
„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

2009. március 5. - XX. évf. 10. szám
20 oldal, 200 Ft

A Dél-Mezõföld független hetilapja www.bogardesvideke.hu - www.bogarditv.blog.hu

Cecén áll a bál .   .   .   .   .   .   .   . 3

Közmeghallgatás Nagylókban .   . 4

Ovifarsang Alapon .   .   .   .   .   .   . 5

Miklósi hírek .   .   .   .   .   .   .   .   . 6

Bál az iskoláért Sárszentmiklóson . 7

KÖZÉRDEKÛ KÖZLEMÉNYEK.   . 8

Felelõs szerkesztõ–kiadó: Hargitai Lajos - 06(30)9860 849

Kimasszírozták
a nénibõl a manit

Egyre gyakoribb, hogy különbözõ ajánla-
tokkal csalók járják a térség településeit,
és súlyos százezrektõl szabadítják meg a
gyanútlan embereket. Az alábbi eset so-
kaknak szolgálhat tanulságul.
Február 25-én egy jól öltözött férfi és egy
nõ bementek egy sárszentágotai idõs
hölgyhöz azzal az „örömhírrel”, hogy egy
orvosi konferencián kisorsolták a nevét,
és egy 440.000 Ft értékû masszírozógépet
kap. Ezért a csekélyke összegért csak po-
tom 220.000 Ft-ot kell fizetnie most, ízibe,
mert ha nem, elvész a nyereményhez való
jogosultsága.
— De ne aggódjon a néni — nyugtatták
meg —, mert ezt az összeget a nyugdíjfo-
lyósító rövidesen vissza fogja utalni magá-
nak, és így teljesen ingyen lesz egy príma
masinája, ami milyen jó lesz a fájós dere-
kára!
A néni rögvest elõvette az otthon tartott
megtakarított kis pénzét, s minden átvé-
teli elismervény nélkül leszurkolta a
220.000 Ft-ot. Mondanom sem kell, hogy

a nyugdíjfolyósító a pénzt azóta sem utal-
ta vissza. És még örülhet a néni, hogy
ennyivel megúszta, és éjszaka nem törte
rá egy rablóbanda az ajtót, hogy elvigye a
nappali „jótevõk” által kifigyelt helyrõl a
többi pénzét.

Fontos tanulságok
Tartsák zárva a kaput, de a lakás ajtaját is!
Aki gyermekkorából nem felejtette el a
Piroska és a farkas címû mesét, az tudja,
hogy ha a nagymama beengedi a farkas
komát, az egészen biztosan megeszi — va-
gyis ne engedjenek be ismeretleneket
még az udvarra se!
Soha ne higgyék el, hogy bármit is lehet
ingyen nyerni!
Ismeretleneknek ne adjanak pénzt, akár-
milyen hihetõnek tûnõ mesével is próbál-
ják azt kicsalni!
Pénzüket tartsák a bankban! A bankrab-
lókkal már nem nekik, hanem a banknak
gyûlik meg a baja.

Hargitai Lajos

Jelmezbál
Sárhatvanban

Ilyen börtönõr mellett
nem pokol a rabság!

Írásunk a 20. oldalon olvasható.

Maffiavilág
Beszélgetés név nélkül

Ott kezdõdött ez az egész, hogy nincs következménye semminek. Aki gátlástalan, azt
csinál, amit akar. És aki tojik a törvényekre, mindent meg tud úszni következmények
nélkül. Azok, akik erre rájöttek, pofátlanul visszaélnek ezzel a lehetõséggel. A törvény-
tisztelõ állampolgárok csak néznek ki a fejükbõl, és nem tehetnek semmit.

(Folytatás a 2. oldalon.)

Minden nap
8 órányi mûsor

Sárbogárd és környéke
eseményeirõl
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Ez kezdõdött a politikánál. Csak nézd meg
a „mi” képviselõnket is, a Lengyelt, mit
mert csinálni a rendõrökkel! A politikusok
ellopták a fél országot, a vasutat, a gyára-
kat. Amikor a politika legfelsõbb köreiben
kell keresni a színesfémmaffia kapcsolati
köreit, akkor mit akarnak attól a nyomo-
rult, írástudatlan, kiskorú cigánygyerektõl,
akivel a rézmaffia ellopatja a KRESZ-táb-
lát, a vasúti biztosítóberendezésekbõl a
rézkábelt, vagy mint Bogárdon, a bezárt
magyar laktanyából a mozdítható értéke-
ket?
Szétverték az igazságszolgáltatást. Ebben
is a politika keze van. Tavaly írtad az újság-
ban, hogy 40-50 éves tapasztalt rendõrök
tömegesen mennek nyugdíjba. A fiatal
rendõröknek nincs, aki megtanítsa, mi a
rendõri hivatás a gyakorlatban, mi az er-
kölcs, mit nem tehet az, aki rendõr. Akkor
már azon sem csodálkozik az ember, ami-
kor azt halljuk — ha igaz, ha nem —, hogy
szolgálaton kívüli rendõr is volt az enyingi
bandában. Normális országban létezik az,
hogy egy rendõr minden következmény
nélkül üzleteljen az alvilággal? Iszonyú
nagy a korrupció!
De hát mi is lelkesítené a közrendõrt, ami-
kor szinte semmi eredménye a munkájá-
nak? Ha megfog egy csirkefogót és beviszi,
a gaztevõ hamarabb otthon van, mint õ a
leadott szolgálat után.
Nézd ezt a határozatot! Elfogtunk egy csá-
vót, egy 200.000 Ft értékû gépet lopott el,
és tetten értük. Fél éjszaka álltunk lesben,
hogy megfogjuk akkor, amikor éppen hoz-
za ki a szajrét, mert másképp kimagyaráz-
za magát. Bevitték a rendõrök, felvették a
jegyzõkönyvet. Mondom, sima volt az ügy.
Beismerte, visszaesõ volt. Már ki tudja,
hányszor kapták el. Aztán járhattam a bí-
rósági tárgyalásokra. Na, mit gondolsz, mi
lett az ítélet? Itt a papír, olvasd. Én majd
eldobtam az agyamat, mikor elolvastam.
Azt írják az ítéletben, hogy a cselekmény
nem veszélyezteti súlyosan a társadalmat,
ezért megrovásban részesítik. Hát, ez
annyi, mint egy darab vécépapír — kitöröl-
heted vele a hátsódat.
Mennyi küzdelembe került, hogy kiépül-
jön a rendõrõrsök rendszere! Most takaré-
kosság miatt felszámolták mind. Aztán lát-
ják, hogy baj van, mert kevés a rendõr. El-
vettek a rendõrségtõl 30 milliárdot, most
erre visszaadnak 2 milliárdot. Ezt komo-
lyan gondolták odafönt a politikus urak?
Most gyorsan, látszatra a körzeti megbí-
zottakkal akarják pótolni a hiányt, ami
annyi, mint halottnak a csók. Ma már nem
ugyanaz, mint volt az átkosban. Most mit
kezd egy szál rendõr egymagában egy falu-
ban, ami tele van ingyenélõ vendelekkel?
Így a rendõr se abban lesz érdekelt, hogy
elfogja a csirkefogót, hanem abban, hogy
minél több büntetést hajtson be az állam-
nak a szerencsétlen autósoktól és kerékpá-
rosoktól, mert ezért kapja a jutalmat és az
elõléptetést.

Szóltunk nemrég a falu rendõrének, hogy
lopják a fát az erdõbõl, menjünk ki. Na jó,
keresztül tökön, babon, szántóföldön ki-
megyünk. Látom, hogy vannak vagy tizen-
egyen a vendelek. Láncfûrész, fejsze, fegy-
vernek látszó tárgy, a teherautó megpú-
pozva fával. Szól be a rendõr a kollégák-
nak, hogy küldjenek erõsítést. Hát, az nem
volt. Senkit sem tudtak küldeni. Mindegy,
azért fölvette becsületbõl a kemény pofát,
rájuk kiáltott: „Állj, rendõrség!” Mi vol-
tunk ketten civilek, a rendõrnél ugyan van
fegyver, de ha használja, és valakit meglõ,
tizenegyen állítják az önkényes fegyver-
használatot vele szemben. Jól kiröhögtek
bennünket a fatolvajok, aztán beugrottak
az autóba, a kipörgõ gumival tetõtõl talpig
befröcsköltek bennünket sárral, és elhaj-
tottak.
Nézd meg, micsoda kacsalábon forgó há-
zakat építettek a vendelek akár Enyingen
vagy másutt. Belül minden márvány, réz, a
legdrágább csempe a fürdõszobában. De
egynek sincs munkahelye! Segélyosztás-
kor, persze, ott állnak a Mercedesekkel az
önkormányzat elõtt. Ki az a bolond, aki el-
hiszi, hogy segélybõl építették a palotái-
kat? Hogy van az, hogy évek óta az egész
ország nyilvánossága elõtt mûködhet a szí-
nesfémmaffia, a lakásmaffia, a betörõmaf-
fia? Minden következmény nélkül tönkre-
tehetik családok ezreit az uzsorakölcsö-
nökkel? Az adóellenõrök nem látják eze-
ket a palotákat? Nem ismerik a tulajdono-
saikat? Pedig van mindnek tulajdoni lapja,
személyi száma, lakcímkártyája, ami alap-
ján beazonosíthatnák õket. Miért a nyo-
morult kisvállalkozókat, kisboltosokat sa-
nyargatják? A rendõr miért azt állítja meg
igazoltatásra, aki remélhetõleg ki is fizeti a
büntetést, aki nem szalad el a törvény elõl,
aki nem azzal fenyeget, hogy kiirtja a rend-
õr családját? A vendelek lehet, hogy nem
végezték el a nyolc osztályt se, de jobban
tudják a paragrafusokat, mint az ügyvé-
dek, a bíró és az ügyész együttvéve. Ha a
bûncselekmény olyan súlyú, van pénzük a
legdrágább ügyvédekre.
Elmesélek egy sztorit, hogyan épült föl az
egyik vendel akár százmilliót is érõ palotá-
ja. Elhiszed, hogy a villanyszerelõn kívül
senkinek se fizették ki a munkáját? Pedig
így volt. A burkolót szívatta meg a legjob-
ban. Megvette a legdrágább burkolóanya-
got. A márványt Olaszországból hozatta,
és megfogadta a legjobb burkolót, hogy
rakja föl neki. Másfél millióban egyeztek
meg. Amikor készen volt, fogott a vendel
egy vízmértéket meg egy zseblámpát. A
vízmértéket rátette a burkolatra. Egy he-
lyen átcsillant a fény. Azt mondta:
— Ez sz.r munka, nem veszem át. A költsé-
gedre leveretem az egészet, veszel új anya-
got, aztán megcsináltatom mással. Ha nem
fizetsz, kiirtom még a családodat is.
Amikor már majd maga alá csinált szegény
mester, akkor megveregette a vállát.

— Na, látom, félsz tõlem. Egy föltétellel
átveszem tõled a munkát: ha az udvart a te
költségedre letérkövezed.
Belement a mester, persze, készséggel, és
megcsinálta.
Amikor elkészült, azt mondta neki a ven-
del:
— Na, jól van, már nem haragszom annyi-
ra, de még a kerítést is le kell burkolnod,
akkor elmehetsz, és békén hagyom a csalá-
dodat. De jegyezd meg, egy fillért se kapsz
tõlem!
A mester megcsinálta ezt is, és örült, hogy
megszabadult.
Egy másik eset. A nagy maffiózónak volt
egy szomszédja, akinek egyszer elromlott
az autója. Hiába nyomta az önindítót, csak
kerregett. Odament hozzá a maffiózó, kér-
dezi tõle:
— Nem indul az autód, haver? Odaadom
az én Merdzsómat, vigyed, itt a slusszkulcs.
Szabódott a szomszéd, amin a vendel föl-
háborodott.
— Lenézel? Nem kell a kocsim? Szétve-
rem a pofád vasdoronggal, ha megsértesz!
Hát, nem merte megsérteni, kényszere-
detten elfogadta a Mercedes kulcsát, és el-
vitte a szomszéd városba az asszonyt vacso-
rázni, mert házassági évfordulójuk volt.
Amikor vacsora után jönnek ki az étterem-
bõl, döbbenten látják, hogy nincs sehol a
kölcsönkapott autó. Megy haza, mondja a
szomszédjának:
— Ellopták az autót.
— Na, jól van, akkor legyen a tied az autó.
Fizess érte 15 milliót, és ha meglesz, a tied
lesz.
De hát nem volt 15 milliója az emberünk-
nek. Erre a szomszédja elõvette a jó arcát,
és azt mondta:
— Na, lásd, hogy rendes ember vagyok.
Nekem nagyon jó kapcsolataim vannak.
Ha adsz kétmilliót, azért vissza tudom
szerezni az autót.
Ebbe már belement az emberünk, letette
az asztal sarkára a kétmilliót. Egy óra múl-
va ott állt a kocsi a ház elõtt. Benne volt a
tartalékkulcs az indítózárban. Na, ugyan,
kinek lehetett az autóhoz tartalékkulcsa?
Csak nem a gazdájának?
Hát, ilyen világ van itt, Magyarországon.
Ezek után ne csodáld, ha elfogják ezt a
veszprémi gyilkos bandát, és semmi bünte-
téssel megússzák. De az igazi tettesek he-
lyett lehet, hogy az fog ülni, aki magára vál-
lalja azt jó pénzért. Mert nagy pénz forog a
lánykereskedelemben, a kábítószerüzlet-
ben. Ehhez képest az uzsorakölcsön meg a
lakásmaffiázás csak mellékes háztartási
pénz az asszonynak.
Fejétõl bûzlik ez a hal, de Magyarországon
már hiába csapod le a fejét, mert a farkáig
büdös.

Lejegyezte: Hargitai Lajos

Maffiavilág — Beszélgetés név nélkül



Bogárd és Vidéke 2009. március 5. KÖZÜGYEK 3

VAGYON ELLENI
BÛNCSELEKMÉNYEK

Könnyen „keresett”
pénz

Február 25-én egy szabadegyházai lakos
tett feljelentést ismeretlen tettes ellen,
aki lakásába az erkélyajtó befeszítésével
behatolt, és onnan ellopott egy digitális
fényképezõgépet, valamint mobiltele-
font és készpénzt.

Még az ajtót is vitték
Február 26-án egy sárbogárdi lakos tett
feljelentést ismeretlen elkövetõk ellen,
akik a Sárkeresztúron lévõ házába hatol-
tak be úgy, hogy betörték az ablakot, on-
nan edényeket és a nyári konyha ajtaját
tulajdonították el.

Bicikliztek a pulykák
Február 27-én egy sárszentágotai lakos
tett feljelentést ismeretlen tettes ellen,
aki a baromfióljából az éjszaka folyamán
18 db baromfit, pulykát és csirkét vittek
el. A sok állat szállításához egy másik
háztól eltulajdonított két db kerékpárt
vettek igénybe.

Elillant tárca
Szintén 27-én egy sárbogárdi lakos tett
feljelentést ismeretlen tettes ellen, aki a
megelõzõ napon a Mészöly Géza Általá-
nos Iskola tantermébõl eltulajdonította
pénztárcáját, benne személyes iratokkal
és készpénzzel.

Megszívatták
2009. február 28-án egy szabadegyházi
lakos tett feljelentést ismeretlen tettes
ellen, aki az utcán parkoló tehergépko-
csijából 40 liter gázolajat lopott el.

BALESETEK,
ITTAS VEZETÉS

A pórul jártat otthagyták
2009. február 26-án egy kisszállási lakos
közlekedett személygépkocsijával Szé-
kesfehérvár irányából Dunaföldvár felé
a 6228-as számú úton. Haladása során
vele szemben közlekedett egy tehergép-
kocsi, melyet egy furgon elõzött. Az üt-
közés elkerülése érdekében a kisszállási
lakos jobbra kormányzott, melynek kö-
vetkeztében a padkára hajtott, majd az
árokba csúszott. A másik két jármû segít-
ségnyújtás nélkül továbbhajtott. A sofõr

8 napon belül gyógyuló sérüléseket szen-
vedett.

Az alkohol rabjai

2009. február 27-én Vajta külterületén
ellenõrzés alá vontak a járõrök egy sze-
mélygépkocsi-vezetõt. Az alkoholszon-
da 0,8 ezrelék feletti értéket mutatott,
ezért elõállították a sárbogárdi rendõr-
kapitányságon.

Szintén 27-én egy ittas személygépko-
csi-vezetõt igazoltattak. A szonda 0,8 ez-
relék feletti értéket mutatott, az ügyele-
tes orvos enyhe ittasságot állapított meg.

Ismét 27-én egy cecei lakos ittasan mo-
torkerékpározott. Nála is megállapítot-
ták az ittasságot, majd szabálysértési el-
járást kezdeményeztek ellene.

Február 28-án Hantoson egy ittas sze-
mélygépkocsi-vezetõt igazoltattak, aki
eltiltás hatálya alatt állt. Szabálysértési
õrizetbe került.

Március 1-jén Kálozon is ittas motorke-
rékpárost igazoltattak. Amikor elõállí-
tották, kiderült, hogy vezetõi engedéllyel
nem rendelkezik.

Eltiltották, nem érdekli

Szintén 1-jén Sárosdon igazoltatták egy
személygépkocsi-vezetõt, aki jelenleg el-
tiltás alatt áll. Ellene eljárás indult.

SZEMÉLY ELLENI
BÛNCSELEKMÉNYEK

Szerelem elsõ vérig

2009. február 25-én egy sárbogárdi lakos
tett feljelentést, miszerint élettársa kö-
zös lakásukban tettleg bántalmazta,
ököllel ütlegelte. A sértett 8 napon túl
gyógyuló bordatörést és arccsonttörést
szenvedett.

Ha támad a zöld szemû
szörny

2009. február 26-án egy sárkeresztúri la-
kos tett feljelentést, hogy lányát két sze-
mély megverte Sárkeresztúron. Végül
megállapítást nyert, hogy a két személy
között féltékenységi problémák voltak.

