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M E G H Í V Ó
Sárbogárd Város Önkormányzata tisztelettel meghívja a város lakosságát

az 1848/49-es forradalom és szabadságharc
161. évfordulója alkalmából a Hõsök terén

2009. március 15-én 18.30 órától tartandó

FÁKLYÁS ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉSRE,
majd az azt követõ koszorúzásra a Petõfi-emléktáblánál.

Ünnepi beszédet mond: dr. Dizseri András.
Az ünnepi mûsorban közremûködnek:

a Sárbogárdi Szövetkezeti és Városi Vegyes Kar,
Arany Ariella és Mezõ Bálint, a Petõfi Sándor Gimnázium tanulói,

valamint a Sárbogárdi Fúvószenekar.

Petõfi Sándor: 1848
(részlet)

Ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag,

Te népek hajnalcsillaga!...

Megviradt, fölébredett a föld, fut

A hajnaltól a nagy éjszaka.

Piros arccal vad sugára

Komor fényt vet a világra;

E pirulás: vér, harag és szégyen

A fölébredt nemzetek szemében.

(Debrecen,
1848. október vége—november 16.)

Buszpályaudvar a mellékutcában?
Sárszentmiklóson a Jókai utcában az egyik ház elõtt áldatlan állapotot okoznak a munkásszállító
buszok. Naponta 18 alkalommal, kora hajnaltól késõ éjszakáig jönnek, mennek, itt melegítik a
házak ablakai alatt a motort, hogy remegnek az ablakok.

Ez az utca nem arra való, hogy itt buszvégállomást üzemeltessenek! Miért nem a SERKÖV-be
vezetõ úton fordulnak meg, ahol nem zavarják a környékbeli lakók nyugalmát? Kint, az utca sar-
kán, a Köztársaság úton pedig felszállhatnak a várakozó utasok a buszra. Hiába szóltunk az ön-
kormányzatnál, mindeddig nem történt semmi. Tegyenek végre valamit! Vagy mi is tüntessünk,
hogy meghallják végre a panaszunkat?

Az utca lakói
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Nõnapi bál Pusztaegresen
A megélénkült pusztaegresi közélet rendezvényeinek sorában
szombaton este nõnapi bálra várták és hívogatták a mulatni vá-
gyókat az Összefogás Pusztaegres Jövõjéért Egyesület tagjai. A
helyi kultúrházban több mint hatvanan jöttek össze egy kellemes

közös estére, melyen a hangulatról a Vájer zenekar gondosko-
dott. Hogy a sok tánc közben ne maradjon éhen senki, a település
lakói közül ki ezzel, ki azzal járult hozzá a finomságok elkészítésé-
hez, amiben egy csokor szépkorú asszony remekelt, és a hozzáva-
lókból ízletes süteményeket, harapnivalókat alkottak. Örömmel
tapasztaltam, hogy sok fiatal is eljött az eseményre, így a különbö-
zõ korosztályok együtt vették ki a részüket e hétvégi kikapcsoló-
dásból.
A rendezvény támogatói voltak: Forgács Lajos, Forgács Rómeó,
Sztojka István, Csesznegi Istvánné, Major Sándorné, Paksi Fe-
rencné, Farkas Ferencné, Jaksics Györgyné, Vagyóczki Gyula,
Tóth István péksége (Sárbogárd), Fülöp Mária, Orbán Józsefné,
Ladányi Istvánné.
A finomságokat sütötték: Puchinger Lászlóné, Tóth Istvánné,
Vagyóczki Gyuláné, Fülöp Mária, id. Molnár Istvánné, Csesznegi
Istvánné, Molnárné Reng Zita, Csesznegi István.
Mindannyiuknak ezúton is köszönik a szervezõk a segítséget!

Hargitai Kiss Virág

Válságos idõk
Nem panaszkodom, csak mondom. Vagy
mégis?
A lehetõséghez mérten szép napot, szebb
jövõt kívánok.
Tudom, hogy nem egyedi az én esetem,
mert sokan járunk hasonló cipõben (lassan
már cipõ nélkül), de kénytelen vagyok né-
mi keserû önsajnálattal megosztani Önök-
kel gondjaimat. Lesznek olyanok, akik
megmosolyogják, olyanok, akik legyinte-
nek, de bizonyosan sokan akadnak, akik
sóhajtva bólogatnak.
Természetesen nem sajnálatból bólogat-
nak, hanem azért, mert önmaguk gondját
is belelátják ezen sorokba.
Négygyermekes, munkanélküli, szívbeteg
családapa vagyok. Kettõ gyermekem
sportiskolába jár, egy általánosba, egy pe-
dig jövõre végez az iskolával és keresõké-
pes lesz (de hol van még az a jövõre?). Ad-
dig még sok, állítólag megérdemelt, több
milliós jutalmat osztanak ki az adófizetõk
pénzébõl felsõbb körökben. (A következõt
halkan mondom: „biztosan” megdolgoz-
tak érte.)
Mint említettem, munkanélküli lettem
(önhibámon kívül), pár hónapig szociális
segélyt kaptam, havi 1.070 Ft-ot, amit meg-
emeltek 1.085 Ft-ra. Három hónap elmúl-
tával (mikor fölülbírálták az anyagi helyze-
tünket) kézhez kaptam egy határozatot,
amiben közölték velem, hogy vagyoni hely-
zetem nem indokolja a havi 1.085 Ft folyó-
sítását.
Lehet, hogy nem vagyok egy számolózseni,
ezért nem is nyitottam vitát. Hisz’ biztosan
nekik van igazuk, nekik van érettségijük,
már ha az értelmi szintet papírok alapján
nézzük. Chauchescu feleségének is voltak
tudományos diplomái, bár a nevét is alig
bírta leírni. Leonardonak nem volt érettsé-

