincs más
lehetõség, ezen belül tágítom a szabadság
határait annyira, amennyire lehet.
Este kóruspróba után Reichardt János kó-
rustársam, aki egyébként a Hazafias Nép-
front helyi elnöke, és tagja a községi végre-
hajtó bizottságnak is, félrevon:

– Örülök, Lajoskám, hogy megsemmisítet-
te a bíróság a fegyelmi határozatot. Én jól
ismerem a helyi viszonyokat, és szeretném,
ha zavartalanul végezhetnéd a munkádat
itt, Sárbogárdon, de azt javaslom, hogy
most ne a gyõzelemre, az elégtételre gon-
dolj, hanem ennek az intézménynek a jö-
võjére. Nem törik el a derekad, ha most
büszkeség helyett inkább tisztelettel meg-
hajolsz. Meglátod, hogy mekkora erõt ad
ez a továbbiakban a számodra! Csak egy
kicsit próbálj meg viszonyulni az elvtársak-
hoz. Hidd el, igazából õk se rossz emberek.
Nekik is fontos, hogy itt, a te munkád nyo-
mán eredmények születnek. Ha viszo-
nyulsz, akkor az elvtársak elõtt én is hatá-
rozottabban melléd állhatok.
Megdöbbenek János javaslatán. „Még
hogy én viszonyuljak? Micsoda opportu-
nizmus ez! Erre én nem vagyok hajlandó!
Gyõzött az igazság, hajoljanak meg õk!” –
így morfondíroztam magamban. Nem szó-
lok semmit, de este otthon is folytatom a
háborgást. Kedvesem nyugtatgat. Balázs
már alszik, s hogy föl ne ébredjen, kime-
gyünk a konyhába beszélgetni.
Másnap fölkeresem Lendvai Gyurkát. Já-
rási fõügyészként, jogászként, kórustárs-
ként és barátként is segítségemre volt az
elmúlt nehéz hónapokban.
– Lajoskám! Lassabban a testtel! – szól,
mikor végighallgatja méltatlankodásomat.
– János, amit mond, abban nagy igazság
van. Ha most megadod nekik a tiszteletet,
õk is kénytelenek lesznek megadni azt ne-
ked. No, meg lásd be, hogy elsõsorban nem

is a te személyes gyõzelmed ez, hanem egy
ügyé, ami mögött ott vannak azok az em-
berek is, akik melletted vannak. Az õ sze-
mükben nõsz, ha kész vagy most az alázat-
ra.
Kicsit elszégyellem magam azon a gyere-
kes diadalérzésen, amely mindeddig eltöl-
tött a gyõzelem dicsõségétõl, s minden-
áron revansra vágyott a vesztesekkel szem-
ben. Gyurka szavai mélyen belém ivódnak.
De még kell egy kis idõ, hogy végképp
megértsem: az alázat most nem azonos a
megalázkodással.
Milyen nehéz megélni a bibliai mondás va-
lódi értelmét: „Add meg az Istennek, ami
az Istené, s a császárnak, ami a császáré!”
Otthon este nekiülök, hogy megfogalmaz-
zam a Községi VB-nek a beadványt. Sok-
szori próbálkozásra születik meg a végsõ
változat:
„Tisztelt Végrehajtó Bizottság!
1974. október 4-én ellenem fegyelmi eljárás
indult, amely 1975. június 4-én a Fejér Me-
gyei Munkaügyi Bíróságon a vádak alóli fel-
mentéssel végzõdött. A fegyelmi eljárás során
a VB részérõl több bírálat ért, amelyekben
megkérdõjelezték a vezetõi alkalmasságo-
mat. A Munkaügyi Bíróság döntése szerint a
VB ezzel kapcsolatos indokai nem alkothat-
ták egy munkajogi vita jogi alapját, mivel
nem jogszabályba ütközõ kérdésekrõl volt
szó. Ezek a felvetések azonban tanulságok-
kal is jártak számomra.
Mindent átgondolva arra az elhatározásra
jutottam, hogy továbbra is Sárbogárdon sze-
retnék maradni, mint népmûvelõ. Itt kezd-
tem új életet egy csõdbe jutott házasság után.
Munkámban jó munkatársi csapattal, sok
társadalmi segítõvel sikereket érünk el. Csa-
ládom van, szeretem Sárbogárdot. Félig föl-
építettem itt valamit az életembõl, amit hasz-
nosnak érzek. Nem szeretném a megkezdett
munkát félbehagyni és elfutni a nehézségek
elõl.
Itt akarok szembenézni a bennem és a körü-
löttem lévõ ellentmondásokkal, nehézségek-
kel, konfliktusokkal. Ehhez az itteni közös-
ségbe kell beilleszkednem, s az itteni vezetõk-
kel kell együttmûködnöm.
Kérem a végrehajtó bizottságot, tegye mérleg-
re szándékaimat, eddigi munkámat, s továb-
bi tevékenységemhez szavazzon bizalmat!
Erre a bizalomra a további eredményes tevé-
kenységemhez feltétlenül szükségem van!”
A végrehajtó bizottság következõ ülésén
egyöntetûen bizalmat szavazott. Formai-
lag erre ugyan valóban nem lett volna
szükségem, hiszen kinevezett intézmény-
vezetõ voltam, s ebben erõsített meg a
munkaügyi bíróság is, viszont ahhoz, hogy
olyan léptékû változások történhessenek a
sárbogárdi közmûvelõdésben, amilyenek-
re a következõ években lehetõség nyílt, a
helyi társadalom részérõl mindenképpen
szükség volt a széleskörû támogatásra. Ezt
a támogatást úgy kaptam meg, hogy nem
kellett feladnom semmit az elveimbõl,
szakmai céljaimból, és erõt kaptam az ak-
kor még nem látható jövõbeli konfliktusok
sikeres kezeléséhez.
Folytatom.