Összeállította: Hepp Zsuzsa

Cecén áll a bál
Sárkeresztúrhoz és Kálozhoz hasonlóan a
bûnügyi szempontból erõsen fertõzött terüle-
te térségünknek Cece község is. Mint az or-
szágban sokfelé, itt is egyre inkább elharapóz-
tak a vagyon elleni bûncselekmények. A lopás-
ra, betörésre szakosodott helyi és nem helyi
bandák kifigyelik, hogy mikor nincs otthon
senki, és akár világos nappal is bemennek, fel-
törik a lakás ajtaját, felforgatnak, átkutatnak
mindent, és viszik, ami mozdítható érték. Las-
san már egy félórára sem lehet õrizetlenül
hagyni a házat, mert jönnek a csirkefogók,
mint legyek a húsra. Sok esetben a betöréssel
egy élet munkáját teszik tönkre.
A lakosságot az háborítja fel, hogy a napokban
is hiába látták többen, hogy kik ólálkodtak a
ház körül, hiába ment el a nyomozókutya a tet-
tesek kapujáig, hiába vannak ott a friss nyo-
mok, valami oknál fogva mégse rendelnek el
házkutatást, nem tartóztatják le a gyanúsítot-
takat. Azok vidáman a képébe röhögnek a ká-
rosultnak.
Azt kérdezik az emberek: miért nincs követ-
kezménye az elkövetett bûncselekményeknek,
miért nem vonják a gyanúsítottakat szigorú el-
járás alá, miért kell félnie a becsületesen dol-
gozó lakóknak egy bûnözõ életmódot folytató
maroknyi bandától?
A ceceiek megelégelték ezt a helyzetet, és jövõ
szerdára fórumot hirdettek a kultúrházba,
ahol vendégük Fejér megye rendõrfõkapitá-
nya és Sárbogárd rendõrkapitánya lesz.
Azt kérdezik az emberek: nem kellene-e még-
is több jogosítványt adni a rendõröknek, hogy
határozottabban léphessenek fel a bûnözõk-
kel szemben?

Hargitai Lajos

Lakossági fórum
Cecén

Március 11-én, szerdán, 17 órától lakossá-
gi fórumot tartunk Cecén a mûvelõdési
házban a nagyközség jelenlegi közbizton-
sági helyzetérõl, valamint a kialakítandó
középtávú bûnmegelõzési stratégiáról.

A falu vezetõi fórumra hívják a lakosságot,
ahol áttekintjük az elmúlt idõszak bûnügyi
eseményeit, valamint a köz- és magánbiz-
tonság újabb lehetõségeirõl is szeretnénk
tárgyalni.

A fórum vendége lesz Simon László, Fejér
megye rendõrfõkapitánya, valamint Enczi
József sárbogárdi rendõrkapitány.

Kérjük, hogy a fórum idejére se hagyják tel-
jesen védtelenül otthonaikat, hogy a bûnö-
zõ hajlamú egyének ne használhassák ki a
kínálkozó lehetõséget!

Varga Gábor polgármester

KÉK HÍREK
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Közmeghallgatás Nagylókban
A nagylóki képviselõ-testület közmeghall-
gatást tartott az elmúlt héten. A közmeg-
hallgatásra több mint 30 érdeklõdõ jött el.
Tóth József polgármester tájékoztatta a
lakosságot a 2008-as esztendõ történései-
rõl, valamint az idei tervekrõl.
A 2009-es, 103 millió Ft-os költségvetést 9
milliós forráshiánnyal tervezik. Az iskola
hat osztállyal a Sárszentmiklósi Általános
Iskola tagiskolájaként mûködött õsz óta,
az óvoda pedig egy csoporttal dolgozik. Pá-
lyázati forrásokból tudnak ebben az évben
fejleszteni. A kultúrház felújítása mellett
egy játszótér korszerûsítése és a vízház
mögötti völgy közparkká való átalakítása
szerepel az elképzelések közt. Többször
próbáltak már pályázni a Sárszentágota és
Nagylók közötti, 6 m széles közút megépí-
tésére. Ennek az önrészét, ami 45 millió Ft,
saját forrásból nem tudják biztosítani. A
Sárvíz kistérséggel közösen szeretnék en-
nek forrását megtalálni. Régi probléma az
Erdõmajori út kb. 100 m-es keskeny szaka-
szának felújítása. Ez állami közút, s ebben
a Magyar Közút Kht.-nak kell lépnie.

Elkészült tavaly a Piroska-tó közelében a
turistaház, amely 20 fõ fogadására alkal-
mas.

A lakossággal összefogva tiltakoztak a vas-
útnál az új menetrend miatti lehetetlen ál-
lapot miatt. Egyelõre 5 közvetlen budapes-
ti személyvonatot a tiltakozás hatására
visszaállított a MÁV, de kérik azt is, hogy
Sárosdon legyen a vonathoz közvetlen szé-
kesfehérvári buszcsatlakozás. Ez a bejá-
róknak, betegeknek lenne fontos.

Szeretnék növelni a konyha forgalmát. Mi-
vel bezárt az idõsek otthona, csökkent a
konyha forgalma. Ezúton is felhívják az
idõs emberek figyelmét, hogy minél töb-
ben vegyék igénybe a szociális közétkezte-
tést. A 70 év felettieknek alanyi jogon jár a
szociális közétkeztetés. Aki nem tud el-
menni az ebédért, annak házhoz viszik.

A Nagylóki Gyermekekért Alapítvánnyal
közösen pályázott az önkormányzat faül-
tetési támogatásra. Tavasszal 1 millió Ft
értékben ültetnek el ebbõl a pénzbõl facse-
metéket.

Tavaly nem indult napközis csoport. Az
önkormányzat szeretné, ha a szülõk ezt
igényelnék. Ez a gyerekek ellátásában is
fontos lenne.
Megalakult a nagylóki polgárõrség, mely-
nek bejegyzése tavaly meg is történt. Kérik
a lakosságot, hogy minél többen vegyenek
részt a polgárõrség munkájában. Sajnos
azzal, hogy körzeti megbízott került a falu-
ba, nem oldódtak meg a bûnügyi problé-
mák.
A Virágos Magyarországért mozgalom-
ban részt vett Nagylók község is, és 15.000
szem virágmagot nyertek. Tervezik, hogy
az önkormányzatnál a közmunkaprog-
ramban alkalmazott közmunkásokkal fó-
liasátrat építenek, és a virágmagokból pa-
lántát nevelnek, ebbõl virágosítják nyáron
a falu utcáit.
Végezetül Tóth József polgármester meg-
köszönte a lakosság segítségét a közös fel-
adatok megoldásában.

Hargitai Lajos

Kisgimis
jelentkezés

Ha kialakul egy stabil gyakorlat, akkor
azon nehéz változtatni. Ezt bizonyítja a
nyolcosztályos gimnáziumi beiskolázás
idei lefolyása is.

Õsszel adtuk hírül, hogy a rendeleti vál-
tozások miatt idén írásbeli felvételit kell
hirdetnünk a nyolcosztályos gimnázi-
umba jelentkezõk számára. A felvételi
eljárás lezajlott, de az írásbeli idõszaka
alatt is kaptunk, és azóta is kapunk je-
lentkezési lapokat. Õk nyilván a koráb-
bi gyakorlathoz igazodva a tavaszi be-
adási határidõhöz tartják magukat.

Ezért az írásbeli után még fenntartott
helyekre továbbra is fogadjuk a jelent-
kezéseket.

Jelentkezési lapokat az iskolából lehet
vinni, vagy az iskola honlapjáról lehet
letölteni:

www.petofi-sbogard.sulinet.hu

A felvételrõl szóbeli meghallgatás alap-
ján döntünk, amely a március 30-ával
kezdõdõ héten lesz, és mindenkit külön
értesítünk.

A jelentkezési lapoknak az iskolánkba
történõ beküldési határideje: március
26.

Boda János igazgató

Felhívás
Értesítjük a tisztelt szülõket, hogy a le-
endõ elsõ osztályos tanulók beíratására
a Mészöly Géza Általános Iskolában az
alábbi idõpontban kerül sor:

2009. április 21. 8.00—15.30 óra,

2009. április 22. 10.00—17.00 óra,

2009. április 23. 8.00—14.00 óra.

Iskolavezetés

Felhívás
Értesítjük a tisztelt szülõket, hogy a le-
endõ elsõ osztályos tanulók beíratására
a Szent István Általános Iskolában az
alábbi idõpontban kerül sor:
2009. április 21. 8.00—10.00 óra,

14.00—16.00 óra,
2009. április 22. 8.00—10.00 óra,

14.00—16.00 óra,
2009. április 23. 8.00—14.00 óra.

Iskolavezetés

Tájékoztató a szociális étkeztetésrõl
Tájékoztatom és egyúttal figyelmébe ajánlom az önkormányzat által biztosított szociális étkezés lehe-
tõségét, amit minden 70. életévét betöltött lakos igénybe vehet.

Segítünk Önnek a napi melegétkezés biztosításában!

Az önkormányzat konyháján kifõzött változatos, ízletes, meleg ételt az ebédlõben is elfogyaszthatja,
vagy ételhordóval hazaviheti, de igény esetén az önkormányzat dolgozója házhoz viszi Önnek.

A kétfogásos ebédért az egy fõre esõ jövedelemtõl függõen az alábbi díjakat kell fizetni:

Egy fõre jutó jövedelem: Fizetendõ összeg:

kevesebb, mint 42.750 Ft/fõ 247 Ft/adag

42.750 Ft/fõtõl 85.500 Ft/fõig 288 Ft/adag

85.500 Ft/fõtõl 356 Ft/adag

A fenti adatokból látszik, hogy a havi ebédköltség akár 5.000 Ft összegbõl megoldható.

Használja ki a helyben nyújtott szolgáltatás elõnyeit!

Részletes és személyre szabott tájékoztatóért forduljon a nagylóki polgármesteri hivatalban Répási
Tiborné ügyintézõhöz.

Polgármesteri hivatal, 2435 Nagylók, Hunyadi u. 1., tel.: 06-25-507-350.

Tóth József polgármester
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Mészöly-hírek
A téli szünet óta eltelt idõszak sem volt
unalmas a Mészöly Géza Általános Iskolá-
ban.
Az új év elsõ megmérettetése a mesemon-
dóverseny volt, ahol az elsõtõl a negyedik
évfolyamig bezárólag mutathatták be nép-
mesemondó tudományukat tanulóink.
Nagyon sok és szép mesét hallgattak végig
a zsûrizõ pedagógusok.
Az eredmények a következõk:
1. évfolyam: I. Gazsó Anna 1. b, II. Schmidt
Péter és Szarka Éva 1. a, III. Marosi
Dzsenifer 1. a, 2. évfolyam: I. Szabó Bence
2. b, II. Szabó Ádám 2. b, III. Dietrich Dá-
niel 2. a, 3. évfolyam: I. Varga Máté 3. a és
Huszár Boróka 3. b, II. Szabó Levente 3. b,
III. Wessely Adrián 3. c, 4. évfolyam: I.
Tombor Rebeka 4. a, II. Simon Csaba 4. a,
III. Simon Alexandra és Schvarcz Márk 4.
a.
Következõ, immár hagyományos verse-
nyünk a szépkiejtési volt, ahol a harmadik
és negyedik osztályos tanulók indulhattak.
Harmadikban I. helyezést Szabó Levente,
II. helyezést Hollósi Kata ért el, mindket-
ten a 3. b-bõl.
A negyedikeseknél I. helyen Simon Csaba,
II. helyen Ruskovics Alexandra 4. a, III.
helyen Kolonics Krisztina 4. b osztályos ta-
nulók végeztek.
Az elsõ két helyezett folytatta a verseny-
zést Sárszentmiklóson, a területi vetélke-
dõn, ahol Szabó Levente I. helyezett, Si-
mon Csaba II., Ruskovics Alexandra III.
lett.
A két fiatalember a megyei fordulón is
igen sikeresen szerepelt, Levente I., Csaba
II. helyezést ért el.
Megtartottuk a matematikai alapmûveleti
versenyünket is a negyedik évfolyamon. Itt
a következõ eredmények születtek: I. Si-
mon Csaba 4. a, II. Tombor Rebeka 4. a,
III. Fábián Zerind 4. a.
Õk mindhárman részt vehetnek a megyei
fordulón is.
Lezajlott a Zrínyi Matematikaverseny is, a
résztvevõk az interneten nézhetnek utána,
hogy hogyan szerepeltek.
A nyelvészverseny iskolai fordulóját is
megtartottuk, az eredményekrõl majd a
legközelebbi tudósításunkban számolunk
be.
A Kazinczy Szépkiejtési Verseny területi
fordulóján az 5-6. évfolyamon Rácz Ale-
xandra III., a 7-8. évfolyamon pedig Vár-
konyi Nikolett I. helyezést ért el.
Az Apáczai Tehetségkutató Verseny me-
gyei fordulóján iskolánk csapata (Kiss Ni-
kolett, Vitéz Móré Tamás, Gortva Dániel)
II. helyen végzett.
A tavasz még sok rendezvénnyel várja ta-
nulóinkat. Jó felkészülést kívánunk!

Kocsis Józsefné

Egészségnap a Mészölyben
2009. március 19-én, csütörtökön egészségnapot tartunk a Mészöly Géza Általános
Iskolában, amelyre minden aktív korút szeretettel várunk!
A nap folyamán 10—15 óráig az orvosi szobában a következõ ingyenes szûréseken le-
het részt venni: testsúly, testzsír, BMI-index (testtömeg), víztartalom, izomtömeg,
vérnyomás, hallás, vércukor, koleszterin. Ortopédiai szûrés (gerinc) 12—15.30-ig lesz
a földszinti tanulószobában.
Jelentkezési szándékukat a szûrõvizsgálati anyagok elegendõ mennyiségben történõ
beszerzése miatt 2009. március 10-éig a következõ telefonszámon, hétköznap 8—16
óráig jelezzék Kovács Istvánné iskolavédõnõnél: 06 70 387 3489.

„Farsang napján az udvaron
kiszebábot égetünk,
minden rosszat, betegséget,
bút, bánatot kergetünk.”

2009. február 20-án farsang volt az óvodá-
ban. Minden kisgyerek és óvó néni jelmez-
be bújt. Jó hangulatban, vidáman telt a dél-
elõtt. Mindegyik csoport bemutatta far-
sangi jelmezét, verseltek, énekeltek. Az

óvó nénik mesét dramatizáltak a gyere-
keknek. Utána mulatozás és a kiszebáb el-
égetése következett, délben pedig elfo-
gyasztottuk a farsangi habos fánkot.

Köszönetet mondunk azoknak a szülõk-
nek, akik hozzájárultak a farsangi mulat-
sághoz.

Óvó nénik

Ovifarsang Alapon
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Miklósi hírek
A híreket az iskola újságíró szakkörösei készítették (Bru-
zsa Annamária, Farkas Anna, György Letícia, Lak Vivien,
Zsigri Nikolett, Varga Júlia, Gebhardt Éva és Reng Gabriel-
la) Zelmanné Varga Zsuzsanna tanárnõ segítségével.

Felsõs farsang

A felsõs farsang 2009. február 13-án zajlott
le iskolánkban. A nyolcadikosok számára
mindig nagy izgalommal várt ez az ese-
mény, hiszen ekkor mutathatják be társa-
iknak a bécsi keringõt, melyet már oly rég-
óta gyakoroltak.

A farsang az osztályok bevonulásával kez-
dõdött, és a megnyitóval folytatódott. Ez-
után a diákok a szivárvány színeibe (sárgá-
ba, rózsaszínbe, violába, zöldbe, kékbe, vö-
rösbe) öltözve bemutatták az otthon elké-
szített jelmezeiket. Láthattunk pompon-
lányokat, Barack Obamának öltözött jel-
mezest, sõt, a 80-as évek zenei stílusa is
megjelent.

Mindezek után következett a keringõ, me-
lyet a közönség hatalmas tapssal díjazott.
A bálkirály Takács Dávid, a bálkirálynõ
pedig Czeiner Brigitta 8. c osztályos tanu-
lók voltak. Öröm volt látni a fiatal fiúk és
lányok odaadó igyekezetét. A farsang hi-
vatalos része után következett a várva várt
diszkó és tombola.

A Bendegúz verseny
napján

Az osztályunkból tízen jelentkeztünk a
Bendegúz nyelvészversenyre. Postán ér-
keztek a feladatok hozzánk. Már hetekkel
ezelõtt lelkesen készültünk erre a megmé-
rettetésre. Furfangos anyanyelvi feladato-
kon törtük a fejünket, s egyre jobban bele-
jöttünk ebbe a munkába.

Eljött a verseny napja! Izgultunk, miféle
feladatokat kapunk. Csatáriné Erzsi néni
köszöntötte a 2., 3., 4., 5. osztályos verseny-
zõket, majd felolvasta nekünk a Bende-
gúztól érkezett levelet. Ezután megkaptuk
a feladatlapokat. Mindenki nagy buzga-
lommal kezdte el a feladatok megoldását.
Még a légy zümmögését is lehetett volna
hallani, olyan csendben és olyan szorga-
lommal folyt a munka. Negyvenöt perc
múlva beadtuk az elkészült, kóddal jelzett
lapokat. Ezután megkaptuk a Bendegúz-
tól érkezett ajándékcsomagunkat.

Reméljük, ebbõl a csapatból minél többen
bejutunk a megyei versenybe.

Nádasdi Fanni, Tenke Rita, Klár Amanda,
Tõke Luca 4. b osztályos tanulók

Iskolánk
„énekesmadarai”

Intézményünk néhány tanulója felett is
„eljárt az idõ”. Azok a kis alsós lányok,
akiknek szárnybontogatását már másodi-
kos koruk óta figyelgetjük, 5. osztályba ér-
keztek. Amellett, hogy immár a szakmai
sikerekben bõvelkedõ iskolai kórus sorait
bõvítik, folytatják önálló kamarakórusuk
mûködtetését is. Velük készítettünk a mi-
nap interjút mi, újságíró szakkörösök.
Szakkörösök (továbbiakban: Sz): — Elõ-
ször is engedjétek meg, hogy gratuláljunk az
eddig elért sikereitekhez.
Tündérrózsa (továbbiakban: T): — Iga-
zán köszönjük, mindig jólesik és biztatást
is ad egy-egy dicséret.
Sz: — Elsõként azt szeretnénk tudni, hogy
mikor és milyen néven alakult meg a kóru-
sotok.
K: — Még alsó tagozatban, pontosan elsõ
osztályban alakítottunk egy 3 fõs csopor-
tot, ami a 2008/2009-es tanévben 8 fõre bõ-
vült. Csoportunk neve: Tündérrózsa, veze-
tõnk: Horváth Ferencné Erzsike néni, tag-
jai név szerint a következõk: Stefán Judit,
Csöndes Judit és Krajczár Nóra alapító ta-
gok, az újak pedig Németh Karolina, Kuti
Orsolya, Hegedûs Judit , Farkas Vivien és
Boros Bianka ötödik osztályos tanulók. A
zene, a dalolás szeretete hozott össze ben-
nünket.
Sz: — Elsõsorban milyen jellegû dalokat
énekeltek?
T: — Mindenfélét, kezdve a karácsonyi
énekektõl a himnuszokig. A szépkiejtési
verseny megnyitóján például a közönség
nagy meglepetésére az egyik afrikai nép, il-
letve India himnuszát adtuk elõ az adott
ország saját nyelvén. De természetesen az
esetek többségében népdalokat éneklünk,
hogy példát mondjunk, a legutóbbi ver-
senyre a Sej, tiszta búza, a Szép Sárközben
híres kislány vagyok én, vagy az Egy se le-
gény, aki magát tartja kezdetûekkel ké-
szültünk, ezek mind Tolna megyei gyûjté-
sek. Az idei versenyen Stefán Judit a Hor-
gas hídja négy lábon áll kezdetû népdallal
szerepelt szólóban.
Sz: — Ha már a versenyekrõl esett szó, me-
séljétek el, merre jártatok mostanában!
T: — Február 18-án Dégen léptünk fel,
27-én pedig Mórra utazhattunk a megyei
népdaléneklési versenyre.
Sz: — Engedjétek meg, hogy még egyszer
szívbõl gratuláljunk az eredményes szerep-
léseitekhez, és kívánjunk sok sikert nektek az
iskola összes diákja nevében. Köszönjük az
interjút!

Meghívó
Sárbogárd Város Önkormányzatának

képviselõ-testülete

2009. március 10-én
(kedden) 9 órakor ülést tart.

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

Napirend:
1. Beszámoló Sárbogárd város közbiztonsági
helyzetérõl, a közbiztonság érdekében tett in-
tézkedésekrõl.
2. Sportegyesületek beszámolója mûködésük-
rõl, személyi és tárgyi feltételeikrõl (Sárbogárdi
LSC, Sárszentmiklósi SE, Sárréti Íjász Club, Sár-
bogárdi Asztalitenisz Klub, Sárbogárdi Kosár-
labda Club, Black Time Kulturális és Sportegye-
sület).
3. A Sárbogárdi Napok rendezvénysorozat ter-
vezett programjának elfogadása.
4. Az önkormányzat 2008. évi költségvetésérõl
szóló 5/2008. (II. 15.) ktr. sz. rendelet módosítá-
sa.
5. Közmûvelõdési érdekeltségnövelõ támoga-
tás igénylése.
6. Közoktatási intézmények alapító okiratának
felülvizsgálata.
7. Sárbogárd Város Önkormányzatának közok-
tatási intézkedési terve (2009—2014)
8/1. A településszerkezeti terv módosítása.
8/2. A Sárbogárd város helyi építési szabályza-
táról szóló 8/2005. (III. 30.) ktr. sz. rendelet mó-
dosítása.
9. Az éves közbeszerzési terv elfogadása.
10. Közbeszerzési eljárás kizárása fejlesztési hi-
tel felvételére.
11. Közbeszerzési eljárás indítása a 2009. évi
útfelújításokra.
12. Az útfelújítási és -karbantartási munkák
ütemtervének elkészítése.
13. Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lé-
võ önkormányzatok támogatásának igénylése.
14. Az önkormányzat tulajdonáról, a tulajdon-
jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálko-
dásról és értékesítésének egyes szabályairól
szóló rendelet módosítása.
15. Pályázati kiírás a II., IV. és V. számú védõnõi
körzetek védõnõi munkakörére.
16. Képviselõi megbízások visszavonása.
17. Tájékoztató az elõirányzatok felhasználásá-
ról és az általános tartalék alakulásáról.
18. Jelentés a lejárt határidejû határozatok vég-
rehajtásáról.
19. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb
eseményekrõl, intézkedésekrõl. Beszámoló az
átruházott hatáskörök gyakorlásáról.
20. Bejelentések, interpellációk.

Zárt ülés:
1. Az „Év polgárõre” kitüntetés 2009. évi ado-
mányozása.
2. A Sárrét-Víz Kht. „v. a.” ügyvezetõjének
2008. évi prémiuma.
3. Bejelentések.

Juhász János polgármester
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Bál az iskoláért Sárszentmiklóson
A február 28-ai bál elõtti mûsort a 4. évfolyamos lányok „botoló-
ja” nyitotta meg. Kezükben a tornaórai eszköz más szereposztás-
ban tündökölt. A kirándulások vidám hangulatát idézõ táncukat
Magyar Nikoletta tanítónõ álmodta színpadra. Az 1. b osztályo-
sok versekkel, mondókákkal készültek a jeles napra. Elõadásuk
címe: Farsangoló. Betanította: Tóth Lászlóné és Heiczingerné
Irányi Rózsa. Az iskolánkban a gyerekek tanulhatnak angolt, né-
metet és akár francia nyelvet is azért, hogy a lehetõségek kapuit
még jobban kitárhassuk. Két csoport mutatta be tudását: a 2-3. és
az 1. évfolyamos angol nyelvvel játékosan ismerkedõ gyerekek,
akikkel Parnicsán Alice tanárnõ foglalkozik hetente egyszer. Az
1. a osztályosok néptáncos ruhát öltöttek magukra, hogy a tante-
rem után a színpadon is megmutassák, mit tanultak énekórákon.
Gyermekjátékokat adtak elõ, daloltak, ritmusra jártak Palatínus
Rozália és Kisné Paczona Ildikó vezetésével.

Az elmúlt hetekben zajlott a Fejér
Megyei Népdaléneklõ Verseny.
Négy produkcióval készültünk a
dégi elõválogatóra. A rangos me-
zõnyben valamennyi tanulónk szé-
pen szerepelt. A Móron megrende-
zett egész napos döntõn a Tündér-
rózsa csoport képviselte iskolánkat.
Legyetek jók! — Lehet, hogy még
eredményesebb lenne az intelem, ha
naponta Niki néni tanítványai, a má-
sodik évfolyamos pomponos lányok biztatnák a gyerekeket az ön-
maguk feletti gyõzelemre; õk voltak a befejezõ mûsorszám.

Végül következett a bál nyitótánca, melyre testnevelõ tanáraik és
osztályfõnökeik: Mezõné Váczi Zsuzsanna „táncmester”, Né-
meth Mária, Palásti Vincéné, Gajgerné Erõs Mária és Viski Péter
irányításával már hónapok óta készültek a nyolcadikosok. Az idei
farsangkor harmadszor hangzott fel a bevonuló fanfárja, de a tán-
cosok szíve ugyanúgy a torkukban dobogott, mint elõször. A szü-
lõk büszkén figyelték, fényképezték gyermekeiket, akik most az
iskolának és az iskoláért is táncoltak. Köszönjük!

A Sárszentmiklósi Iskoláért Alapítvány 14 évvel ezelõtti bejegy-
zése óta hagyományt teremtettünk a jótékonysági bálok megren-
dezésének. Hol tavasszal, hol õsszel, de azért legtöbbször farsang-
kor, vagy mint most is, kicsit lemaradva a farsang farkáról, idén ti-
zenhatodik alkalommal szerveztük meg rendezvényünket.

Az alapító okiratban megfogalmazott céloknak megfelelõen az
alapítvány adományokat fogad, melyekkel az iskolát támogatja.

Az ide utalt adó 1 %-okból a Sárszentmiklósi ÁMK pusztaegresi,
sárhatvani, sárszentmiklósi óvodásai, iskolásai egyaránt részesül-
nek.
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik támogatják a
Sárszentmiklósi Általános Iskolát! Külön elismerés illeti Domján
Józsefet, akinek jóvoltából tovább bõvült a parkolónk, kevesebb a
sár, a tengelytörõ kátyú a környezetünkben.
Nagyrabecsüléssel gondolunk azokra, akiktõl sokszor kérés nél-
kül kapunk, mert észreveszik, mi hiányzik az iskolánkból, óvo-
dánkból. És szerencsések a gyerekeink, mert úgy nõnek fel, hogy
nemcsak azt látják, hogy kapni, hanem azt is megtapasztalják,
hogy adni jó, adni kell. Így bízhatunk benne, hogy vannak és lesz-
nek olyan emberek, „kik örömmel adakoznak, és ez az öröm az õ
jutalmuk.”
Köszönöm a szervezõknek, vendégeinknek, szülõknek, pedagó-
gusoknak, hogy munkájukkal, azzal, hogy eljöttek, segítik terve-
ink megvalósítását, mert a segítésben mindannyian érdekeltek
vagyunk.

Horváth Ferencné igazgató
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Orvosi rendelések Sárbogárdon
Központi ügyelet: Ady Endre út 79-83., 06 (25) 460-163, 463-490.

Háziorvosi körzetek
I. Dr. Somogyvári Katalin: Sárbogárd, József Attila u. 17. Tel.: 06 (25)
460-013: H: 12-16, K-Sze: 8-12, P: 8-12. Rétszilas, Fehérvári u. 95.: Cs:
8.30-11.30.
II. Dr. Csanádi József: Rendelõ: Sárbogárd, Ady E. út 79-83. Tel.: 06 (25)
462-641, 06 (30) 5403-598. H: 8-12, K: 12-16, Sze-Cs-P: 8-12.
Nagyhörcsök, tel.: 06 (25) 470-011: Sze: 10.30-12.30.
III. Dr. Farkas János: Sárbogárd, István u. 96. Tel.: 06 (25) 466-597: H-K:
8-12, Sze: 12-16, Cs-P: 8-12.
IV. Dr. Jarabin János: Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25)
467-339: H-K-Sze: 8-12, Cs: 12-16, P: 8-12.
V. Dr. Oroszlány László: Sárbogárd, Ady E. út 79-83. Tel.: 06 (25)
460-165: H-K-Sze-Cs: 8-12, P: 12-16.
VI. Dr. Horváth Endre: Pusztaegres, Köztársaság tér 10. Tel.: 06 (25)
470-007, mobil: 06 (30) 2373-700: H: 11-15, K-Sze-Cs: 8-12, P:
10.30-12.30. Sárhatvan: P: 8-10.
Dr. Nemes Mária: rendelõintézet, I. emelet. Rendelés: H-P: 8-12. Tel.: 06
(25) 460-163.

Gyermekorvosi körzetek
I. Dr. Mányoki Lídia: Sárbogárd, Ady E. út 79-83. Tel.: 06 (25) 460-163, H:
13-15, K: 9.30-10.30, tanácsadás kedden: 10.30-12, Sze: 11-12, Cs:
13-15, P: 12-14.
II. Dr. Mányoki Lídia: Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25) 468
214: H: 8-12, K: 12.30-15.30, Sze: 8-11, Cs: 10-12, P: 8-11, tanácsadás:
Cs: 8-10. Tel.: 06 (30) 573 4908.
III. Dr. Abdalla Roshdi: Sárbogárd, József Attila u. 17. Tel.: 06 (25)
463-489, mobil: 06 (30) 2278-129: K: 8-12, Sze: tanácsadás: 14-15, Cs:
8-12, P: 9-11. Sárbogárd, István u. Tel.: 06 (25) 465-080: H: 8-11, Sze:
8-11, tanácsadás: 11-12, P: 13-14.

Közérdekû telefonszámok
Ha velünk vagy környezetünkben bármilyen baj van, az elsõ, hogy
azonnal feltesszük a kérdést: „Hova forduljunk segítségért?” Egy cím,
egy név, egy telefonszám ilyenkor sokat jelent, olykor az idõben érke-
zõ segítség életet menthet. Úgy gondoltuk, rendszeresen, havonta
közreadjuk itt azokat a legfontosabb közérdekû információkat, me-
lyekre bármikor szükség lehet. Hova forduljunk...?

Ha nem mûködik az utcai közvilágítás:
Éjjel-nappali ügyelet: 06(25)433-444, 06(80)205 020. Polgármesteri hiva-
tal: 06(25)520-200.

Ha a lakásban áramkimaradás van:
E.ON hibabejelentés: 06(80)205-020, ügyfélszolgálat: 06(40)545-545 (H-P:
7.30-20.00). Postacím: 7602 Pécs, Pf.:197.

Ha nem ég a gáz...!
Mûszaki hibabejelentést a következõ számon lehet tenni: 06(80)42-42-42. Ügy-
félszolgálat: 06(40)220-022. (H-P: 7.30-20.00). Postacím: 7602 Pécs, Pf.:197.

Ha „süket” a telefon...!
Telefonos ügyfélszolgálat: 1443. (H-P: 8.00-18.00, Szo: 8.00-13.00) Hibabeje-
lentés: 1445.

Ha baleset szemtanúi vagyunk...!
A rendõrség 107-es, a mentõk a 104-es, a tûzoltók a 105-ös telefonszámon
hívhatók.

Orvosi ügyelet:
Tel.: 06 (25) 460-163, 463-490. (Havonta közöljük)

Ha sérült, kóbor ebet, rókát látunk,
elhullott vagy elütött állati tetemet fedez fel,

hívja a polgármesteri hivatalban Zádori Dórát: 06(25)520-261, 38-as mellék.
Elhullott állatot mind a polgármesteri hivatalban, mind Sárközy Károly gyep-
mesternél be lehet jelenteni a 06(30)8542-431-es telefonszámon.

Ha valahol tûz üt ki...!
Hívják a tûzoltóságot a 105-ös, vagy a 06(25)460-053-as számon.

Ha hulladékégetést észlel:
hívja a Közép-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelõség alábbi telefonszámait:
06(22) 514-300, 06(22)514-310, 06(22)514-314.

Kéményseprõ:
Russ Attila kéményseprõ: 06(30)501-6970

Ha nincs víz, csõtörés van a mérõórán kívül, eldugult
a kerítésen kívül a szennyvízcsatorna:

Körzetünk településein a Fejérvíz ZRt. üzemeltet. Ügyfélszolgálat munkanap-
okon: 7.30-14.30-ig, minden csütörtökön 7.30-20.00-ig. Hívható telefonszám:
06(25)460-101.

Ha nem viszik el a szemetet idõben,
síkos a járda, a belterületi utakon hó vagy egyéb akadály van:
Közév Kft.: 06(25)508-990, 06(25)508-991, 06(25)463-481.

Ha közúton...
(61, 62, 63-as út, kislóki, dunaújvárosi, kálozi út stb.) kidõlt fa, hó vagy egyéb
akadály van: Közútkezelõ KHT. Sárbogárd 06(25)465-126. Megyei utak ese-
tén a 06(22)316-271, országos útinform: 06(1)3227-052, 06(1)3227-643 hív-
ható éjjel-nappal.

Ha megbetegszik háziállata:
hívható az állatorvosi ügyelet (ld. alább, havonta közöljük az ügyeleti listát.)

Tömegközlekedés

menetrendi információk:
távolsági busz: Alba Volán: 06(22)514-714, 06(22)506-168,

MÁV információ: 06(25)460-018 (állandó ügyelet).
Helyi buszjáratok: 06 (20) 920 5776

Heti 2002 Kft. 2321 Szigetbecse, Napsugár u. 2.

Belvíz, árvíz, vegyi stb. katasztrófa esetén:
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: 06(22)311-120,
06(22)512-150. Sárbogárdon polgármesteri hivatal: napközben hívható a
06(25)520-260, 06(25)520-240, egyéb idõben a katasztrófa-elhárítási bizott-
ság elnöke: Juhász János a 06(30)5300-858 számon bármikor riasztható.

SÁRVÍZ KISTÉRSÉGI KÖZPONTI ÜGYELET: Aba, Káloz,
Sárkeresztúr, Sárszentágota: Aba, Béke tér 2.,

06 (22) 593 010. Zöldház orvosi rendelõ.
Ügyelet munkanapokon: 16 órától másnap reggel 8 óráig, munkaszüneti napo-
kon, utolsó munkanapokon 16 órától az elsõ munkanap reggel 8 óráig.

SÁRBOGÁRDI KÖZPONTI ÜGYELET: Sárbogárd, Hantos,
Nagylók: Sárbogárd, Ady E. út 79-83., 06 (25) 460 163.

Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel 7.30-ig,
szombattól hétfõ reggelig, 7.30—7.30-ig.

CECEI KÖZPONTI ÜGYELET: Alap, Alsószentiván, Cece,
Sáregres, Vajta: Cece, Jókai u. 11., 06 (25) 234 841.

Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel 7.30-ig,
szombattól hétfõ reggelig, 7.30—7.30-ig.

Kossuth Zsuzsa Rendelõintézet, Sárbogárd,
Ady E. út 79-83. Szakrendelések
Tel.: 06 (25) 460 163, 460 164.