Hargitai Lajos
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MIKLÓSI
HENGER

Az elsõ hazai tavaszi mérkõzésen a Sár-
szentmiklós 5 góllal küldte haza Lajos-
komáromot. Az 5 gól ellenére sok helyzet
így is kihasználatlan maradt. Az elsõ talá-
latot a rangidõs Varga Csaba fejelte a
hosszúról egy jól beívelt szöglet után a 12.
percben. A második gól értékesítõje Tóth
Levente volt, aki egy rövid kiöklözés után
passzolt a kapu alsó sarkába. A csapatok
2-0-val fordultak a félidõben.
A 2. játékrész már tetszetõsebb volt. Egy
baloldali beadást, mely megcsúszott a vé-
dõkön, Rajna lõtte a hálóba, majd nem
sokkal késõbb 20 méterrel a kaputól kö-
zépre lekészítette a labdát, melyet a csa-
patkapitány, Tóth Zsolt vágott a jobb alsó-
ba. Az utolsó gólt Krajcsovics jobb oldali,
laposan belõtt passza hozta meg, amelyet
szintén Rajna váltott gólra.
A tabellát 7 ponttal vezetõ Sárszentmiklós
kiemelkedõ játékosai: Varga, Rajna, Gor-
za.
Az ifi 2-2 es döntetlent ért el.
A következõ mérkõzést Kulcson játssza
Sárszentmiklós.

Sárszentmiklós SE

A Horfer Serleg csoport
eredményei és állása

Rácalmás–Nagyvenyim 2-0
Cece–Kisapostag 1-2
Nagykarácsony–Vajta 3-3
Alap–DASE 2-1
Elõszállás–Mezõfalva II. 4-0
Enying–Perkáta 2-0
Zichyújfalu–Sárszentágota 3-0
1. Vajta 15 11 2 2 56 19 37 35
2. Nagykarácsony 15 11 2 2 47 23 24 35
3. Kisapostag 15 11 1 3 48 18 30 34
4. Alap 15 10 1 4 34 28 6 31
5. Enying 15 9 1 5 59 33 26 28
6. Zichyújfalu 15 7 3 5 36 23 13 24
7. Rácalmás 15 6 3 6 33 29 4 21
8. Mezõfalva II. 15 6 1 8 28 43 -15 19
9. Elõszállás 15 5 2 8 20 42 -22 17
10. Nagyvenyim 15 6 3 6 31 30 1 15
11. Cece 15 3 3 9 28 50 -22 12
12. DASE 15 3 2 10 24 42 -18 11
13. Sárszentágota 15 2 3 10 27 50 -23 9
14. Perkáta 15 1 1 13 15 56 -41 4
Nagyvenyimtõl -6 pont levonva.

Az Agárdi Termál csoport
eredményei és állása

Sárszentmiklós–Lajoskomárom 5-0
LMSK–Seregélyes 1-2
Kõszárhegy–Mezõszilas 2-1
Baracs–Kulcs 1-0
Aba-Sárvíz–Nagylók 2-4
Dég–Szabadegyháza II. 5-8
Adony–Pusztaszabolcs 1-2
Káloz–Sárbogárd 4-0
1. Sárszentmiklós 17 16 1 0 75 16 59 49
2. Baracs 17 14 0 3 49 18 31 42
3. Nagylók 17 13 3 1 62 33 29 42
4. Pusztaszabolcs 17 11 4 2 45 19 26 37
5. Káloz 17 10 2 5 41 25 16 32
6. Aba-Sárvíz 17 10 1 6 60 29 31 31
7. Seregélyes 17 9 3 5 41 30 11 30
8. Lajoskomárom 17 7 3 7 36 36 0 24
9. Kõszárhegy 17 6 4 7 34 34 0 22
10. LMSK 17 6 3 8 28 24 4 21
11. Adony 17 5 2 10 24 33 -9 15
12. Szabadegyháza II. 17 4 1 12 31 53 -22 13
13. Kulcs 17 2 5 10 25 50 -25 11
14. Sárbogárd 17 1 3 13 14 55 -41 6
15. Dég 17 1 2 14 22 80 -58 5
16. Mezõszilas 17 1 3 13 24 76 -52 -3
Adonytól -2, Mezõszilastól -9 pont levonva.

Karateedzés a Mészölyben
Hétfõn este a Mészöly csarnokában Németh Attila 6 danos JKA-mester vezetésével nyílt
karateedzést tartott a sárbogárdi Nihon Karate- és Sportegyesület. Különbözõ korosz-
tályok mutatták be tudásukat 10 év alatt és 40 év felett egyaránt. Az edzésen az egyesület
többi klubtagjai is részt vettek Sárszentmiklósról, Cecérõl, Velencérõl, Pákozdról, Páz-
mándról és Budapestrõl, körülbelül 100 fõvel.