Belgyógyászat: minden nap 8-14-ig.
Bõrgyógyászat: hétfõn, 15-20-ig.
Gégészet: minden kedden és pénteken, 9-12-ig.
Gyermekgyógyászat: hétfõn 12-15-ig, keddtõl péntekig 8-11-ig.
Laboratórium: hétfõtõl péntekig 7.30-14.30-ig.
Fogászat: hétfõ, szerda, péntek: 8-14-ig, kedd, csütörtök: 12-18-ig. A be-
tegellátás idõpontegyeztetéssel történik. A rendelési idõ utolsó órá-
jában új beteget nem fogadnak.
Nõgyógyászat:  hétfõn és pénteken 9-13-ig.
Röntgen: hétfõtõl péntekig 7-14-ig.
Reumatológia: kedden 9-12-ig.
Fizikoterápia: hétfõtõl péntekig 7-14-ig.
Sebészet: hétfõn és pénteken 8-14-ig, kedden szünetel a rendelés, szerdán
és csütörtökön 7.30-13.30-ig.
Szemészet: hétfõn 8-14-ig, szerdán 15-18-ig.
Tüdõbeteg-gondozó: szakrendelés és tüdõszûrés: hétfõn, kedden, pénte-
ken 8-14-ig, csütörtökön 12-18-ig szerdán csak tüdõszûrés 8-14-ig.
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Jogosult állatorvosi és
betegellátási ügyelet

2009. március hó

A belföldi szállítást is végzik.

I. körzet: Sárbogárd,
Pusztaegres, Sárhatvan,

Nagyhörcsök, Mezõfalvai Rt.
Sárrét, Alap, Alsószentiván,

Cece, Vajta, Sáregres

2009. március 7-8.: dr. Földi József,
Cece, Köztársaság u. 30.,
06-20-3557-213;

2009. március 14-15.: dr. Krencz Fe-
renc, Sárbogárd, Ady E. út 50.,
06-20-4719-054;

2009. március 21-22.: dr. Kellner Péter,
Sárbogárd, Rákóczi u. 62.,
06-30-9398-629;

2009. március 29.: dr. Pátzay István,
Sárbogárd, Köztársaság út 156.,
06-30-5208-877.

II. körzet: Káloz, Nagylók,
Hantos, Sárosd, Sárkeresztúr,
Sárszentágota, Szabadegyháza

2009. március 7-8.: dr. Csele István,
Sárosd, Sport u. 30., 06-30-9939-404;

2009. március 14-15.: dr. Keszthelyi
Gábor, Sárkeresztúr, Szt. István u. 3.,
06-20-9749-065;

2009. március 21-22.: dr. Pátzay Jó-
zsef, Sárbogárd, Asztalos u. 1/a.,
06-30-6393-977;

2009. március 29.: dr. Keszthelyi Gá-
bor, Sárkeresztúr, Szt. István u. 3.,
06-20-9749-065.

A hatósági állatorvosi ügyelet
a 06-30-9563-168-as számú

telefonon érhetõ el.

(I–II. sz. körzet,
továbbá Igar, Mezõszilas, Dég,

Lajoskomárom, Mezõkomárom,
Szabadhídvég, Pélpuszta).

Dr. Bögyös Gábor hatósági fõállatorvos,
dr. Lorászkó Gábor, a kamara elnöke

ÁLLATORVOSI
RENDELÕ
Sárbogárd,

Hõsök tere 14.

Dr. Szénási Károly,
telefon: 06 (30) 9751-715.

Nyitva: H–P: 16.00-18.00,
Szo: 9.00-11.00

Pályázati felhívás
Sárbogárd város polgármesteri hivatala

(7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.) pályázatot hirdet

HATÓSÁGI ÜGYINTÉZÕI

munkakör helyettesítéssel történõ betöltésére az
ügyintézõ táppénz, valamint szülési szabadságának
idejére, 6 hónap próbaidõ kikötésével.
A pályázatot Sárbogárd város jegyzõjének címezve
kell benyújtani.
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. márci-
us 18-a.
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. márci-
us 25-e.
A munkakör a pályázat elbírálását követõen azonnal
betölthetõ.

Dr. Krupa Rozália jegyzõ

A Madarász József Városi Könyvtár
szeretettel meghívja

Önt és kedves családját a

BESZÉLGETÉSEK
A BIBLIÁRÓL

címû rendezvénysorozatára, amelyet

hétfõnként 17 órakor
tartunk.

Elõadó: dr. Makkos Norbert.

Témák:
március 9.: A múlt, a jelen és a jövõ történe-
lemkönyve
március 16.: A nagy küzdelem, avagy miért
történik annyi igazságtalanság a Földön?
Az elõadások után kérdésekkel ostromolható a
bíró! …. Bírja!
A belépés díjtalan.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
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Sárbogárdi nõi kézilabdakupa
Február 28-án immár második alkalommal került megrendezésre
a Mészöly Géza Általános Iskola tornacsarnokában négy csapat
részvételével a sárbogárdi nõi kézilabdakupa. A meghívott csapa-
tok a megyei bajnokságban játszanak.
Itt volt a tavalyi gyõztes Aba, Martonvásár, Rácalmás csapata, va-
lamint a sárbogárdi ÖTYE csapata. A mérkõzések 2x25 perces
idõtartamban kerültek megrendezésre. A gyõztes csapatok az el-
sõ és második, míg a vesztesek a harmadik és negyedik helyért
küzdöttek meg.
Eredmények:
Rácalmás—Martonvásár 18:13 (9:6)
Sárbogárd ÖTYE—Aba 21:19 (9:13)
A harmadik helyért:
Martonvásár—Aba 17:17 (7:8)
A három-három büntetõt mindkét csapat játékosai értékesítet-
ték. Ezután az elsõ hibáig dobták a heteseket nagy izgalmak köze-
pette. Míg a martonvásári játékos értékesítette azt, addig az abai
Bor hibázott.
Következett az elsõ helyet eldöntõ mérkõzés:
Rácalmás—Sárbogárd ÖTYE 19:21 (10:11)
Nagy csatát vívott a két csapat. Fej fej melletti küzdelemben hol
az egyik csapat vezetett egy góllal, hol a másik futott az eredmény
után. Az eredményre tekintve biztosan tudják, hogy melyik csa-
patról van szó. A sárbogárdi ÖTYE játékosai erre a tornára fel-
szívták magukat. A „csakazértis” hangulat jó játékkal párosult.
Érdekessége volt az ÖTYE—Aba mérkõzésnek, hogy egyes sár-
bogárdi hölgyek az ellenfelet biztatták. Pedig e szép és nemes já-
tékra a volt tanítványnak a kezébe az ÖTYE edzõje, a Mészöly
Géza Általános Iskola testnevelõ tanára adta a labdát, aki az ala-
pokat okította neki. Igaz az is, hogy mindenki annak a csapatnak
szurkol, amelyik szimpatikus a számára. Azok a kétcsaládos
asszonyok, lányok példát mutattak a sport és a kézilabdázás
szeretetébõl, amibõl a fiatalok csak tanulhatnának. Szívük ezen a
mérkõzésen Sárbogárdért harcolt.
A lejátszott mérkõzéseken kiváló kapusteljesítményeket, kiemel-
kedõ játékosokat, ragyogó cseleket, szép gólokat, különbözõ vé-
dekezési formákat, támadási variációkat láthattak a nézõk.
Meglepõ volt a tavalyi gyõztes, az abai csapat teljesítménye, mely
az elsõ félidõben még nyerésre állt, a második félidõt azonban
mindkét mérkõzésén elvesztette. Talán túledzett a csapat?
Negatívumként említem meg, hogy a kézilabdakapuk hálói lyuka-
sak. Olyan bevételek mellett, amit a tornacsarnok a sportrendez-
vényekért beszed, talán kellene, hogy jusson pár tízezer forint ej-
tõ- és kapuhálók beszerzésére is. Az LSC Sárbogárd elnökénél
van árlista, nem nagy összeg, ráadásul még ki is szállítják, vagy
utánvéttel fizethetõ. Az állagmegóvásra is van javaslatom: olyan
emberekkel szereltessék fel, akik már láttak ilyet.

A torna IV. helyezett csapata: Aba, III. Martonvásár, II. Rácal-
más, I. Sárbogárd ÖTYE.
A torna harmadik és második helyezett csapatának Nedoba Kár-
oly, a CISB elnöke adta át az oklevelet és érmeket. A gyõztesnek
járó oklevelet, érmeket és kupát Rigó László alpolgármester
nyújtotta át.
Akik a gyõzelmet kivívták, megmutatták, hogy Sárbogárdon van
(vagy lesz?) kézilabda, mert a szurkolókat érdekli ez a sport. Íme
a névsor: Menyhárt Daniella, Killerné Tatár Annamária, Kovács
Rita, Földiné Németh Klára, Nagy Andrea, Kiss Mónika,
Huszárné Karnis Eszter, Háriné Németh Ilona, Szeip Klára, Vi-
téz Anikó, Reiter Ica, Vargáné és a csapat edzõje, Sárköziné
Kovács Katalin.
Sárközi László, a torna szervezõje különdíjakat adott át. Egy-egy
pénztárcával jutalmazta meg a torna legjobb kapusát: Menyhárt
Daniellát (ÖTYE), a legjobb játékost: Réger Anitát (Aba) és a
gólkirályt: Farkas Alexandrát (Rácalmás). A legjobb hazai játé-
kos, Szeip Klára (ÖTYE) külön kupát kapott, melyet Nedoba
Károly adott át neki. A meghívott csapatok edzõi egy-egy könyv-
vel jutalmazták az általuk kiválasztott játékosokat csapaton belül.
A mérkõzéseket vezették: Bokros Melinda, Fazekas Krisztina,
Pók Ferenc játékvezetõk.
Sárközi László megköszönte a csapatoknak, hogy elfogadták a
meghívást, majd reményét fejezte ki, hogy a kupa jól szolgálta a
felkészülést a megyei bajnokságra.
Ennek a tornának folytatódni kell, remélhetõleg jobb körülmé-
nyek között, egy felújított tornacsarnokban.

Gróf Ferenc

A Suzuki Barta férfikézilabda-bajnokság I. és II. helyezettje

I. helyezett: Alap II. helyezett: Gréta Bútor
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Õrizzük meg az antibiotikumok hatékonyságát (2.)
Cikksorozatunk célja, hogy felhívja a lakosság figyelmét egy igen
jelentõs közegészségügyi problémára: az antibiotikumokkal
szemben ellenálló, ún. rezisztens baktériumtörzsek elszaporodá-
sára. Ez a jelenség, amely elsõsorban a gyógyszercsoport nem
kellõen átgondolt, következetlen alkalmazásának a következmé-
nye, csak az egészségügyi személyzet és a lakosság tudatos együtt-
mûködésével javítható.
Megelõzõ cikkünkben részletesen elemeztük a leírt problémát,
jelen ismertetõnk elsõ részében az ellenálló baktériumok elsza-
porodásának következményeirõl írunk az emberi szervezetre
nézve. Tájékoztatónk második részében azokról a teendõkrõl
írunk részletesen, amelyek segítségével elkerülhetjük a lázas,
meghûléses betegségek kialakulását, így csökkentve az antibioti-
kumok alkalmazásának igényét. Ennek aktualitását az adja,
hogy az influenza és influenzaszerû megbetegedések szezonjá-
ban (tél vége, tavasz kezdete) fogyasztja a lakosság legnagyobb
mennyiségben az antibiotikumokat.

Milyen veszélyekkel járhat a lakosságra nézve
a rezisztens baktériumok elszaporodása?

Amennyiben az antibiotikumoknak ellenálló baktérium szaporo-
dásnak indul az emberi szervezetben, súlyos megbetegedést
okozhat, s ekkor a kezelés már nehézségekbe ütközhet, mivel a
kórokozó a gyógyszereknek ellenáll. Ez a gyógyulási folyamat
meghosszabbodásához, szövõdmények kialakulásához vezethet.
Legyengült immunrendszerû emberek esetében a súlyos bakteri-
ális fertõzés végzetes következményekkel is járhat.
Ha a kezelés idõtartama meghosszabbodik, többféle gyógyszert is
próbálunk a kezelésben alkalmazni, az antibiotikumos kezelés
mellékhatásai szinte biztosan jelentkeznek: a normál bélflóra
gyengülése miatt hasmenés, a húgyutak, nemi szervek és a bõr
gombás megbetegedése, esetlegesen allergiás folyamatok. Az an-
tibiotikumok több gyógyszer hatását is módosíthatják, pl. véralva-
dásra ható szerek, fogamzásgátlók.

Mit tehetünk a fertõzések megelõzése
érdekében, így közvetetten csökkentve

az antibiotikumok felhasználását?
A fertõzési folyamatot (utalva az alapfogalomra) több helyen is
megszakíthatjuk, terjedését meggátolhatjuk. A beteg ember —
mint fertõzõ forrás — elkülönítése megakadályozza a kórokozók
további átadását egy másik gazdaszervezetre. A lakás levegõjének
és a közvetlen környezet tisztántartásával, fertõtlenítésével a be-
tegséget közvetítõ közeget gátoljuk, egészséges életmóddal, im-
munrendszerünk erõsítésével szervezetünk fogékonyságát csök-
kentjük a betegségek iránt. A megelõzési folyamatokról részlete-
sen a tájékoztatónk következõ részében szólunk.
Saját magunk is sokat tehetünk az antibiotikumok hatékonyságá-
nak megõrzése érdekében azzal, hogy csak akkor szedjünk anti-
biotikumot, amikor az a gyógyulásunk érdekében elkerülhetetle-
nül szükséges. A következõkben összefoglaljuk azokat az élet-
módra, betegápolásra vonatkozó tudnivalókat, amelyek a fenti
célkitûzést segítik elõ.

Mit tehetünk saját magunk a meghûléses
betegségek elkerüléséért, hogyan enyhíthetjük

enyhe légúti panaszainkat?
Életmódunk változtatásával, a személyi tisztaság következetes
betartásával magunk is sokat tehetünk egészségünk megõrzésé-
ért.
Tiszta idõben, megfelelõen felöltözve, tartózkodjunk sokat sza-
bad levegõn, kerüljük a zárt, zsúfolt helyiségeket, a lázas, beteg
emberek közelségét. Lakásunkat rendszeresen szellõztessük, fõ-
leg, ha náthás, beteg családtag tartózkodik otthon. Ha magunk is
lázas, meghûléses megbetegedésben szenvedünk, maradjunk
otthonunkban, ne menjünk közösségbe.

Enyhe hurutosság, nátha esetén nagyon fontos a váladék rendsze-
res eltávolítása, lehetõleg papírzsebkendõ használatával. A hasz-
nált papírzsebkendõt zárható szemetesben tároljuk. Gyermekek
esetében is különösen fontos a náthás orrváladék rendszeres eltá-
volítása a további szövõdmények megelõzése érdekében (közép-
fülgyulladás, arcüreggyulladás, légcsõhurut, tüdõgyulladás). Cse-
csemõk, kisgyermekek esetében az orrszívó segítségével végez-
hetjük el a gyulladásos váladék eltávolítását.
Párologtatók használatával, bõséges folyadékfogyasztással kerül-
jük el a nyálkahártyák kiszáradását, a váladék letapadását. Mel-
lõzzük a dohányzást, kisgyermekek közelében még szabad leve-
gõn se dohányozzunk.
Fontos a gyakori kézmosás, különösen tömegközlekedési eszkö-
zök használatát követõen, ha otthonunkban beteg ember ápolá-
sát végezzük, étkezés elõtt, toalett használata után. A beteg em-
ber mindennapos használati tárgyait (pohár, evõeszközök, ágyne-
mû stb.) rendszeresen mossuk, fertõtlenítsük, saját magunk eze-
ket ne használjuk.
Környezetünk tisztasága érdekében rendszeresen takarítsuk, fer-
tõtlenítsük a konyhát, fürdõszobát, mellékhelyiséget, különösen,
ha hányás, hasmenés is zajlik. Ajánlott fertõtlenítõk: Domestos,
Hypo, Klormax, Flórasept. A szobákban, amennyire ez kivitelez-
hetõ, kerüljük a szõnyegpadló alkalmazását, helyette inkább jól
tisztítható burkolást válasszunk.
Használjuk bátran a mindennapjainkban megtalálható gyulla-
dáscsökkentõ, baktériumölõ és immunerõsítõ élelmiszereket.
A méz rendszeres fogyasztása méregtelenítõ, gyulladást gátló ha-
tású, egyes kutatások szerint bizonyos kórokozó baktériumokat is
elpusztít. Fontos, hogy az alkalmazott méz megfelelõ minõségû,
ellenõrzött készítmény legyen, egy éven aluli gyermeknek és
mézre allergiásoknak a készítményt ne adjuk.
A fokhagyma, vöröshagyma és lilahagyma rendszeres fogyasztása
baktériumölõ, gyulladásgátló hatást eredményez. A kellemetlen
mellékhatásokat elkerülhetjük, ha a hagymaféléket fõzzük, süt-
jük, pirítjuk — kedvezõ hatásukat így is megtartják.
Az élõflórát tartalmazó, joghurtból készült termékek erõsítik a
bélflóra stabilitását, az egész szervezetünk védekezésére elõnyös
hatással bírnak.
Frissen facsart citromlé, narancslé fogyasztásával táplálékunk
C-vitamin bevitelét fokozhatjuk. Ezt a célt szolgálhatja a fenti
gyümölcsök mellett pl. a kivi, cékla, alma, savanyú káposzta rend-
szeres fogyasztása is.
Bõséges folyadékfogyasztásunkat elõsegíthetjük különbözõ
gyógyteák rendszeres használatával is, pl. kamilla, hársfavirág,
csalán.
Napjainkban nagyon sok gyógyhatású készítmény (pl. homeopá-
tiás készítmények) áll rendelkezésünkre az immunrendszer erõsí-
tésére és a meghûléses betegségek kezelésére. Fontos azonban,
hogy minden esetben alaposan tájékozódjunk a termékek felõl,
kérjük ki háziorvosunk, a védõnõ vagy egyéb egészségügyi szak-
személyzet tanácsát.
Az elõzõekben leírtak betartásával csökkenthetõ a lázas, meg-
hûléses (hányásos, hasmenéses) megbetegedések gyakorisága,
az enyhébb megbetegedések gyorsabban gyógyulnak és kevesebb
szövõdménnyel, ily módon közvetetten csökkenthetõ az antibioti-
kumok felhasználása.
Egészséges életmóddal, a személyi és környezeti tisztaságra
ügyelve csökkenthetjük a lázas, hurutos megbetegedések elõfor-
dulását, így közvetetten az antibiotikum-felhasználást és a rezisz-
tens kórokozók elszaporodását.
Tájékoztatónk befejezõ részében a védõoltások nyújtotta meg-
elõzési lehetõségekrõl szólunk néhány szót, majd a tudatos, át-
gondolt gyógyszerszedéshez adunk útmutatókat.

Dr. Sasvári Ildikó kistérségi tisztiorvos,
dr. Müller Cecília kistérségi tisztifõorvos
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Diszgráfia és
helyesírás-gyengeség

Sorozatunk múlt heti részében az olvasás zavaráról, a diszlexiáról
írtunk. Sokak számára igényel azonban magyarázatot egy másik
kifejezés: a diszgráfia, vagyis az írás zavara. Az olvasás és írás za-
vara sok esetben mosódik össze a fejünkben, szóhasználatunk-
ban, azonban ez a két tanulási zavar határozottan elválasztható
egymástól. Vannak ugyan gyermekek, akiknél a két probléma
együtt jelentkezik, mi mégis külön próbáljuk a kedves olvasók
számára érthetõvé tenni a fogalmakat.

Az íráshoz szükséges képességek
Az íráshoz szükséges készségek, képességek nagymértékû fejlõ-
dése az óvodáskorra tehetõ. Rajtunk, szülõkön, óvodapedagógu-
sokon is múlik, hogy felfigyelünk-e a gyermek rejtett nehézségei-
re, valamint mennyire segítjük elõ ezeknek a készségeknek a
fejlõdését.
Mi szükséges a jó és helyes írás elsajátításához?
– rajzoló, színezõ, író mozdulatok,
– helyes ceruzafogás,
– megfelelõ látási, hallási figyelem,
– megfelelõ látási, hallási emlékezet,
– beszédhangok megkülönböztetésének képessége, tiszta

beszédhangok,
– megfelelõ tájékozódási képesség térben, síkban (lapon),
– sorrendiség felismerésének, követésének képessége.
Az elsõ osztályba lépõ gyermeknek, a felsorolt képességek birto-
kában, tökéletesen kell írnia a betûelemeket, betûket, betûkap-
csolásokat. Ha viszont valamelyik képesség hiányzik, akkor ez
már nem mondható el.

A diszgráfiás gyermekek írása
Az íráshoz szükséges készségek hiányában a gyermek gondokkal
küzd. Nem tudja lemásolni a kívánt formát (betûelem, betû), el-
lenkezõ irányba, fordítva írja, nem tudja a vonalakat keresztezni.
Képtelen a szabályos forma követésére, nem találja a megfelelõ
vonalközt (nem veszi észre, hogy az egyik vonal vastagabb). Nem
tudja megjegyezni a betû formáját, kapcsolódását, a betûk sor-
rendjét felcseréli.
Memóriaprobléma esetén diktálás után képtelen felidézni a betû-
ket, illetve a betûk szavakban lévõ sorrendjét, betûkihagyással,
vagy betoldással ír. A hallási és látási észlelés problémái miatt
rosszul kapcsolja a betûket, ékezeteket nem érzékel, nem hasz-
nálja az idõtartam szabályait (rövid, hosszú magánhangzók, más-
salhangzók). Gyakran felcseréli a zöngés, zöngétlen betûpárokat.
Ahhoz, hogy egy gyermek esetében megállapítható legyen a
diszgráfia, az írás és a hozzá tartozó egyéb funkciók vizsgálata
szükséges. Az elõzõ írásunkban felsorolt óvodáskori tünetek
nemcsak a diszlexia, hanem a diszgráfia veszélyeztetettségét is
jelezhetik.
A diszgráfia okai között azokat a tényezõket sorolhatjuk fel, ame-
lyeket elõzõ írásunkban az olvasás zavaránál már megtettünk.
Természetesen írásunk nem tartalmaz mindent, ami a disz-
gráfiára vonatkozik, hiszen csak tájékoztató jellegû. A Nevelési
Tanácsadó és az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat szakemberei
minden hozzájuk forduló szülõ számára segítséget nyújtanak.
Következõ heti írásunkban megpróbálunk gyakorlati tanácsokat
adni a diszlexia, diszgráfia megelõzéséhez, kezeléséhez.
Kérjük az olvasókat, hogy az újságon keresztül, vagy a nevelési ta-
nácsadó postacímére, e-mail címére juttassák el észrevételeiket,
hozzászólásaikat.
Nevelési tanácsadó Sárbogárd, József A. u. 20.,
e-mail: nevelesitanacsado@kabelsat2000.hu.

Móricz Julianna gyógypedagógus,
Hargitai Enikõ gyógypedagógus-logopédus

Farsang Alsószentivánon

A farsang a karácsonyi ünnepkör végén, vízkeresztkor (január 6.)
indul, és a húsvéti ünnepkör kezdetéig, hamvazószerdáig tart. A
kereszténység elõtti idõkbõl származó farsang jellegzetessége,
hogy a keresztény liturgikus naptárban nem kötõdik hozzá jelen-
tõs vallási ünnep, alapvetõen a gazdag néphagyományokra épül.
A farsang azon kevés népszokásaink egyike, mely életben maradt
a múlt században, és életképesnek bizonyul a XXI. század kezde-
tén is.
A középkori Magyarországon a farsangot a nemesi, a polgári és a
népi kultúrában egyaránt megünnepelték. Míg a királyi udvarban
karneválokat tartottak, addig a városokban és a falvakban
fásángot. A magyar nyelvben — szemben a legtöbb európai nyelv-
vel — a farsang szó nyert létjogosultságot a karnevál helyett. A
német eredetû fasching szóból származó kifejezés jelentése hús-
hagyókedd, ami az ünnep végére, a húsvétot megelõzõ böjt kezde-
tére utal. (A karnevál jelentése valószínûleg ugyanez, a cardo és
vale fordítása: „Hús, Isten hozzád!”)
Farsangkor szabad a
tánc, a bálok szervezése
és a házasságkötés; tu-
lajdonképpen ez a hús-
vétot megelõzõ negy-
ven napos böjt elõtti
féktelen mulatozás idõ-
szaka.
Az alsószentiváni álta-
lános iskolában a ha-
gyományos iskolai far-
sangra idén február
27-én került sor. Új-
donság volt ugyanakkor, hogy valamennyi osztály beöltözött,
mégpedig egy-egy meghatározott színnek alárendelve elõadásu-
kat (a színeket sorsolás útján húzták ki maguknak az osztályok).
Mellette természetesen az egyéni beöltözés sem maradt el. Sok
ötletes produkciót láthattunk, ennek megfelelõen nem fukarko-
dott a zsûri a díjakkal. Így a következõ helyezések születtek:

Csapatverseny: 1. „Én csak Istennek hiszek!” (6. osztály), 2. Kék-
festõ néptáncegyüttes (4. osztály), illetve a „Hófehérke és a hét el-
gyötört törpe” (7. osztály), 3. Bokafogó csapat (2-3. osztály), illet-
ve a Forma I. csapat (5. osztály).

Egyéni helyezettek: 1. Spongya Bob (Nyári Rita), 2. Kukászsák
(Porteleki Alexandra), 3. A részeg talicskás (Hír Regina és Hír
István), illetve A virágárus lány (Porteleki Ádám), 4. A kalóz (Hír
Kinga), 5. „Egy nadrág – két bohóc” (Kocsis Zoltán és Márkli Ba-
lázs).

Különdíjak: Zorro (Rézmûves Richárd), Gabi egér (Kovács
Gabriella).

Mindenkinek köszönjük a beöltözést! Gratulálunk a helyezettek-
nek!

Kiss Attila
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MEGHÍVÓ

A Kishantosi Vidékfejlesztési Központ
Közhasznú Nonprofit Kft. és a Mezõ-
föld Népfõiskolai Társaság tisztelettel
és szeretettel meghívja idén is

GAZDAKÉPZÕ
SOROZATÁNAK

elõadásaira Kishantosra, melyeknek
idõpontjai:

2009. március 11. 14 óra,

2009. március 12. 15 óra

2009. március 13. 11.00—13.00 óra.

Szeretettel várjuk rendezvényeinken!

Elérhetõségeink — tel.: 06 (25) 506 020,
06 (70) 4535 748, 06 (30) 3850 379, fax:
06 (25) 506 021, e-mail: kishan-
tos@enternet.hu.

KÖSZÖNET
Köszönetet szeretnék mondani a már-
cius 1-jén éjszakai szolgálatot teljesítõ
járõröknek, hogy egy órán belül megta-
lálták ellopott kerékpáromat.

Sárközi Gabriella

Három a magyar igazság, egy a ráadás
A mezõszilasi gyerekek zsinórban negyedszer az ország legjobb nyolc csapata között!

A mezõszilasi Németh László ÁMK tanulóira épülõ, Siófok—
Szilas KC néven szereplõ csapatunk küzdelmes és jó játékkal 2.
helyen jutott be az országos döntõbe. A Siófokon rendezett ese-
ményen részt vett az MKSZ több vezetõ munkatársa is: Sinka
László, Hajdú János, Firnicz József. Mind igen elismerõen nyilat-
koztak a magas színvonalon rendezett eseményrõl.

Eredmények
Sikerült a visszavágás a tavalyi döntõben elszenvedett kétgólos
vereségért. A védelem hatékonysága, szélsõink gólerõs játéka
eredményezte ezt a biztos gyõzelmet.
Siófok-Szilas KC—Kistelek 22:13
Gól: Schneider (11/2)-Raffael A. (4)-Csendes (2)-Somogyi (2)-
Schmidt (3).
A sorsolás szeszélye miatt már a második mérkõzésen eldõlhetett
a továbbjutás kérdése, s ezzel éltek is játékosaink, hiszen nagyon
motiváltan, maximális fegyelemmel és koncentráltsággal játszva
biztosították helyünket a nyolcas döntõbe.
Siófok-Szilas KC—Fehérép-Alcoa FKC 28:15
Gól: Zádori (1)-Schneider (8/4)-Raffael A. (4)-Csendes (8/4)-
Somogyi (1)-Raffael B. (4)-Schmidt (2/1).
A valós tét nélküli mérkõzésen a csapatunk bizonyította, hogy
Zámbó Tibor néha „erõsen hallható” irányítása nélkül is tud ját-
szani. A célt teljesítõ edzõ a padon csendben ülve, elégedetten
nézte a hatalmas szívvel küzdõ csapatát, ami kis szerencsével
gyõzhetett is volna.

Siófok-Szilas KC—Gyõr Audi ETO 25:26
Gól: Schneider (11)-Raffael A. (4)-Csendes (5/2)-Káldi (3)-
Schmidt (2).
A csapat edzõje: Zámbó Tibor.

Végeredmény:
1. Gyõr Audi ETO, 2. Siófok—Szilas KC, 3. Kistelek, 4. Fehér-
ép—Alcoa FKC

Németh László ÁMK

Meghívó
Sok szeretettel meghívunk minden

kedves mulatni vágyót

a 2009. március 7-én 20 órai
kezdettel tartandó

NÕNAPI
BÁLRA.

Helyszín:
pusztaegresi mûvelõdési ház.
A zenét a Vájer zenekar biztosítja.

Belépõjegy: 500 Ft.

A hölgyeket meglepetéssel várjuk!

Tombolatárgyakat szívesen
fogadunk!

Az Összefogás Pusztaegres Jövõjéért
Egyesület tagjai

Adó 1 %
Kérjük, adója 1 %-ával támogassa az
alsószentiváni polgárõrség munkáját!

Adószám: 18497180-1-07.

Segítségüket köszönjük!
Katona Sándor

SPORTBÁL
CECÉN

2009. március 7-én, szombaton
sportbált rendeznek Cecén

a mûvelõdési házban
az utánpótláskorú labdarúgók

javára.

19 órától várják a labdarúgás támo-
gatóit, majd az éves munka értékelé-
se után finom vacsorával, mulatozás-
sal, tombolanyereményekkel és büfé-
vel szeretnék emlékezetessé tenni ezt
a kora tavaszi estét. Jegyek elõvétel-
ben kaphatók a mûvelõdési házban.

Érdeklõdni lehet a
06-25-234-135-ös

telefonszámon.

Mindenkit szeretettel várnak!
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Tejfölös-gombás
zöldborsófõzelék

Hozzávalók: 4 dkg vaj, 1 fej vöröshagy-
ma, 20 dkg csiperke, 1 jó evõkanál liszt,
zöldségleves, só, õrölt bors, 1 csokor pet-
rezselyem, 1,5 dl tejföl.
Elkészítés: az olvasztott vajon megfuttat-
juk a finomra vágott vöröshagymát, majd
hozzáadjuk a zöldborsót és a megtisztí-
tott, darabolt csiperkét. Felmelegítjük,
kevergetve, közepes tûzön 4-5 percig to-
vább pároljuk, majd megszórjuk liszttel,
és jól elkeverjük, hogy ne legyen csomós.
Felöntjük annyi zöldséglevessel, hogy jó
kétujjnyira ellepje, felforraljuk, majd las-
sú tûzön fõzzük, amíg a borsó megpuhul.
Közben sóval, borssal, aprított petrezse-
lyemmel ízesítjük. Mielõtt levennénk a
tûzrõl, belekeverjük az egy merõkanálnyi
forró zöldséglevessel simára kevert tej-

fölt. Most már nem fõzzük tovább. For-
rón tálaljuk, és megszórjuk kevés aprított
petrezselyemmel.

Zsákbamacska
köpönyegben

Hozzávalók: 50 dkg vegyes leveszöldség:
sárgarépa, petrezselyemgyökér, karalá-
bé, zeller, 20 dkg párizsi egy darabban, 2
közepes nagyságú burgonya, 1 egész
tojás, 15-20 dkg finomliszt, 1 kis fej
vöröshagyma, 1 teáskanál só, 2 evõkanál
olaj és a sütéshez is egy kevés olaj.
Elkészítés: az összes zöldséget és a bur-
gonyát is megtisztítjuk, megmossuk, le-
csöpögtetjük. Lehetõleg egyforma, hosz-
szúkás hasábokra aprítjuk a bõrétõl meg-
szabadított párizsival együtt, és lisztben
megmártjuk. A tojást habosra verjük 1
deci vízzel, majd a megmaradt lisztet hoz-
záadjuk, és simára keverjük (palacsinta-
tészta sûrûségû masszának kell lennie).
Belekeverjük a megtisztított és fokhagy-
maprésen átnyomott vöröshagymát, a só-
val ízesítjük, és a 2 evõkanálnyi olajat is
belekeverjük. Másfél ujjnyi magasan ola-
jat forrósítunk egy serpenyõben. A lisztes
zöldségdarabokat és a párizsit összeke-
verve egyenként belemártjuk a tésztába,
és az olajban szép pirosra sütjük. A feles-
leges olajat lecsöpögtetjük. Melegen tá-
laljuk. Mártogathatjuk mustárba, paradi-
csommártásba, de készíthetünk mellé
tartármártást is.

NagymamaNagymama
receptjeireceptjeiMárcius

Zöldségeskert: Terítsünk szét egy kevés
szerves eredetû trágyát. Fólia alá, vagy
enyhe idõben a szabadba is vethetünk
céklát, borsót, bokorbabot. Vethetünk
fejes salátát, zöldhagymát, bimbóskelt.
Duggathatunk vöröshagymát és fok-
hagymát, ültethetünk burgonyát, csi-
csókát. A februárban üvegházba vetett
spenótot és borsót ültessük ki.

Gyümölcsös: Elvégezhetjük a körte,
szilva, alma oldását. A füge téli takará-
sát több szakaszban távolítsuk el.

Díszkert: A gyepet fésüljük át gereblyé-
vel, a füvet kezdhetjük nyírni, pótoljuk a
hézagokat, létesítsünk új gyepfelületet,
ha a talaj már nem fagyos, és nincs rajta
pangó víz. Telepíthetjük a nyáron nyíló
gumósokat, évelõket, futókat, cserjé-
ket. A sövények, cserjék, lombos fák te-
lepítését a hónap végéig fejezzük be.
Metsszük meg a rózsát, terítsünk szét
szerves eredetû trágyát.