Nagy érdeklõdés fogadta az edzést, ugyanis a nézõközönség is közel 100 fõvel nézte végig
a könnyûnek látszó gyakorlatokat, amik persze már régóta gyakorolt és elsajátított
mozdulatok részei.
Attila, mint ahogyan a tanítványai is, keményen veszi az edzést a bemutatón kívül is. A
harcosok nem kímélték egymást, és gyakran összecsattantak a kezek, lábak, de komo-
lyabb sérülés szerencsére nem született. Hozzá kell fûzni, hogy a karate, mint harcmûvé-
szet, nem mások elverését és megalázását helyezi elõtérbe, hanem elsõsorban az önvéde-
lem, a másik támadó mozdulatai elõl való kitérés, vagy kivédés a célja.

Tudósítónktól

A Sárbogárdi Múzeum Egyesület tisztelettel meghívja Önt

EGY HAGYOMÁNYÕRZÕ SÉTÁRA március 15-e alkalmából.

Gyülekezés az ünnep napján 9 órakor a Hõsök terén, majd autóval a Huszár-temetõbe, ott 9.30-kor megemlékezés 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!

MEGHÍVÓ
Mezõszilas Község Önkormányzata,
a Németh László Általános Iskola,
a Kulturális, Sport és Szabadidõ

Egyesület
nevében tisztelettel

meghívom Önt és családját
Magyarország nemzeti ünnepén,

2014. március 15-én
15 órakor

a Hõsök terén tartandó (Erzsébet-kert)
felújított világháborús Hõsök szobra
avatására, az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc évfordulójára történõ
emlékezésre.
Kérem a tisztelt résztvevõket, hogy egy
szál virággal róják le kegyeletüket a vi-
lágháborús hõsök és áldozatok emléke
elõtt!

Magyar József polgármester
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HIRDETMÉNY
A KITE Mezõgazdasági Szolgáltató és
Kereskedelmi Zrt. (4181 Nádudvar,
Bem József utca 1.), mint alsó küszöbér-
tékû veszélyes anyagokkal foglalkozó
üzem katasztrófavédelmi engedély
iránti kérelmet és ennek melléklete-
ként biztonsági elemzést nyújtott be a
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatósághoz (8000 Székesfehérvár,
Szent Flórián krt. 2.) a Sárbogárd, Köz-
társaság út 276. szám alatti telephelyére
vonatkozóan.
Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot a
veszélyes anyagokkal kapcsolatos sú-
lyos balesetek elleni védekezésrõl szóló
219/2011. (X. 20.) kormányrendelet 22.
§ (2) bekezdése alapján, hogy a Fejér
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgató-
ság közzététel végett megküldte hivata-
lom részére a KITE Zrt. által benyúj-
tott, védendõ adatokat nem tartalmazó
biztonsági jelentést.
A KITE Zrt. Sárbogárd, Köztársaság út
276. alatti telephelye a kormányrende-
let alapján küszöbérték alatti üzemnek
minõsül. A tervezett tárolási mennyiség
megemelkedése miatt a telephely vár-
hatóan egy kategóriával magasabb, alsó
küszöbértékû telephelynek minõsül,
ezáltal biztonsági elemzés készítésére
kötelezett.
A biztonsági elemzés alapján megálla-
pítható, hogy tevékenysége során az al-
só küszöböt a telephely a környezetre
veszélyes anyagok esetében túllépi ($1).
Azonban egyetlen egy kategóriában
sem lépi át a felsõ küszöböt (#1).
A telephelyre csak szilárd halmazálla-
potú mûtrágya érkezik, amelyet az igé-
nyeknek megfelelõen, tárolás után kis
tételekben értékesítenek. A telep terü-
letén gyártási folyamatra nem kerül sor.
Telephelyeken belül az anyagok szállí-
tása targoncával megoldott. Az anya-
gok tûzveszélyesség szempontjából a
teljes skálát lefedik, tehát besorolásuk
„A” tûzveszélyességi osztálytól „E”
tûzveszélyességi osztályig terjednek.
A biztonsági elemzés megismerhetõ a
sárbogárdi polgármesteri hivatal mû-
szaki osztályán 2014. március 11-e és
2014. április 2-a között ügyfélfogadási
idõben.
A biztonsági elemzéssel kapcsolatban
Sárbogárd város jegyzõjénél írásbeli
észrevételeket lehet tenni 2014. április
4-éig.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

ÚJ HELYEN A
SÁRBOGÁRDI PIAC

Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot és a
helyi termelõket, hogy új helyre költö-
zött a PIAC Sárbogárdon. A napi élel-
miszerpiac és heti-, napicikk-vásár terü-
lete a polgármesteri hivatal épületétõl
észak-nyugatra (a díszterem mögött)
kialakított árusító tér területe.
A napi élelmiszerpiac és a heti-, napi-
cikk-vásár egyaránt hétfõtõl péntekig
6.00 és 16.00 óra között, szombaton 6.00
és 14.00 óra között mûködik.
A napi élelmiszerpiac keretében zöld-
ség és gyümölcs, továbbá kistermelõi
engedély esetén tej, tejtermék, tojás,
hús- és hentesáru, valamint édességáru,
méz, gyógynövény, tea, biotermék áru-
sítása történhet.
A heti-, napicikk-vásár keretében napi,
heti rendszerességgel fogyasztási szük-
ségleteket kielégítõ élelmiszer és fo-
gyasztási cikk, valamint ruházati ter-
mék, lábbeli és bõráru, könyv, óra és ék-
szer, játékáru, virág és kertészeti cikk,
díszmûáru, mûalkotás, népmûvészeti és
iparmûvészeti áru, emlék- és ajándék-
tárgy árusítása történhet.
Napi jegy: 200 Ft+áfa/fm/nap, de 2014.
május 31-éig az árusítás díjmentesen
történik.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

MEGHÍVÓ

Sárbogárd Város
Önkormányzatának
képviselõ-testülete

2014. március 14-én
(pénteken) 9 órakor

ülést tart.