Üvegház: Vessünk póréhagymát, fagy-
érzékeny egynyáriakat, fûszer- és
gyógynövényeket. Vessük el a hideghá-
zi termesztésre szánt uborkát, paprikát,
padlizsánt és a fóliás termesztésû
paradicsomot.
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A becsei molnárok
Valamikor — van annak már háromszáz esztendeje
is, ha nem négyszáz — két vízimalom õrölte a
becseiek búzáját a Tiszán. Az egyik a felvégen, a má-
sik az alvégen. Csendes, szelíd nyári éjszakákon el-
hallatszott a szavuk a harmadik határig. A felvégi ma-
lom mindig ezt hajtogatta nagy haragosan.
— Vidd, ördög, vidd, ördög, törököt, törököt!
Amire csendesen visszakattogott az alvégi:
— Magyar Pál, Magyar Pál, liszteszsák, liszteszsák!
Nagy oka volt annak, hogy így feleselgettek egymás-
sal akkoriban a becsei vízimalmok. Török világ volt
már akkor errefelé. Vegyest laktak a falukban a ma-
gyarok a turbános atyafiakkal. Amilyen embertelen
volt a török a háborúban ellenség gyanánt, olyan bé-
kességes cimbora vált belõle, ha letelepedett vala-
hol. Nem garázdálkodott, szépen végezte a maga dol-
gát, és nem avatkozott a máséba.
Becsén az alsóvárosban fészkelték meg magukat a
törökök. A felsõvárosi magyaroknak nem csináltak
semmi galibát. Volt nekik külön templomuk, külön
mészárosuk, külön boltosuk, külön csizmadiájuk.
Még vízimolnáruk is, aki megõrölte a kenyérnekvalót.
Tahir bégnek hívták az öreget. Katona volt valamikor,
de vénségére könnyebb munkának találta a hadako-
zásnál a vízimolnárságot. Áldott jó ember volt máskü-
lönben, a légynek se vétett. Koldusnak, vándorlónak
mindig öntött egy kis fehér lisztecskét a tarisznyájá-
ba, akármilyen nemzetségbeli volt. Hanem ha a ma-
gyar molnárt meglátta, mindig elfogta a szívét a
bosszúság.
— Minek is van ez a magyar molnár a világon?! Ha
egymagam volnék a becsei molnár, mindennap két-
szer annyi rézgarast hányhatnék az erszényembe.
A magyar molnárt Pál gazdának hívták. Ez is olyan
ember volt, mint a falat kenyér. Egész nap danolt, fü-
tyült, meg nem szidta volna még az inasát sem. Ha-
nem amikor átpillantott a Tahir bég malmára, akkor
mindig ökölbe szorult a keze.
— Hej, ha ez a török molnár nem volna a világon, ak-
kor egymagam volnék a becsei molnár! Azóta tele
volna a ládafia ezüsthúszassal.
Hát, ezért feleseltek egymással a becsei malmok éj-
jel, nappal. Ha az egyik elhagyta, a másik mindjárt rá-
kezdte. Néha még a harangszót se lehetett hallani a
nagy lármájuktól.
Hanem egyszer aztán ugyancsak elhallgatott mind a
kettõ, alvégi malom, felvégi malom, török molnár,
magyar molnár. Jött ugyanis egy ellenséges gyüle-
vész had nagy robajjal, mint a jeges esõ. A becsei
jámbor polgárok ami drágább portékájuk volt, eldug-
ták, ki hova tudta, aztán mentek világgá. Az ellenség
nem talált egyebet a puszta falunál, de ki is töltötte
rajta a bosszúját, mert az egészet fölégette.
Pál gazda zacskóba hányta, ami pénzecskéje volt, s
elindult a Tisza partján, hogy elrejtse valahová, olyan
biztos helyre, ahol nem találja meg az ellenség, de rá-
talál õ, ha valamikor visszakerül.
Ahogy kémlelõdött ott a víz mentén, egyszer csak ne-
kiment egy odvas, öreg fûzfának. A töve a vízben volt,
a derekáról úgy lebegett le a hosszú moha, mintha
szakáll volna. A fehér szakáll közt tátogott a száj, a
vénhedt fa fekete odva. Pál gazda nem sokat gondol-
kozott, beledugta az odúba a pénzeszacskóját.
— Ezt az Isten is arra teremtette, hogy megõrizze a
pénzecskémet, míg visszakerülök erre a tájra.
Azzal levágott a fáról egy ágat vándorbotnak, és neki-
indult a világnak. Kebelén kenyere, hátán háza, így
ment ez akkoriban Magyarországon.
De bizony a török molnár se várta a házához a hívatlan
vendégeket. Belerakta a megtakarított pénzét egy
vászontarisznyába, s õ is a Tisza partján keresett neki

helyet. Nem talált jobbat az odvas fûzfánál, bele-
csúsztatta hát a tarisznyáját. Csörrent a pénz, ahogy
a másik zacskóba ütõdött. Tahir bég kíváncsi lett, mi
lehet a fában. Belenyúlt az odúba, s kihúzta a magyar
molnár pénzét.

— Nini! — örvendezett a török, hosszú fehér szakál-
lát simogatva. — Csakugyan nem tehetném jobb
helyre a vagyonkámat! Más okos ember is ide tette
az övét, nagyon alkalmas helynek kell ennek lennie.

Azzal szépen visszaeresztette az odúba mind a két
zacskót, betakargatta száraz falevéllel, összecsattan-
totta a papucsát, s úgy megindult, hogy meg se állt
Belgrádig. Ott laktak az atyafiai, azoknál húzta ki a te-
let.

Ahogy kitavaszodott, lassanként hazaszállingóztak a
becseiek. Ámbátor nemigen volt haza a haza, mert a
kormos falakon kívül semmi se maradt a régi Becsé-
bõl. Újra kellett építeni az egészet.

Egy mosolygó hajnalon Pál gazda is hazakerült. Bi-
zony, õ sem találta meg a malmát a felvégen. Elpusz-
tította azt az ellenség az alvégivel együtt. De Pál gaz-
da nem sokat törõdött vele, csak a pénzét meglelje.

Az öreg fûzfa megfrissült koronájával ott bólogatott a
vízszélen, mintha azt mondaná: „Ne búsulj, megõriz-
tem a pénzed!”

Benyúlt a molnár az odúba. Nagyon megörült, mikor
megmarkolta a zacskót. Csak akkor hûlt el, amikor ki-
húzta. Ez nem az õ zacskója! Megint belenyúlt, s ad-
dig kotorászott benne, míg ki nem húzta a magáét is.
Csak aztán esett gondolkodóba:

— Rúgja meg a kakas, mitévõ legyek most ezzel az
idegen pénzzel? Talált jószág, nekem szánta az Isten.
Csináltatok rajta olyan malmot, hogy a király se õrleti
különbben a vasárnapi kalácsnakvalóját.”

S már nyúlt a pénzért, de hirtelen visszarántotta a ke-
zét, mert megdobbant a szíve: „Pál, Pál, te nem jársz
igaz úton! Aki ide rejtette azt a pénzt, vissza is jön ér-
te. Õ se vitte el a tiedet, te se bántsd az övét!”

Elszégyellte magát, s elindult hazafelé. Hát, ahogy
megfordul, megy ám szembe vele Tahir bég. Szakadt
róla a verejték a nagy igyekezetben.

— No, te is megkerültél, te török? — mordult rá Pál
gazda mérgesen.

A török molnár sietett elõkeríteni a zacskóját a fa od-
vából, csak azután adta meg a választ:

— Meg ám, te magyar!

Mikor Pál meglátta, mit csinál a török, csodálkozva
csapta össze a kezét.

— Hát a tied volt a másik zacskó, Tahir bég?

— Hát a tied volt az egyik, Pál gazda?

— Hát ilyen emberséges ember vagy te, szomszéd?

— Hát van tenálad becsületesebb ember, testvér?

A török molnár és a magyar molnár karonfogva men-
tek be Becsére. Szét se váltak többet. Összetették a
pénzüket, ketten építettek egy malmot, közösbe ke-
restek halálukig. Csendes nyári éjszakákon a harma-
dik határig elhallatszik a malom kattogása:

— Becsület, tisztesség, szeretet, békesség...

Móra Ferenc: Mondák és mesék

Megfejtés
1. Zúzmara.

2. A helyes a „d” válasz, Héliosz.

3. DÁNIA.

Helyes megfejtést küldött be:

Szántó Bence
Sárbogárd, Árpád-lakótelep 21.

Gratulálunk! Nyereményedet
átveheted a szerkesztõségben.

Rejtvény

1. Mi vagyok?

Kis ember áll az erdõben,

nagy kalap van a fejében.

Ha kalapját megetted,

õt magát is ismered.

2. Folytasd a sort.

17 21 26 32 ? ?

3. Mi lesz a kék és sárga szín keveré-
kébõl?

4. Milyen dinasztiából származott
Károly Róbert uralkodó?

Beküldési határidõ: március 10.

Sok szerencsét!

Kézmûves-
foglalkozás

2009. március 7-én 14 órától
a sárbogárdi mûvelõdési házban

KÉZMÛVES-FOGLALKOZÁST
TARTUNK.

Téma: nõnap — virágok készítése
többféle technikával.

200 Ft-ot hozz magaddal
a nyersanyagra!

Mindenkit szeretettel várunk!
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Március 7., SZOMBAT
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Nap-kelte 9.00 Hét
mérföld 9.40 Delta 10.05 Élni tudni kell! 10.35 KészPénz
11.05 AutóVízió 11.30 Most a Buday! 12.00 Hírek 12.10
Fogadóóra 12.40 EgészségABC 13.10 Só Mihály kaland-
jai 14.15 I. Magyar Ritmikus Gimnasztikai Világkupa
15.10 Gyermekszínház 16.05 Teknõc a láthatáron 16.35
Géniusz 17.05 Halhatatlanok Társulata: Volf Katalin
18.00 Az étterem 19.00 Luxor-sorsolás 19.28 Föld Tv
19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Ötöslottó-sorsolás
20.15 Miss Marple – Nemezis 22.05 Anthony Zimmer
23.35 Hírek 23.40 Sporthírek 23.50 Koncertek az A38
hajón
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Receptklub 6.05 Egy
letûnt világ 6.30 Digimonok 6.55 Kölyökklub 8.45 Dis-
ney-rajzfilmek 10.00 Receptklub 10.15 Játék 11.30 Há-
zon kívül 12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.45 Havazin
13.20 Így készült 13.45 Ki vagy doki? 14.55 Mr. és Mrs.
Smith 15.50 Eltûntnek nyilvánítva 16.45 Világgá men-
tem 18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 A maszk
21.30 Max Havoc és a sárkány átka 23.15 RTL Boksz
Klub 0.35 Zsaru a vadonból
TV2: 6.00 Tv2-matiné 9.30 Mókás állatvilág 10.00
Doktorológia Leslie Nielsen módra 10.30 Így készült a
Tavaszébredés címû musical 11.00 Kalandjárat 11.35
Babavilág 12.15 Szurikáták udvarháza 12.45 Hegylakó
13.40 Charlie – Majom a családban 14.50 Bûbájos bo-
szorkák 15.50 Az igazság harcosai 16.45 A kutya rúgja
meg: Európa-bajnokság 18.30 Tények 19.05 10! 20.05
Golyóálló szerzetes 21.55 Apollo 13 0.25 Sivatagi cápák
2. – Az afgán küldetés 2.05 Mentõhelikopter 2.55 Drága
testek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Szombat
reggel 9.05 Smink nélkül 10.00 Szombat délelõtt 12.00
Krónika 12.22 Történet hangszerelve 13.05 Rádiókabaré
14.04 Világóra 14.35 G7 – Gazdasági magazin 15.05
Zöldövezet 15.30 Magyarországról jövök 16.04 Idõt ké-
rek! 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04
Rendszerváltoztatók – 20 év után 18.30 Mentés más-
ként – Mûvészeti figyelõ 19.05 Sportvilág 19.25 Határok
nélkül – A kultúráról 19.50 Mese 19.58 Zene 20.04 A Rá-
diószínház dokumentummûhelye 20.53 Zene 21.04 Rá-
diószínház 21.55 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

Március 8., VASÁRNAP
MTV: 4.50 Hajnali gondolatok 4.55 Pénz-vidék 5.23 Kár-
pát expressz 5.50 Nap-kelte 9.05 „Így szól az Úr!” 9.10
Engedjétek hozzám… 9.20 Katolikus krónika 9.45 Egy-
házi naptár 10.00 Református magazin 10.25 Baptista if-
júsági mûsor 10.35 Útmutató 11.00 Gondolatok a Bibliá-
ban 11.10 PURIM 12.00 Hírek 12.10 Bajnokok Ligája ma-
gazin 12.40 Vízilabda Volvo Kupa: Magyarország-USA
13.55 I. Magyar Ritmikus Gimnasztika Világkupa 14.45
Extra – Kultúrháttér 15.15 Csellengõk 15.40 Légfrissítõ
16.10 Fõtér 17.05 Kultúrház 17.55 Panoráma 18.30 Elisa
di Rivombrosa 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.50 Sporthí-
rek 19.55 Csináljuk a fesztivált! 20.55 A szólás szabad-
sága 22.00 Múlt-kor 22.25 Hírek 22.30 Sporthírek 22.40
TS – Sport7 23.35 TS – Motorsport 0.05 MTV Hangerõ
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Infománia 6.25
Digimonok 6.45 Kölyökklub 9.00 Jackie Chan legújabb
kalandjai 9.25 A tini nindzsa teknõcök új kalandjai 9.45
Star Wars – A klónok háborúja 10.15 Receptklub 10.35
Játék 11.40 MeneTrend 12.00 Híradó 12.10 Tuti gimi
13.05 Doki 14.00 A dadus 14.35 Szívek szállodája 15.25
Idõbe zárva 16.00 Hatoslottó-sorsolás 16.25 Szédült
száguldás 2. 18.30 Híradó 19.05 Cobra 11 20.00 A szö-
vetség 22.15 Heti hetes 23.30 Így készült: Largo Winch
23.55 Zsarulesen 1.55 Portré
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika
6.45 Tv2-matiné 10.15 Nagyon különleges ügyosztály
10.45 Két testõr 11.20 Stahl konyhája 11.55 Quantum
Leap – Az idõutazó 12.50 Miért pont Brian? 13.50 Flash
Gordon 14.50 Smallville 15.45 Kyle, a rejtélyes idegen
16.40 Truman show 18.30 Tények 19.00 Napló 20.00
Fejjel a bajnak 22.05 A bûn állomásai 0.15 Képírók 2.10
Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül – a
kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 8.30 Kabarématiné
10.04 Evangélikus istentisztelet közv. 11.05 Gondolatjel
11.32 Pro és Kontra 12.00 Krónika 12.22 Harminc perc
alatt a Föld körül 13.04 Népzene 14.04 Szonda 14.35 Oxi-

gén 15.05 Hangalbum 16.04 Disputa 17.04 Jelenlét
17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Esti séta 19.50
Mese 20.04 Rádiószínház 20.48 Zene 21.00 Rádiószín-
ház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélge-
tés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Válogatás a Vasárnapi újság
reggeli mûsorából 24.00 Éjszaka

Március 9., HÉTFÕ

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 9.00 Sant’ Angelo – Egy kórház hétköznapjai
10.00 A férfi, aki sasokkal álmodott 10.55 Parlamenti
napló 11.45 A sokszínû vallás 12.00 Híradó 12.10 Sport-
hírek 12.15 A fagyos folyó lovasa 13.05 Popsziget 13.35
Roma magazin 14.05 Domovina 14.35 Átjáró 15.00
Pénz-vidék 15.30 Szívtipró gimi 16.20 Balett ABC Henri-
ettel 16.35 Szempont 17.30 Hírek 17.35 Körzeti híradók
17.50 Mobilvers 18.55 Egy lépés elõre 18.55 Bûvölet
19.20 MobilVers 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55
Sporthírek 20.10 A TV ügyvédje 21.10 Kékfény 22.10
Hétfõ este 22.50 Kultúrház 23.00 MobilVers 23.10
Visszajátszás 23.50 Kultúrház 0.30 Hírek 0.35 Sporthírek
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Re-
ceptklub 10.20 Top Shop 11.25 Disney-rajzfilmsorozat
12.00 Híradó 13.30 V.I.P. – Több, mint testõr 14.30
Nascar – A sebesség bûvölete 15.25 Gyõzike 16.25 Va-
csoracsata 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 A
széf 20.00 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 CSI – Miami
helyszínelõk 22.10 Dr. Csont 23.20 Gyilkos elmék 0.15
Reflektor 0.35 Bundesliga 1.50 Fókusz
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00
Jóban-Rosszban 9.30 Marsupilami 10.05 Kvízió délelõtt
10.35 Teleshop 11.40 Kvízió 12.40 Álomhotel 14.20 Per-
zselõ szenvedélyek 15.25 Az áruló 16.20 Bostoni halott-
kémek 17.20 Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 Aktív
19.40 Jóban-Rosszban 20.20 Hal a tortán 21.20 NCIS –
Tengerészeti helyszínelõk 22.25 Elit egység 23.20 Külön-
leges ügyosztály 0.15 Tények este 0.45 Angyalszív 2.35
Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 Merítés 9.00 Napköz-
ben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a háznál 12.00 Kró-
nika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.30 Az
evangélikus egyház félórája 14.05 Rádiókabaré 15.15
Közelrõl 15.35 Hétköznapi tudomány 15.45 Zöldövezet
17.30 Krónika 18.03 Közéleti ütközõ 18.15 Magánhangzó
18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért
szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04
Rádiószínház 20.23 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap
történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti
beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Népzene 0.10
Éjszaka

Március 10., KEDD

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 9.00 Sant’ Angelo – Egy kórház hétköznapjai
10.00 A nemzet könyvtárának kincsei 10.20 Védelmi jog
11.05 Fõtér - Miskolc 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek
12.15 A fagyos folyó lovasa 13.05 Liszt Ferenc: Az üstö-
kös évében született 13.35 Srpski ekran 14.05 Unser
Bildschirm 14.35 Átjáró 15.00 Sírjaik hol domborul-
nak… 15.30 Szívtipró gimi 16.20 Balett ABC Henriettel
16.35 A la Carte 17.30 Hírek 17.35 Körzeti híradók 17.50
Mobilvers 18.00 Egy lépés elõre 18.55 Bûvölet 19.20
MobilVers 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek
20.10 Önök kérték! 21.10 Különös történetek 22.10 Kedd
este 22.50 Kultúrház 23.00 MobilVers 23.05 Médiamix
23.35 Szigorúan ellenõrzött vonatok 1.05 Hírek 1.10
Sporthírek
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Re-
ceptklub 10.20 Top Shop 11.25 Disney-rajzfilmsorozat
12.00 Híradó 13.35 GLITTER – Ami fénylik 15.25 Gyõzike
16.25 Vacsoracsata 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó
19.05 A széf 20.00 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 A
mentalista 22.10 Túsztárgyalók 23.20 XXI. század – A le-
gendák velünk élnek 23.55 Reflektor 0.15 Partypoker.net
1.15 Autómánia 1.55 Fókusz
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Jóban-Rosszban 9.30 Marsupilami 10.00 Kvízió
délelõtt 10.30 Teleshop 11.35 Kvízió 12.35 Elvis – Sztár
születik 14.20 Perzselõ szenvedélyek 15.25 Az áruló
16.20 Bostoni halottkémek 17.20 Joshi Bharat 18.30 Té-
nyek 19.05 Aktív 19.40 Jóban-Rosszban 20.20 Hal a tor-
tán 21.20 Született feleségek 22.25 Rúzs és New York