Az ülés helye:
a polgármesteri hivatal díszterme,

Sárbogárd, Hõsök tere 2.

Napirend:

1. Tájékoztató a két ülés közötti fonto-
sabb eseményekrõl, intézkedésekrõl.
Beszámoló az átruházott hatáskörök
gyakorlásáról.

2. Jelentés a lejárt határidejû határoza-
tok végrehajtásáról.

3. Szavazatszámláló bizottságok tagjai-
nak és póttagjainak megválasztása.

4. A D-13 Postagalamb Sport Egyesület
beszámolója a 2013. évi mûködésérõl, a
személyi és tárgyi feltételeirõl, az ön-
kormányzat által biztosított támogatás
felhasználásról.

5. Tájékoztató a Labdarúgó Sport Club
Sárbogárd sportlétesítmény használa-
táról, fenntartási költségérõl.

6. Közmûvelõdési érdekeltségnövelõ
támogatás igénylése.

7. Döntés a 2014. évi víziközmû bérleti
díj terhére megvalósuló felújításokról.

8. Döntés a távhõszolgáltatással kap-
csolatos 2014. évi bérleti díj felhaszná-
lásáról.

9. Javaslat az I. világháborús emlékmû-
vek felújítására vonatkozó pályázat
benyújtására.

10. Belvízelvezetõ árokszakaszok tulaj-
donjogának átadásáról döntés.

11. Útfelújítási és útkarbantartási mun-
kák ütemtervének meghatározása.

12. Éves közbeszerzési terv elfogadása.

13. Pályázat kiírása táborozások, kirán-
dulások támogatására.

14. A Sárbogárdi Napok rendezvényso-
rozat tervezett programjának elfogadá-
sa.

15. Tájékoztató a polgármesteri hivatal
tevékenységérõl, a hatósági ellenõrzési
feladatok ellátásáról.

16. Beszámoló Sárbogárd város és kör-
zete munkaerõ-piaci helyzetének ala-
kulásáról.

17. Bejelentések.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

KÖZPONTI ÜGYELET
MINDEN NAP

15.30 órától
Ady Endre út 79-83.,

06 (22) 311 104
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Március 15., SZOMBAT
MTV: 5.35 Hajnali gondolatok 5.40 Az Este 6.10 Magyar gazda 6.45 Forma-1 8.30
Híradó 8.45 Tisztelet a bátraknak! 9.00 Magyarország zászlajának ünnepélyes fel-
vonása 9.25 Tisztelet a bátraknak! 10.30 Nemzeti ünnepség a Múzeumkertben
12.00 Hírek 12.15 Szabadság tér ’89 13.05 A forradalomtól a szabadságharcig
13.40 Forma-1 15.25 Állványok mögött 16.35 Az ég, a föld, a férfi és a nõ –
Somogyország 17.30 Gasztroangyal 18.30 Szerencseszombat 19.30 Híradó 20.05
Sporthírek 20.20 A galamb papné 22.15 Ghymes 30: Születésnapi koncert 23.10
Ritmikus Gimnasztika Világkupa 0.15 A Hídember
RTL KLUB: 6.15 Top Shop 6.45 Kölyökklub 9.15 Max Steel 9.45 Kõgazdagok 10.35
Jóbarátok 11.05 Kölcsönbaba visszajár 12.50 Apai felügyelet 14.40 Szabadítsátok
ki Willyt! 16.30 A tolvajok hercege 18.30 Híradó 18.55 Fókusz Plusz 19.30 Az utazó
21.30 A feláldozhatók 2. 23.25 Erõszakik 1.30 Gálvölgyi-show 2.05 A szív útjai 4.00
Mint a mesében 4.45 Tuti gimi 5.30 Gossip Girl – A pletykafészek
TV2: 6.00 Egzotikus Ázsia 6.25 TV2 Matiné 8.45 Barbie: Tündértitok 10.05 Norbi
Update – Az egészség iskolája 10.35 Állatõrség 11.05 Babavilág 11.35 Tûsarok
12.05 Az elveszett aranyváros fosztogatói 14.05 Fergeteges forgatás 16.00 Kutya-
szálló 18.00 Tények 19.00 Megasztár 10! 21.00 Apádra ütök 23.15 Az ének iskolája
1.25 Vanília égbolt 3.40 Szahara
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül 6.00 Hírek 6.05 Kossuth La-
jos táborában… 7.00 Szombat reggel 9.30 Szellem a fazékból 10.00 Forradalmi for-
gatag Szombat délelõtt 12.00 Krónika 12.22 Sportvilág 12.30 Horizont 13.05 Rádió-
kabaré 14.05 Világóra 14.35 A tudomány hangjai 15.00 Hírek 15.05 Séták Széche-
nyi Istvánnal 16.00 Szombat délután 17.05 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág
18.30 Határok nélkül – A kultúráról 19.07 Sportvilág 19.30 Családi sáv 19.40 Zene
19.50 Mese 20.05 Népzene határok nélkül 20.30 Megújuló értékeink 20.50 Vers
napról napra 21.04 Rádiószínház 21.56 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30
Esti séta 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.07 Rádiókabaré 0.10 Éjszaka