23.20 A médium 0.15 Tények este 0.45 A miskolci
boniésklájd 2.25 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.30 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 Merítés 9.00 Napköz-
ben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a háznál 12.00 Kró-
nika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.30 A
római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35
Tér-idõ 15.15 Közelrõl 15.35 Hétköznapi tudomány 15.45
Zöldövezet 17.30 Krónika 18.03 Közéleti ütközõ 18.15
Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág
19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene
19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.23 Zene 20.30 Kul-
túrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sport-
világ 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Hangalbum 0.10 Éjszaka

Március 11., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 9.00 Sant’ Angelo – Egy kórház hétköznapjai
9.55 A nemzet könyvtárának kincsei 10.10 Védelmi jog
11.05 Fõtér 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 A fa-
gyos folyó lovasa 13.05 Liszt Ferenc: Korának betege
13.35 Hrvatska krónika 14.05 Ecranul nostru 14.35 Átjá-
ró 15.00 Kormányváró 15.30 Szívtipró gimi 16.20 Balett
ABC Henriettel 16.35 A TV ügyvédje 17.30 Hírek 17.35
Körzeti híradók 17.50 Mobilvers 17.55 Egy lépés elõre
18.50 Bûvölet 19.20 MobilVers 19.28 Föld Tv 19.30 Hír-
adó 19.55 Sporthírek 20.10 Bajnokok Ligája labdarúgó
mérkõzés 23.00 Szerda este 23.40 Lapozó 0.10 Bûntény
a mulatóban 1.25 Hírek 1.30 Sporthírek
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Re-
ceptklub 10.20 Top Shop 11.25 Disney-rajzfilmsorozat
12.00 Híradó 13.40 Az erdõ harcosa 15.25 Gyõzike 16.25
Vacsoracsata 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 A
széf 20.00 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 A cápák
visszatérnek 23.10 Az egység 0.10 Reflektor 0.30
Álomharcos 2.05 Fókusz
TV2: 6.00 Két testõr 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Jóban-Rosszban 9.30 Marsupilami 10.00 Kvízió
délelõtt 10.30 Teleshop 11.35 Kvízió 12.35 Elvis – Sztár
születik 14.20 Perzselõ szenvedélyek 15.25 Az áruló
16.20 Bostoni halottkémek 17.20 Joshi Bharat 18.30 Té-
nyek 19.05 Aktív 19.40 Jóban-Rosszban 20.20 Hal a tor-
tán 21.25 Doktor House 22.25 Shark – Törvényszéki ra-
gadozó 23.20 A Donnelly-klán 0.15 Tények este 0.45 Egy
macsó meleg helyzetben 2.25 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.04 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 Merítés 9.00 Napköz-
ben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a háznál 12.00 Kró-
nika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.30 A
református egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35
Tér-idõ 15.15 Közelrõl 15.35 Hétköznapi tudomány 15.45
Zöldövezet 17.30 Krónika 18.03 Közéleti ütközõ 18.15
Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág
19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene
19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.26 Zene 20.30 Kul-
túrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sport-
világ 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

Március 12., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 9.00 Ötcsillagos szerelem 9.45 A nemzet
könyvtárának kincsei 10.05 Védelmi jog 11.10 Fõtér -
Sárvíz 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 A fagyos fo-
lyó lovasa 13.05 Liszt Ferenc 13.35 Együtt 14.35 Átjáró
15.00 Gyermekélet 15.30 Szívtipró gimi 16.20 Balett
ABC Henriettel 16.35 Önök kérték! 17.30 Hírek 17.35
Körzeti híradók 17.50 Mobilvers 18.00 Egy lépés elõre
18.55 Bûvölet 19.20 MobilVers 19.28 Föld Tv 19.30 Hír-
adó 19.55 Sporthírek 20.10 Szempont 21.10 A la Carte
22.10 Csütörtök este 22.50 Kultúrház 23.00 MobilVers
23.05 Extra – Kultúrháttér 23.35 Euro – Taxi 0.05
Magánbeszélgetések 0.55 Hírek 1.00 Sporthírek
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Re-
ceptklub 10.20 Top Shop 11.25 Disney-rajzfilmsorozat
12.00 Híradó 13.35 Caramuru, a bazi nagy brazil guru
15.25 Gyõzike 16.25 Vacsoracsata 17.25 Mónika-show
18.30 Híradó 19.05 A széf 20.00 Fókusz 20.40 Barátok
közt 21.20 Gálvölgyi-show 22.00 Kész átverés! 23.05
Házon kívül 23.40 Így készült: Puskás, Hungary 0.05
Ments meg! 1.05 Reflektor 1.20 Infománia 1.50 Fókusz
TV2: 6.00 Strucc 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00
Jóban-Rosszban 9.30 Marsupilami 10.10 Kvízió délelõtt
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A BOGÁRDI TV MÛSORA SÁRBOGÁRDON
Fogható SÁRBOGÁRDON, SÁRSZENTMIKLÓSON, AL-
SÓTÖBÖRZSÖKÖN a Kábelsat és a Tarr Kft. rendszerén
a O 05-ös csatornán, a 93,25 Mhz-es frekvencián, vala-
mint az EMW-hálózatán, a C7-es csatornán, a 189,25
MHz-es frekvencián. FIGYELEM! Cece környékének
mûsora a bogárdi mûsor alatt olvasható!
Március 7., Szo: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Ké-
zi: Gázmodul–Seregélyes (nõi 43’), Alap–Gréta Bútor (ffi
43’), Eredményhird. (35’), Sárbogárdi nõi kézikupa (80’)
13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Igari télûzõ (30’), Dr. Mak-
kos Norbert elõadása 5. (70’), Természeti értékeink 7.
(25’), Köõ Pál (30’), Varga Gábor (84’) 19.00 Lapszemle,
Sziréna 20.00 Hajókiállítás (35’), Papföldi majális (25’),
Lajtos Anna koncertje (51’), 7 éves a Margaréta nyugdí-
jasklub (120’)
Március 8., V: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Igari
télûzõ (30’), Dr. Makkos Norbert elõadása 5. (70’), Termé-
szeti értékeink 7. (25’), Köõ Pál (30’), Varga Gábor (84’)
13.00 Heti híradó 15.00 Filmszemle (28’), Galambászbál
(30’), III. Szakács Tüzép Kupa 1., 2. (51’ és 41’), Kiállítás a
dégi kastélyban (62’) 19.00 Heti híradó 20.00 Az ember
rendeltetése és a gyógyulás 9. (60’), Sipos Ete Álmos
evangelizációja
Március 9., H: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Hajókiállítás
(35’), Papföldi majális (25’), Lajtos Anna koncertje (51’), 7
éves a Margaréta nyugdíjasklub (120’) 13.00 Heti híradó
15.00 Kézi: Gázmodul–Seregélyes (nõi 43’), Alap–Gréta
Bútor (ffi 43’), Eredményhird. (35’), Sárbogárdi nõi
kézikupa (80’) 19.00 Heti híradó 20.00 Bemutatjuk dr. Bak-
ács Tamást (ism. 60’) és dr. Pátzay Istvánt (ism. 45’),
Nagy Bandó András Sárbogárdon (ism. 105’)
Március 10., K: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Az ember
rendeltetése és a gyógyulás 9. (60’), Sipos Ete Álmos
evangelizációja 13.00 Heti híradó 15.00 Bemutatjuk dr.
Bakács Tamást (ism. 60’) és dr. Pátzay Istvánt (ism. 45’),
Nagy Bandó András Sárbogárdon (ism. 105’) 19.00 Heti
híradó 20.00 Vadászbál Alapon (50’), Farsangi bál Mikló-

son (40’), Farsang Sárhatvanban (20’), Fogyatékkal élõk
ünnepe (ism. 60’), Kóruskarácsony 2008 (60’)
Március 11., Sze: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Vadászbál
Alapon (50’), Farsangi bál Miklóson (40’), Farsang
Sárhatvanban (20’), Fogyatékkal élõk ünnepe (ism. 60’),
Kóruskarácsony 2008 (60’) 13.00 Heti híradó 15.00 Élni jó!
(110’), Trombi 5. (10), Reneszánsz Cecén (ism. 35’), Aratás
Nagylókon (ism. 20’), Violin-koncert (ism. 60’) 19.00 Sziré-
na 19.30 Lapszemle 20.00 Szivacskézi (25’), Sárbogárdi nõi
záró kézikupa (15’), Foci: S.miklós—Sz.egyháza (95’)
Március 12., Cs: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Szi-
vacskézi (25’), Sárbogárdi nõi záró kézikupa (15’), Foci:
S.miklós—Sz.egyháza (95’) 13.00 Lapszemle, Sziréna
15.00 Vadászbál Alapon (50’), Farsangi bál Miklóson (40’),
Farsang Sárhatvanban (20’), Fogyatékkal élõk ünnepe (ism.
60’), Kóruskarácsony 2008 (60’) 19.00 Lapszemle, Sziréna
20.00 Az ember rendeltetése és a gyógyulás 9. (60’), Sipos
Ete Álmos evangelizációja
Március 13., P: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Élni
jó! (110’), Trombi 5. (10), Reneszánsz Cecén (ism. 35’),
Aratás Nagylókon (ism. 20’), Violin-koncert (ism. 60’)
13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Az ember rendeltetése és a
gyógyulás 9. (60’), Sipos Ete Álmos evangelizációja 19.00
Lapszemle, Sziréna 20.00 Vadászbál Alapon (50’), Farsangi
bál Miklóson (40’), Farsang Sárhatvanban (20’), Fogyaték-
kal élõk ünnepe (ism. 60’), Kóruskarácsony 2008 (60’)
Az élõadások alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508
901. A Lapszemle és a Heti híradó megtekinthetõ
internetes oldalunkon: www.bogarditv.blog.hu. A rendkí-
vüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújságban
adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ idõtartam kö-
rülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
Hirdetésfelvétel a Bogárd és Vidéke szerkesztõségében:
Sárbogárd, Hõsök tere 12. (a mûvelõdési ház mögött) hét-
köznapokon 8—17 óráig. Hiba esetén, kérjük, hívják a kö-
vetkezõ számokat: 06 (40) 200 718, 06 (40) 416 000, 06
(22) 503 259, 06 (20) 9440 445!

A BOGÁRDI TV MÛSORA CECE TÉRSÉGÉBEN
Az adás fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, CE-
CÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁREGRESEN minden prog-
ramcsomagban, az O 05-ös csatornán, a 93,25 Mhz-es
frekvencián.
Március 5., Cs: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Teremfoci: Sárkeresztúr-KIKE–Pentagri, Extrém–Légió,
Kézilabda: T34–Gréta, Gázmodul–Légió 13.00 Heti híradó
(14-18 óra között mûsorfrissítés) 18.00 Lapszemle, Heti
híradó, Sziréna 20.00 Lajtos Anna és Farkas Csilla koncert-
je (51’), Az élet Varga Gáborék tanyáján (84’)
Március 6., P: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Alba Regia Tánccsoport (53’), Hajókiállítás (27’), III. Sza-
kács Tüzép Kupa 1-2. (92’) 13.00 Heti híradó 14.00 Lajtos
Anna és Farkas Csilla koncertje (51’), Az élet Varga
Gáborék tanyáján (84’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Szi-
réna 20.00 Igari télbúcsúztató (28’), Cecei borbarátok
(35’), Galambászbál (42’), Kiállítás a dégi kastélyban (62’)
Március 7., Szo: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Kézilabda: Gázmodul–Seregélyes (44’), Alap–Gréta
(43’), Rácalmás–ÖTYE (44’), Eredményhirdetés (46’)
13.00 Heti híradó 14.00 Lélekút Nagy Terézzel (45’), Be-
szélgetések egy bíróval 5. (80’), Természeti értékeink 7.
(20’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Alba
Regia Tánccsoport (53’), Hajókiállítás (27’), III. Szakács
Tüzép Kupa 1-2. (92’)
Március 8., V: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Lélekút Nagy Terézzel (45’), Beszélgetések egy bíróval 5.
(80’), Természeti értékeink 7. (20’) 13.00 Heti híradó 14.00

Igari télbúcsúztató (28’), Cecei borbarátok (35’), Galam-
bászbál (42’), Kiállítás a dégi kastélyban (62’) 18.00 Lap-
szemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Lajtos Anna és Farkas
Csilla koncertje (51’), Az élet Varga Gáborék tanyáján (84’)

Március 9., H: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Alba Regia Tánccsoport (53’), Hajókiállítás (27’), III. Sza-
kács Tüzép Kupa 1-2. (92’) 13.00 Heti híradó 14.00 Kézilab-
da: Gázmodul – Seregélyes (44’), Alap–Gréta (43’), Rácal-
más ÖTYE (44’), Eredményhirdetés (46’) 18.00 Lapszemle,
Heti híradó, Sziréna 20.00 Lélekút Nagy Terézzel (45’), Be-
szélgetések egy bíróval 5. (80’), Természeti értékeink 7.
(20’)

Március 10., K: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Lajtos Anna és Farkas Csilla koncertje (51’), Az élet Varga
Gáborék tanyáján (84’) 13.00 Heti híradó 14.00 Lélekút
Nagy Terézzel (45’), Beszélgetések egy bíróval 5. (80’), Ter-
mészeti értékeink 7. (20’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Szi-
réna 20.00 Igari télbúcsúztató (28’), Cecei borbarátok (35’),
Galambászbál (42’), Kiállítás a dégi kastélyban (62’)

Március 11., Sze: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Igari télbúcsúztató (28’), Cecei borbarátok (35’), Ga-
lambászbál (42’), Kiállítás a dégi kastélyban (62’) 13.00 He-
ti híradó 14.00 Alba Regia Tánccsoport (53’), Hajókiállítás
(27’), III. Szakács Tüzép Kupa 1-2. (92’) 18.00 Lapszemle,
Heti híradó, Sziréna 20.00 Kézilabda: Gázmodul–Seregé-
lyes (44’), Alap–Gréta (43’), Rácalmás–ÖTYE (44’), Ered-
ményhirdetés (46’)

10.40 Teleshop 11.45 Kvízió 12.45 Babe 14.20
Perzselõ szenvedélyek 15.25 Az áruló 16.20 Bos-
toni halottkémek 17.20 Joshi Bharat 18.30 Tények
19.05 Aktív 19.40 Jóban-Rosszban 20.20 Hal a
tortán 21.25 Gladiátor 0.05 4400 1.00 Tények este
1.30 Strucc 2.00 4400 2.50 Aktív

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok
nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 Merítés
9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a
háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04
Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház fél-
órája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.15 Közel-
rõl 15.35 Hétköznapi tudomány 15.45 Zöldövezet
17.30 Krónika 18.03 Közéleti ütközõ 18.15 Magán-
hangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág
19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40
Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.27 Zene
20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Kró-
nika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00
Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10
Éjszaka

Március 13., PÉNTEK

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát exp-
ressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Ötcsillagos szerelem
10.00 Védelmi jog 11.10 Fõtér 12.00 Híradó 12.10
Sporthírek 12.20 Sorstársak 12.50 Légfrissítõ
13.20 Körzeti magazinok 14.10 Közlekedõ 14.20
Átjáró 14.50 Fórum 15.45 Ablak 16.40 100 év –
Játék a színház 17.30 Hírek 17.35 Körzeti híradók
17.50 Mobilvers 18.00 Egy lépés elõre 18.55 Bû-
völet 19.20 MobilVers 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó
19.55 Sporthírek 20.10 Tiszta kabaré 21.10 Tûzvo-
nalban 22.10 Péntek este 22.50 Beugró 23.45 Baj-
nokok Ligája mérkõzés felvételrõl 1.10 Hírek 1.20
Sporthírek

RTL KLUB: 5.30 WS teleshop 6.00 Reggeli 10.05
Receptklub 10.20 Top Shop 11.25 Disney-rajzfilm-
sorozat 12.00 Híradó 13.30 A kincses sziget gyer-
mekei: Az ütközet 15.25 Gyõzike 16.25 Vacsora-
csata 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 A
széf 20.00 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 A rej-
tély: A kezdet 23.00 A hatalom hálójában 0.00 Ref-
lektor 0.20 Itthon 0.40 Harcos utcák 1.40 Fókusz

TV2: 6.00 Alexandra Pódium 6.25 Tények reggel
7.00 Mokka 9.00 Jóban-Rosszban 9.30 Marsu-
pilami 10.05 Kvízió délelõtt 10.35 Teleshop 11.40
Kvízió 12.40 Csajok a pályán 14.20 Perzselõ szen-
vedélyek 15.25 Az áruló 16.20 Bostoni halottké-
mek 17.20 Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 Aktív
19.40 Jóban-Rosszban 20.20 Hal a tortán 21.25
Euro túra 23.15 Pókerstars.hu 0.20 Tények este
0.45 Hõsök 1.45 Drága testek 2.40 Aktív

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok
nélkül 5.03 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 Merítés
9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a
háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04
Rádiószínház 13.30 A Hetednapi Adventista Egy-
ház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.15
Közelrõl 15.35 Hétköznapi tudomány 15.45 Zöld-
övezet 17.30 Krónika 18.03 Közéleti ütközõ 18.15
Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvi-
lág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40
Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.26 Zene
20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Kró-
nika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00
Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10
Éjszaka
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Olcsón ablak, ajtó. Telefon: 06 (20) 216 7202.
Hanganyagok gépelését vállalom. Telefon: 06 (70) 369
0476.
Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826.
Tûzifa eladó, ingyenes házhoz szállítással! Cser kugli
1860 Ft/q, cser kugli akáccal 1870 Ft/q, cser aprított
1900 Ft/q, cser aprított akáccal 1900 Ft/q, akác tûzifa
kugliban 2110 Ft/q, akác tûzifa aprítva 2140 Ft/q. Füstö-
lésre alkalmas fûrészpor kapható. Telefon: 06 (30) 986
2623.
Töbörzsökön négyszobás, kétféle fûtéses, felújított
családi ház áron alul, sürgõsen eladó. Telefon: 06 (20)
333 6009.
Sárbogárdon Kígyó u. 19., zsúpfedeles vályogház 735
m2 telekkel, összközmûvel sürgõsen, 2.3 millió Ft-ért el-
adó. 06 (30) 296 3375. (345053)