Március 16., VASÁRNAP
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Esély 5.55 Magyar gazda 6.30 Forma-1 9.10
Katolikus krónika 9.50 Tanúságtevõk 10.45 Biblia és irodalom 10.55 Református
magazin 11.20 Evangélikus ifjúsági mûsor 11.30 Az utódok reménysége 12.00 Hí-
rek 12.10 Hétköznapi kifutó 12.40 TS – Sport7 13.10 Út Rióba 13.40 Forma-1 16.25
Ferencvárosi TC–DVSC-TEVA labdarúgó-mérkõzés 18.50 A lényeg 19.30 Híradó
20.05 Sporthírek 20.20 Magyarország, szeretlek! 21.40 Pippa Lee négy élete 23.15
Ritmikus Gimnasztika Világkupa 0.20 Biutiful
RTL KLUB: 6.15 Top Shop 6.45 Kölyökklub 9.25 Max Steel 9.50 Egészségkalauz
10.30 Teleshop 11.25 Kalandor 11.55 Havazin 12.35 A Muzsika TV bemutatja: Mi,
muzsikus lelkek 13.10 Jóbarátok 13.40 Glee – Sztárok leszünk! 14.45 Az utazó
16.50 Ki a faszagyerek? 18.30 Híradó 18.55 Cobra 11 20.00 Sherlock Holmes 22.25
Kalandférgek 2.: Öbölbõl vödörbe 0.25 Portré 1.05 Üzenet a túlvilágról 3.00 Cobra
11 4.05 Barátok közt 4.35 A gyanú árnyékában
TV2: 6.00 Egzotikus Ázsia 6.25 TV2 Matiné 9.55 Astro-világ 11.00 Stílusvadász
11.30 Stahl konyhája 12.00 Több mint testõr 12.30 Édes élet 16.00 Megasztár 10!
18.00 Tények 19.00 Napló 20.00 A nagy duett 22.50 Kasza 23.50 Az út 1.55 Psych
– Dilis detektívek 2.45 A férjem védelmében 4.25 Napló 5.25 Édes élet
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.34 A XXI. századi történelem 6.00 Vasárnapi új-
ság 9.05 Kabarématiné 9.30 Korkóstoló – Gasztro magazin 10.04 Baptista isten-
tisztelet közv. 11.05 Gondolat-Jel 12.00 Krónika 12.22 Sportvilág 12.30 Harminc
perc alatt a Föld körül 13.05 G7 – Gazdasági magazin 13.30 Nemzeti nagyvizit
14.05 Szonda 14.30 Oxigén 15.00 Hírek 15.05 Hangalbum 15.30 A Metró Klubtól a
Szigetig 16.00 Vasárnap délután 17.05 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág
18.30 Regényes történelem 19.07 Sportvilág 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50
Mese 20.05 Irodalmi újság 20.30 Rendszerváltók 20.50 Vers napról napra 21.04
Rádiószínház 21.58 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00
Hírek 23.05 Sport 23.07 Egy hazában 0.10 Éjszaka

Március 17., HÉTFÕ
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 A Lényeg 5.50 Ma reggel 9.00 A korona herce-
ge 10.15 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Roma magazin 13.05
Domovina 13.35 Magyarlakta – vidékek krónikája 14.30 Különleges mentõalakulat
15.20 A múlt fogságában 16.10 Jövõ-Idõben 16.15 Híradó+ 16.30 Rex felügyelõ
17.20 Híradó 17.35 Ridikül 18.30 A következõ! 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek
20.20 Hacktion Újratöltve 21.20 Kékfény 22.20 Az Este 22.55 Híradó 23.05 Sporthí-
rek 23.10 Verssor az utcazajban 23.20 Aranymetszés 0.15 Rex felügyelõ 1.05
Különleges mentõalakulat 1.50 Everwood
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.50 Reflektor 13.10 Fókusz 13.45 Né-
gyen négy ellen – A családi játszma 14.30 Éjjel-nappal Budapest 15.40 Csók és
csata 16.50 A gyanú árnyékában 17.55 Fókusz 18.30 Híradó 19.30 Négyen négy el-
len – A családi játszma 20.10 Éjjel-nappal Budapest 21.25 Barátok közt 22.00
Castle 23.05 CSI: A helyszínelõk 0.10 Reflektor 0.25 Mr. és Mrs. Bloom 1.30 Kém-
párbaj 2.20 A szív útjai 4.05 Barátok közt 4.35 A gyanú árnyékában
TV2: 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop
10.45 Astro-világ 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Walker, a texasi kopó 15.00 Hal
a tortán 16.00 Családi titkok 17.00 Maricruz 18.00 Tények 19.30 Az élet show-ja
20.40 Édes élet 21.55 Jóban-Rosszban 22.50 NCIS 23.55 Elit egység 1.00 Tények
1.45 Aktív 2.10 NCIS 3.00 Maricruz 3.45 Eva Luna 4.30 Családi titkok 5.25 Édes
élet

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 9.00 Napközben 9.55 Hangtár 10.55 Idõfutár 11.05 A hely 11.30 Ven-
dég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház
13.25 Zene 13.30 A görög katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35
Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Rendszerváltók 15.35 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 Be-
lépõ – Kulturális magazin 21.30 Rádiószínház 21.55 Zene 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.30 A nap történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10
Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Március 18., KEDD
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 A korona hercege
10.20 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Srpski ekran 13.00 Unser
Bildschirm 13.35 Hacktion Újratöltve 14.35 Különleges mentõalakulat 15.25 A
múlt fogságában 16.15 Híradó+ 16.30 Rex felügyelõ 17.20 Híradó 17.35 Ridikül
18.30 A következõ! 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Párizsi helyszínelõk 21.20
Bosszú 22.10 Az Este 22.45 Híradó 22.55 Sporthírek 23.00 Verssor az utcazajban
23.05 Gazdálkodók 0.00 Rex felügyelõ 0.55 Különleges mentõalakulat 1.40
Everwood
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.50 Reflektor 13.10 Fókusz 13.45 Né-
gyen négy ellen – A családi játszma 14.30 Éjjel-nappal Budapest 15.40 Csók és
csata 16.50 A gyanú árnyékában 17.55 Fókusz 18.30 Híradó 19.30 Négyen négy el-
len – A családi játszma 20.10 Éjjel-nappal Budapest 21.25 Barátok közt 22.00
Glades – Tengerparti gyilkosságok 23.05 Életre-halálra 0.00 XXI. század – A legen-
dák velünk élnek 0.40 Reflektor 0.55 A fõnök 2.00 Havazin 2.25 A Grace Klinika 3.10
A szív útjai 4.05 Barátok közt 4.35 A gyanú árnyékában
TV2: 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop
10.45 Astro-világ 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Walker, a texasi kopó 15.00 Hal
a tortán 16.00 Családi titkok 17.00 Maricruz 18.00 Tények 19.30 Az élet show-ja
20.40 Édes élet 21.55 Jóban-Rosszban 22.50 NCIS 23.55 Zsaruvér 1.00 Tények
1.45 Aktív 2.10 Táncalak 3.20 Eva Luna 4.05 Aktív 4.25 Családi titkok 5.25 Édes
élet
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 9.00 Napközben 9.55 Hangtár 10.55 Idõfutár 11.05 A hely 11.30 Ven-
dég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház
13.26 Zene 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35
Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 XX. századi történelem 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár
17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika 17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nél-
kül 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 21.30 Rádiószínház 21.54 Zene 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.05
Rádiószínház 0.10 Éjszaka

Március 19., SZERDA
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 A korona hercege
10.20 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Hrvatska krónika 13.00
Ecranul nostru 13.35 Gasztroangyal 14.30 Különleges mentõalakulat 15.20 A múlt
fogságában 16.10 Jövõ-Idõben 16.20 Híradó+ 16.30 Rex felügyelõ 17.20 Híradó
17.35 Ridikül 18.30 A következõ! 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Szabadság
tér ’89 21.10 Bábel 22.10 Az Este 22.45 Híradó 22.55 Sporthírek 23.00 Verssor az
utcazajban 23.05 Summa 23.35 KorTárs 0.05 Rex felügyelõ 0.55 Különleges
mentõalakulat 1.40 Everwood
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Min-
den reggel 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.50 Reflektor 13.10 Fókusz 13.45
Négyen négy ellen – A családi játszma 14.30 Éjjel-nappal Budapest 15.40 Csók és
csata 16.50 A gyanú árnyékában 17.55 Fókusz 18.30 Híradó 19.30 Négyen négy el-
len – A családi játszma 20.10 Éjjel-nappal Budapest 21.25 Barátok közt 22.00
Szulejmán 23.20 Házon kívül 23.55 Reflektor 0.15 Családi bûnbanda 2.05 A szív út-
jai 4.05 Barátok közt 4.35 A gyanú árnyékában
TV2: 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop
10.45 Astro-világ 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Walker, a texasi kopó 15.00 Hal
a tortán 16.00 Családi titkok 17.00 Maricruz 18.00 Tények 19.30 Az élet show-ja
19.50 Skandinávlottó-sorsolás 20.40 Édes élet 21.55 Jóban-Rosszban 22.50 Frizbi
Hajdú Péterrel 23.55 A férjem védelmében 1.00 Tények 1.45 Aktív 2.10 A Sólyom
végveszélyben 4.15 Eva Luna 5.00 Aktív 5.25 Édes élet
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 9.00 Napközben 9.55 Hangtár 10.55 Idõfutár 11.05 A hely 11.30 Ven-
dég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház
13.25 Zene 13.30 A református egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ
15.00 Krónika 15.10 Megújuló értékeink 15.35 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 Be-
lépõ – Kulturális magazin 21.30 Rádiószínház 21.54 Zene 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.30 A nap történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10
Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb

médiafigyelõje, az

»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.

1139 Budapest, Frangepán utca 7.
Tel.: +36 1 303 47 38
Fax: +36 1 303 47 44

Email: ugyfelkapcsolat@observer.hu

MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖ-
KÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREG-
RESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O
05-ös csatornán, a 93 Mhz-es frekvencián, valamint az LRT-
COM hálózatán a C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es frekven-
cián.