Lakás eladó. 06 (30) 209 9371. (345244)

Dolgozz otthon, legyél független! Kérj ingyenes tájékoz-
tatót! www.otthonimunka.biz/kajarijutka
Háromszobás 78 m2-es 2. emeleti frissen felújított tég-
lalakás eladó a József Attila utcában. Érdeklõdni: 06
(30) 481 4266. (345260)

Németbõl korrepetálást vállalok. 06 (30) 592 2029.
Németjuhász kölykök eladók. 06 (20) 598 6033.(345256)

Szoba kiadó Sárbogárd központjában. 06 (20) 414
7626.
Ingatlan: lakások, kertes házak, szántódi, víz közeli két-
szintes üdülõ eladók. 06 (20) 398 5178, 06 (30) 830
7095. (345260)

Árpád-lakótelepen elsõ emeleti lakás eladó, építési te-
lek eladó. 06 (20) 515 5922.
Albérlet kiadó. 06 (30) 685 3770. (345592)

Pusztaegresen családi ház eladó. 06 (20) 516 1837.
1 hektár felett Sárbogárdon szántóföldet vennék, vagy
hosszú távra bérelnék. 06 (30) 513 5180. (345596)

Árpád-lakótelepi elsõ emeleti, erkélyes, felújított lakás
hosszú távra kiadó. Irányár: 22.000 Ft + rezsi. 06 (70)
313 6917. (345418)

Kiadó 20 m2-es iroda, illetve üzlethelyiség az új üzletköz-
pontban. 06 (70) 332 1393. (345415)

Sárbogárd központjában lakás eladó, vagy kiadó. 06
(30) 354 4825.
Bejárónõt keresek a reggeli órákra, munkanapokon. 06
(70) 770 7292.
LAK6 Stúdió! Eladó ingatlanok Sárbogárdon és környé-
kén. Keresse az ingatlanokat egy helyen, nálunk. Vevõ-
inknek szolgáltatásaink ingyenesek; díjmentes hitelügy-
intézés szinte az összes magyarországi bankhoz. Spó-
rolja meg az ügyintézéssel, sorban állással járó kelle-
metlenségeket, elintézzük Ön helyett. 06 (30) 491 5363.
Lucernamag eladó, 700 Ft/kg. 06 (25) 460 969.
Jelzáloghitelek, személyi kölcsön túlzó ígéretek nélkül.
06 (70) 453 7289.
Visszhitel, szabadfelhasználású kölcsön gépjármû fe-
dezettel. 06 (70) 453 7289.
Családi házak, panellakások Sárbogárdon és környé-
kén akciós áron eladók. 06 (70) 676 8475.
Aluplast nyílászárók óriási árzuhanással 06 (70) 676
8475.
Takarítást vállalok. 06 (70) 453 7289.
S.O.S személyi kölcsön. 06 (70) 453 7289.

Összkomfortos családi házat bérelnék kerttel, mellék-
épülettel, garázzsal Sáregres, Sárhatvan és Pusztaeg-
res területén. 06 (30) 228 5600.

Központban, telekkel ház eladó. 06 (70) 314 1575.

Kozmetikus tanulót felveszek. 06 (30) 216 5457.

Üzlethelyiség kiadó. Érdeklõdni: a T-mobilban, vagy 06
(30) 215 7865. (345348)

Redõnyök megrendelhetõk, beszereléssel. Telefon: 06
(30) 507 3344. (345308)

Halászati betanított munkást felveszünk! Sáregres-
Rétimajori telephelyünkre halászati munkára fizikai dol-
gozókat keresünk. Felvételi: 2009. március 10. kedd,
10-12 óra között személyesen vagy telefonon. Arany-
ponty Zrt., telefon: 06 (25) 509 190.

Sárbogárd központjában telek eladó. 06 (20) 980 0232.

Sárbogárdon ház eladó. Irányár: 2 M forint. 06 (20) 980
0232. (345427)

Dióbél eladó. 06 (30) 457 9126. (345345)

Árpád-lakótelepen negyedik emeleti, felújított, kétszo-
bás lakás sürgõsen eladó. 06 (20) 451 1128.

Hízók eladók. Telefon: 06 (25) 467 879, 19 óra után.

Sárbogárdra fodrászüzletbe kozmetikust keresek. 06
(20) 361 3900. (345333)

Személy-és vagyonõr tanfolyam indul a WOLF Kft.
szervezésében március 15-étõl, tanfolyam díja részletfi-
zetéssel, munkalehetõség! Érdeklõdni: 06 (30) 268
7271.

Akác tûzifa és oszlop, egyéb kemény tûzifa és akáccse-
mete eladó. 06 (30) 947 0899. (345297)

Német korrepetálást vállalok hétvégenként. Jelentke-
zés: 06 (20) 952 3679.

Ady-lakótelepen lakás eladó. 06 (20) 442 1169. (345372)

B, C kategóriás jogosítvánnyal, fegyvervizsgával, sze-
mély-és vagyonõr vállalná telephely, vagy objektumok
õrzését. 06 (30) 684 7632, 06 (30) 533 9925. (345432)

Dunaújvárosi építõipari vállalkozás keres zsaluzó-ács
munkakörbe, szakmai tapasztalattal rendelkezõ munka-
társakat. Jelentkezési lapokat a pont-plan@pont-
plan.hu vagy a 06 (25) 283 542 fax számra várjuk. (345373)

FOGSORJAVÍTÁS Sárbogárdon.
06 25 468 556, 06 70 382 8512

LEKNER KEGYELET
Temetkezési Szolgáltató Kft. 7000 Sárbogárd,

Ady Endre út 160/c.
ÉJJEL-NAPPALI ÜGYELET.

Telefon: 06 30 435 9021, 06 25 460 059

AUTÓBUSZ MEGRENDELHETÕ.
PÁL ISTVÁN, 06 (30) 9890 054

ELADÓ egy FÉG SC24-es fali fûtõ gázkazán és
egy FÉG H120-as felsõ bekötésû, fali vagy álló

GÁZBOJLER. Megbízhatóan mûködnek!
06 30 3483 320

GYÓGYMASSZÕR, Szakács Gábor, Cece.
ÜDÜLÉSI CSEKK beváltható. 06 30 568 9411

KÉTÉVES háromszobás CSALÁDI HÁZ eladó.
Telefon: 06 (70) 773 1172

Ha ESKÜVÕJÉT az AMADEUS
ÉTTEREMBEN megrendeli

2009. március 31-éig, 10%-os
ÁRENGEDMÉNYT adunk!

Vadonatúj étterembelsõ, minõségi menüsor,
szakszerû kiszolgálás, légkondicionált terem,

a legkedvezõbb árak. 06 (25) 463 286

VESZÉLYES FÁK kivágása garanciával.
06 (20) 437 4869

ÓRIÁSI SZOLÁRIUM-AKCIÓ!
„ANDI” KOZMETIKA, 06 (20) 495 1316

ELSÕ EMELETI másfélszobás lakás ELADÓ.
06 (70) 536 4429

BÚTORGYÁRTÁS!
Konyhabútorok, nappalik, elõszobák,

fürdõszobák közel 150 FÉLE SZÍNBEN!
INGYENES FELMÉRÉS, KISZÁLLÍTÁS,

BESZERELÉS! 06 (20) 581 5462

KISHASZONGÉPJÁRMÛVEL rendelkezõ
MAGÁNSZEMÉLYEKNEK vagy

VÁLLALKOZÓKNAK MUNKALEHETÕSÉG!
06 (20) 9648 496

ERDÉSZETI tevékenységek
SZAKIRÁNYÍTÁSA ÉS KIVITELEZÉSE,

ERDÕTELEPÍTÉSI PÁLYÁZATOK készítése.
Lábon álló erdõ, fasor vásárlása.

06 (30) 9470 899

Sárbogárd központjában négylakásos
társasházban LAKÁS ELADÓ.

Irányár: 15 millió forint. 06 (20) 4057 366

JOGOSÍTVÁNY! Tanfolyam indul
MÁRCIUS 6-ÁN, 18 ÓRAKOR a mûvelõdési
házban. Fûrész József, 06 (30) 290 3744

HASZNÁLTRUHA ÜZLET
nyílt a SÁRSZENTMIKLÓSI POSTA mellett.

ÓRA-ÉKSZER! ARANY-EZÜST!
CERTINA-CASIO-VEKTOR ÓRÁK.

Sárbogárd, Ady E. út 89.

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!

FORNETTI
LÁTVÁNYPÉKSÉG

nyílt
Sárszentmiklóson

(a húsbolt mellett).
Szeretettel várunk minden

kedves vásárlót!

TAVASZI VÁSÁR
a Flóra bababoltban!

SIESTA bõrbéléses CIPÕK árából
25 %-os kedvezmény!

Megérkeztek az ÁTMENETI KABÁTOK,
a tavaszi GYERMEK- ÉS KISMAMA-

RUHÁZATI TERMÉKEK.
Babakocsik, kiságyak, etetõszékek,

autósülések nagy választékban.
Sárbogárd, Tompa M. u. 25. Nyitva:
H-P: 8-12-ig, 13-17-ig, Szo: 8-12-ig.

Telefon: 06 (30) 237 8428
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VÁLTSON NÁLUNK
FORINTHITELRE!

Nálunk árfolyamkockázattal nem kell számolnia!
(Most folyósítási jutalék és szerzõdéskötési díj nélkül!)

SZEMÉLYI HITELEK: szabad felhasználású  THM: 19,67–21,83 %

LAKÁSCÉLÚ HITELEK: (felújítás, házvásárlás, házépítés).

Akár 20 évre! THM: 16,30–17,18 %

A fenti adatok tájékoztató jellegûek, a Takarékszövetkezet részérõl nem minõsülnek ajánlattételnek!

Kirendeltségeink készséggel állnak rendelkezésükre az alábbi települé-
seken: Sárbogárd, Alap, Igar, Cece, Sárkeresztúr, Káloz, Lajosko-
márom, Dég, Mezõszilas, Szabadhídvég, Sárosd, Nagylók, Sza-
badegyháza, Sárszentmiklós.

PÁLYÁZAT
Az alapi óvoda a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi

XXXIII. törvény 20/A pontja alapján pályázatot hirdet

GAZDASÁGI ÜGYINTÉZÕ
munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû.

A foglalkozás jellege: teljes munkaidõ.

A munkavégzés helye: Fejér megye, 7011 Alap, Vörösmarty u. 7.

A munkakörbe tartozó feladatok: a munkaköri leírásban foglaltak szerint.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései
irányadóak.

Pályázati feltételek: középiskola/gimnázium, számviteli ügyintézõ szak,
büntetlen elõélet, önéletrajz, valamint a fentieket igazoló okmányok máso-
lata.

Elõnyt jelent: felsõfokú képesítés, számviteli szakügyintézõ szak.

A munkakör betöltésének idõpontja: a munkakör legkorábban 2009.
március 16. napjától tölthetõ be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. március 11.

A pályázat benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak az alapi óvo-
da címére történõ megküldésével (7011 Alap, Vörösmarty u. 7.)

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a beérkezett pályázat áttekinté-
se. A pályázat eredményének ismertetése levélben.

A pályázat elbírálásának határideje: 2009. március 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: a Kormányzati Sze-
mélyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) honlapján.
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Nyílt
tér

Gondolkodjunk!
A lakó-pihenõ övezeti besorolásról is van
véleményem. Igen, más településen is van
ilyen, de a folyamat lebonyolításával azért
vannak problémáim.
Bárhol az országban elõfordulhat, hogy
egy képviselõnek eszébe jut ez a gondolat,
és õ annyira akar képviselni. Szoktam
mondani, hogy a polgármesterek és képvi-
selõk „hivatalból” lehetnek „hülyék”, mert
nincsenek képesítési elõírásaik, tehát ez
bizony elõfordulhat. Testületi döntés kell
az ötlet kivitelezéséhez. Semmi gond, ese-
tünkben ha szerez egy képviselõ tíz szava-
zatot, nyert ügye van.
De talán fel kellett volna mérni elõre (és
nem utólag!) a döntés következményeit.
Talán meg kellett volna kérdezni az ott la-
kókat (nem egyet, vagy nem csak az isme-
rõsöket és a haverokat), hogy mit akarnak
õk. Talán vázolni lehetett volna több lehe-
tõséget is a forgalom csökkentésére. Még
olyan eretnek gondolat is megfogalmazó-
dott bennem, hogy fel kellett volna hívni a
figyelmet, mi lesz a döntés után, mire szá-
míthatnak az ott lakók. Nem biztos, hogy
nem elégedtek volna meg a két „remekbe-
szabott” forgalomlassítóval.
Nem csodálkozom, csak felteszem a kér-
dést: senkinek nem volt egy picivel több
esze? Szólhatott volna valaki menet köz-
ben: állj, koporsóvivõk!
Megköszönöm mindannyiunk nevében G.
S. állampolgárnak az aktuális bírságtari-
fákról szóló tájékoztatóját, de elgondol-
kodtak-e már azon, mit kapunk mi manap-
ság az állam- és közigazgatástól? Fenye-
getnek, bírságolnak, fenyegetnek, bírsá-
golnak, elveszik a maradék életterünket.
És mi a teendõnk, ha segítségre van szük-
ségünk? Térdre, imára, esetleg ha rendõr
kell, ugorjunk ki a 63-as so-
rompóhoz, vagy „célforga-
lom” jelleggel az Attila
utcába.

Csibegép (alias Csizmadiáné
Boros Edit Gréta)

Farsang
Sárhatvanban

A kis település közösségi életének jelentõs
téli eseménye a farsang. Az idén is meghir-
dették hétvégére kicsiknek és nagyoknak
egyaránt az álarcos farsangi télbúcsúzta-
tót. Szombaton délután a gyerekeket vár-
ták a klubba, este pedig a felnõttek öltöz-
tek be jelmezekbe.
Az esti mulat-
ság kicsit ké-
sõbb kezdõ-
dött, mert sok
szülõ érdekelt
volt gyermeke
révén a Sár-
szentmiklósi
Általános Isko-
la farsangi be-
mutatóján.
Amíg a késõk
megérkeztek, a
többiek már
melegítettek a
táncparketten.
A Deres lányok ikreknek öltözve, Baki
Ferencné és Szecsõdi Lászlóné a PaDöDö
párosnak öltözve táncoltak. Sohár
Lászlóné és Zámbóné Selmeczi Piroska
szép virágáruslányokként kínálták kosa-
rukból a szebbnél szebb virágokat. Fórizs
Zoltánné bohócruhában, nyakában dob-
bal ropta. Baki Ádám Zorrónak, szülei kis-
lánynak és kisfiúnak öltöztek be. Érsek
Ferencné olajsejknek, Lévai Mihályné
szobalánynak álcázta magát a remek es-
tén.
Nagy sikert aratott a Bátai házaspár börtö-
nös maskarájával. Bátainé szemrevaló
rendõrnõként, gumibottal az oldalán, rab-
szíjon vezette rabruhába bújt férjét. De
milyen édes egy ilyen szépasszony bilincse!
Sokan jöttek el a hajnalig tartó bálba. A
szervezõk örömére nagyon jól sikerült az
idei sárhatvani farsangi mulatság.

Hargitai Lajos

Heti idõjárás
A következõ napokban is
marad a változékony idõ-
járás. Sokfelé várható
esõ, záporesõ, egy-egy
zivatar is kialakulhat.
Többfelé jelentõs meny-
nyiségû csapadékra van
kilátás. Várhatóan a hét-
végén egyre hidegebb,
de továbbra is nedves
léghullámok érkeznek fö-
lénk. A megerõsödõ északi, északnyugati
szélben záporok, a hegyeinkben hózáporok
kialakulására lehet számítani. Helyenként
már megjelennek az éjszakai fagyok, és nap-
közben is 5 fok körül alakul a hõmérséklet.

www.metnet.hu

Buszpanasz
Azt reméljük, ha kérésünk megjelenik az
újságban is, talán meghallgatásra, illetve
orvoslásra talál.

A sárbogárdi Volán-iroda bezárásával
megszûnt annak lehetõsége is, hogy a bér-
letigazolványokhoz és a bérletekhez hely-
ben jussunk hozzá, ami sok embert, diákot
érint. Talán meg lehetne oldani havi pár
napban, hogy Székesfehérvárról lejönné-
nek az igények teljesítésére. Az önkor-
mányzatnál talán lenne is lehetõség egy-
egy napra helyiséget biztosítani erre a
célra. Megköszönnénk, ha a polgármesteri
hivatal is segítene ebben!

A buszokhoz szorosan kapcsolódik, hogy a
megállóhelyeknél hiányzik a buszjáratok
menetrendje. Alig lehet találni olyan he-
lyet az egész sárbogárdi körzetben, ahol
menetrend is lenne kitéve. Ahol van, az
olyan régi, hogy elmosódtak rajta a betûk
és a számok. Elég hosszú ideje várjuk, mi-
kor tesznek ki menetrendet, hogy megfele-
lõen tájékozódni tudjunk a járatok indulá-
sáról. Erre nagyon nagy szükség lenne.

Kérjük, pótolják ezeket a hiányosságokat
minél hamarabb!

Köszönettel: egy utas

Lopják az
éthordót is

A Mészöly Géza Általános iskola konyhá-
járól hordjuk az ebédet. A konyha elõteré-
ben egy polcra tesszük be minden reggel az
üres éthordót, amit délben megtöltve vihe-
tünk haza.
A napokban meglepve tapasztaltam, hogy
délben üres volt a polc. Hová tûntek az ét-
hordók? – tûnõdtem. Bekopogva a kony-
hába az egyik konyhás néni szabadkozva
adta ki a teli edényt. Elmondta, hogy azért
kellett azt bevinni, mert újabban ismeret-
lenek kifigyelték, hogy mikor rakják ki az
ételt, és akkor az edények egyikét, másikát
ellopták az ebéddel együtt.
Hát ilyen világ még nem volt!

/H/
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