Március 14., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Pünkösd a reformátusoknál
13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Testületi ülés 23.00 és 0.00 Lap-
szemle
Március 15., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Teremlabdarúgás
(ism. 40p) 13.00 Lapszemle 14.00 Testületi ülés 18.00 Lapszemle
19.00 Teremlabdarúgók díjátadó ünnepsége (15p), Evangelizáci-
ós hét: Máté Sándor szolgálata (42p), Dr. Vekerdy Tamás gyere-
kekrõl és szülõkrõl (ism. 90p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Március 16., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Testületi ülés 13.00 Heti hír-
adó 14.00 Teremlabdarúgók díjátadó ünnepsége (15p), Evangeli-
zációs hét: Máté Sándor szolgálata (42p), Dr. Vekerdy Tamás
gyerekekrõl és szülõkrõl (ism. 90p) 18.00 Heti híradó 19.00
Hitélet 23.00 és 0.00 Heti híradó
Március 17., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Heti
híradó 19.00 Interjú Sükösd Gergõvel (8p), Tavaszi bál Alapon
(38p), Óvodás bál Cecén (55p), Fúvósbál Sárbogárdon (~75p)
23.00 és 0.00 Heti híradó
Március 18., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Teremlabdarúgás
(ism. 40p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Testületi ülés 23.00 és
0.00 Heti híradó
Március 19., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Interjú Sükösd Gergõvel
(8p), Tavaszi bál Alapon (38p), Óvodás bál Cecén (55p), Fúvós-
bál Sárbogárdon (~75p) 13.00 Heti híradó 18.00 Lapszemle élõ-
ben 19.00 Sport: Teremlabdarúgás (ism. 40p) 23.00 és 0.00
Lapszemle
Március 20., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Teremlabdarúgás
(ism. 40p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Hitélet 23.00 és 0.00
Lapszemle

***

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

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

Március 20., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 A korona hercege
10.15 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Rondó 13.30 Átjáró 14.00
Útravaló 14.20 Különleges mentõalakulat 15.10 A múlt fogságában 16.05 Híradó
+ 16.20 Rex felügyelõ 17.10 Szerencsehíradó 17.20 Híradó 17.35 Ridikül 18.30 A
következõ! 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Szálka, avagy Bagi és Nacsa meg-
akad a torkán! 21.20 Munkaügyek 21.55 Az Este 22.30 Híradó 22.40 Sporthírek
22.50 Barangolások öt kontinensen 23.20 Történetek a nagyvilágból 23.50 Rex fel-
ügyelõ 0.40 Különleges mentõalakulat 1.25 Everwood
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.50 Reflektor 13.10 Fókusz 13.45 Né-
gyen négy ellen – A családi játszma 14.30 Éjjel-nappal Budapest 15.40 Csók és
csata 16.50 A gyanú árnyékában 17.55 Fókusz 18.30 Híradó 19.30 Négyen négy el-
len – A családi játszma 20.10 Éjjel-nappal Budapest 21.25 Barátok közt 22.00
Colombiana 0.05 Brandmánia 0.45 Reflektor 1.00 Dollhouse – A felejtés ára 2.00
Tengerparti fenegyerek 2.25 A szív útjai 4.05 Barátok közt 4.35 A gyanú árnyéká-
ban
TV2: 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 Teleshop
10.45 Astro-világ 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Walker, a texasi kopó 15.00 Hal
a tortán 16.00 Családi titkok 17.00 Maricruz 18.00 Tények 19.30 Az élet show-ja
20.40 Édes élet 21.55 Jóban-Rosszban 22.50 Sherlock és Watson 23.55 Célke-
resztben 1.00 Tények 1.45 Aktív 2.10 Sherlock és Watson 3.00 Célkeresztben 3.45
Eva Luna 4.30 Családi titkok 5.25 Édes élet
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 9.00 Napközben 9.55 Hangtár 10.55 Idõfutár 11.05 A hely 11.30 Ven-
dég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház
13.25 Zene 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35
Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Alma és fája 15.35 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 Be-
lépõ – Kulturális magazin 21.30 Rádiószínház 21.54 Zene 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.30 A nap történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Arcvo-
nások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Március 21., PÉNTEK
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 A korona hercege
10.15 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Életkerék 13.05 Esély
13.35 A megregulázott fény 13.55 Történetek a nagyvilágból 14.25 Különleges
mentõalakulat 15.15 A múlt fogságában 16.05 Jövõ-Idõben 16.20 Híradó + 16.35
Rex felügyelõ 17.20 Híradó 17.35 Ridikül 18.30 A következõ! 19.30 Híradó 20.05
Sporthírek 20.20 Bízunk benned! 21.20 Párizsi mentõsök 22.20 Az Este 22.55 Hír-
adó 23.10 Sporthírek 23.15 Verssor az utcazajban 23.20 Váltság-Nobel-díj 1.05
Rex felügyelõ 1.55 Különleges mentõalakulat
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.50 Reflektor 13.10 Fókusz 13.45 Né-
gyen négy ellen – A családi játszma 14.30 Éjjel-nappal Budapest 15.40 Csók és
csata 16.50 A gyanú árnyékában 17.55 Fókusz 18.30 Híradó 19.30 Négyen négy el-
len – A családi játszma 20.10 Éjjel-nappal Budapest 21.25 Barátok közt 22.00 A
zöld íjász 23.05 Gyilkos elmék 0.05 Reflektor 0.25 Odaát 1.25 Kalandor 1.55 Az egy-
ség 2.45 Tengerparti fenegyerek 3.05 A szív útjai 4.00 Mint a mesében 4.45 Tuti
gimi 5.30 Gossip Girl – A pletykafészek
TV2: 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop
10.45 Astro-világ 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Walker, a texasi kopó 15.00 Hal
a tortán 16.00 Családi titkok 17.00 Maricruz 18.00 Tények 19.30 Az élet show-ja
20.40 Édes élet 21.55 Jóban-Rosszban 22.50 A hihetetlen Hulk 1.00 Tények 1.45
Aktív 2.10 Szellemdoktor 3.00 Eva Luna 3.45 Családi titkok 5.00 Babavilág 5.25
Super Car
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 9.00 Napközben 9.55 Hangtár 10.55 Idõfutár 11.05 A hely 11.30 Ven-
dég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház
13.26 Zene 13.30 A Hetednapi Adventista Egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35
Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Történet hangszerelve 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár
17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika 17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nél-
kül 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 21.30 Rádiószínház 21.55 Zene 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10
Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826

Redõnyös 06 (30) 966 8446 (7953539)

Petõfi-dûlõn 300 négyszögöl szõlõ présházzal eladó. 06 (30) 425 9735
(2159518)

Tûzifavásár! Cser hasított: 2050 Ft, akác kugli: 2280 Ft, hasított: 2380 Ft,
vegyes hasított: 2250 Ft. Házhozszállítással! 06 (20) 406 9267 (2159465)

Cecén 2032 m2-es telek eladó, közmûvesített utcában, bekerítve. 4-5
éves használt gépkocsira cserélhetõ. 06 (30) 8488 289

Présházkulcsot találtak a temetõ utáni Kisipari szõlõhegynél. Érdeklõdni
a szerkesztõségben.

FOGSORJAVÍTÁS 06 25 468 556, 06 70 382 8512

GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása.
06 30 440 5790

SZABOLCSI ALMAVÁSÁR
2014. március 15-én, szombaton a sárbogárdi vásárban.

AUTÓBÉRLÉS olcsón rövid/hosszú távra, külföldre is.
06 70 5397 882

ALBÉRLETET KERESÜNK SZÉKESFEHÉRVÁRON.
06 70 967 7592

MADOCSAI ALMAVÁSÁR
a sárbogárdi vásárban

100-200 Ft/kg-os áron. 06 30 360 7256

KIEMELT
APRÓHIRDETÉSEK:

a Bogárdi TV-ben is látható!

APRÓHIRDETÉSEK

ÁRGYELÁN JÁNOS,
a Jobbik Fejér megyei 5. választókerületének

országgyûlési képviselõjelöltje

LAKOSSÁGI FÓRUMOT TART

NOVÁK ELÕDDEL HANTOSON
2014. március 17-én, 18 órakor a mûvelõdési házban,

GYÖNGYÖSI MÁRTONNAL SÁRBOGÁRDON
a mûvelõdési házban, 2014. március 18-án, 18 órakor.

MEGHÍVÓ
A Sárbogárdi Jobbik tisztelettel meghívja

Önt és kedves családját
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója

tiszteletére rendezett

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉSRE

2014. március 15-én 10 órakor Sárbogárdon,
a Hõsök terére, ahol beszédet mond

Árgyelán János országgyûlési képviselõjelölt.

ORSZÁGOS KIRAKODÓ- ÉS
KISÁLLATVÁSÁRT rendezünk

2014. március 15-én, Sárbogárdon,
az Ifjúsági park

(Túry M. u. mellett) területén.

Bõvebb információért érdeklõdhet a DÉSZOLG Kft.
Sárbogárdi Kirendeltség telefonszámán: 06 (25) 508 990

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke eseményeirõl

MEGHÍVÓ
A Sárbogárd–Sárszentmiklósi Borbarátkör meghívja

a borosgazdákat 2014. március 22-én 9.00 órakor
rendezendõ XVI. BORVERSENYÉRE, mely Márkovics
Lajos présházánál (Rádi-dûlõ) kerül megrendezésre.

A borok leadása: a borverseny helyszínén, 2014. március 21-én 17.00 és
20.00 óra között.
Nevezés: borfajtánként 2x0,7 liter borral, fajta, évjárat megjelölésével.
Nevezési díj: borfajtánként 1.000 Ft.
A borbírálatot követõen ebéd (1.500 Ft/fõ, a bor leadásakor fizetendõ).
Eredményhirdetés, oklevelek, kupák átadása.
Érdeklõdési lehetõség: Szilveszter János, elnök, 06 (30) 237 5658;
Gróf Ferenc titkár, 06 (30) 301 6321.

Vezetõség
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Üdvözletünket küldjük a Bogárd és Vidéke olvasóinak!

Üdvözlet
Gulyás Ibolyától
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MEGHÍVÓ AZ ÉLÕLÁNC
MAGYARORSZÁGÉRT

KAMPÁNYRENDEZVÉNYÉRE
ÁCS SÁNDORNÉ, az Élõlánc Magyarországért párt or-
szággyûlési képviselõjelöltje tisztelettel meghívja Önt az
Élõlánc kampányrendezvényére, melynek témája:

MI TÖRTÉNIK KISHANTOSSAL?
MI TÖRTÉNIK A VIDÉKKEL?

MI TÖRTÉNIK AZ ORSZÁGGAL?

Vendégek: – Dr. Ángyán József független országgyûlési képviselõ
– Horvát András, a NAV-botrány kirobbantója
– Lendvai Gábor, az Élõlánc elnökségi tagja

Helyszín: Sárbogárd, mûvelõdési ház,
színházterem

Idõpont: 2014. március 20., 17.30 óra