gije, mégis meghaladta korát a munkássá-
ga. „Akinek nem inge, ne vegye magára, de
akinek igen, az öltözködjön fel.” (Hofi
Géza)
Az én esetemben a számokba betekintve
nem kell Einsteinnek lenni, hogy megálla-
pítsuk, vajon mi az az állítólagos vagyoni
helyzet. Lássuk csak: nejem átlagosan
56-60 ezer Ft-ot keres havonta (többet ke-
resett, 76 ezer Ft-ot, de a válság miatt csak
egy héten 4 napot dolgozik, így az összeg is
lecsökkent), plusz étkezési hozzájárulás
6.500 Ft, családi pótlék 64 ezer Ft, ennyi a
befolyó tõke.
Kiadás: gáz 32.604 Ft, villany 11.039 Ft,
vízdíj 9.320 Ft, kábeltévé (bár nem kötele-
zõ, de ennyi igényünk már csak lehet)
3.994 Ft, havi iskolai utazás, kollégiumi já-
rulékos kiadások (ha présbe szorítjuk is)
25 ezer Ft, a szívgyógyszereim 6.000 Ft, bár
ez hónapok óta nem lett kiváltva, mert ez
hatónknak kétheti kenyér. A betegbiztosí-
tásomat magam fizetem, ami 4.500 Ft. A
lakásbiztosítás 2.925 Ft. A tavaly elõtt la-
kásfelújításra és bõvítésre bátran felvett
valuta alapú kölcsön havi törlesztését a
gazdasági válság miatt 20 ezerrõl 30 ezer
Ft-ra emelték, plusz még van havi törlesz-
tendõ 10 ezer Ft áruvásárlási hitel, telefon-
számla 4.500 Ft. És még nem ettünk, nem
öltözködtünk, nem vettünk higiéniai cik-
keket, és nem mostunk. A kávét, dohány-
árut és hasonlókat nem is számoljuk, mert
az nem kötelezõ (az Úr bocsássa meg,
néha lottózom).
Láthatjuk, hogy ha a bevételeket összead-
juk, akkor 126. 500 Ft-ot kapunk, míg a ki-
adások összege 139.882 Ft. A különbség
13.382 Ft.
Nocsak, nocsak! Hol van az a jó anyagi
helyzet?

Ismétlem magamat: még nem ettünk, nem
öltözködtünk. Tetszenek látni, tisztelettel,
szinte már dõzsölünk! Úgy érzem, már
kezdem megérteni, mi az a megélhetési
bûnözés (ezt tréfának szántam).
Tessék csak nyugodtan mosolyogni — hála
a jó Istennek, még néha van min.

Tisztelettel: Szabó Gyula (Kaktusz),
aki már elvesztette az optimizmusát

Szolgasors

Szolgák lettünk, a szolgák szolgája,
hazánk lett a rabszolgák országa,
cselédek lettünk a saját házunkban,
éhbérért dolgozunk drága jó hazánkban.

Eladott ország, eladott emberek,
Kiálthatjuk újra: Munkát! Kenyeret!
Eladtak bennünket, mint vágóba a marhát,
dolgoztunk görnyedve, de ki tartotta markát?

Miért vagyunk mindig másoknak kutyája?
Miért lóg rajtunk szegénység subája?
Szegénység subája nálunk már megszokott,
mint magyaros becsület, ugyanúgy megkopott.

Meggörnyedt hátak, hólyag a tenyéren,
mégis úgy tengõdünk kegyelemkenyéren.
Eladtak bennünket, szülõt és gyermeket,
elnyomnak bennünket, mint körmön a
tetveket.

Jó lenne szabadon, bilincset lerázva,
idegenek lettünk a saját hazánkban!
Idegen világ körbezár bennünket,
nem jut már kenyér, nincsen már becsület.

Szabó Gyula (Kaktusz)



Bogárd és Vidéke 2009. március 12. KÖZÜGYEK 3

Sündisznótüske
Bódai Gábor napirend elõtti felszólalását
akár a parlamentben is elmondhatta volna
ellenzéki vezérszónokként. Szerinte tüs-
kés sündisznóállást vett fel a város. Elmon-
dása szerint a jelenlegi városvezetésnek
két dologgal kellett megbirkóznia: egyfelõl
az elõzõ ciklus felelõtlen túlköltekezésé-
bõl eredõ több mint 100 milliós mínusszal,
másrészt egy hiteltelenné vált kormány
drasztikus megszorításaival. Hiányolta,
hogy nincs lehetõség munkahelyteremtés-
re.

Több rendõr kellene
A második napirendi pontban Sárbogárd
bûnügyi és közbiztonsági helyzetérõl tár-
gyaltak. Vendégként megjelent dr. Simon
László megyei rendõrfõkapitány és Enczi
József helyi rendõrkapitány.
Etelvári Zoltán kérte, hogy a traffipaxot
ne a sorompónál állítsák fel, mert többek
véleménye szerint ez csak pénzbeszedésre
jó. Olyan helyre tegyék, ahol tényleg bal-
esetet elõzne meg. Kérdezte, hogy a kõ-
szállító kamionokat miért nem ellenõrzik,
miért nem mérik a súlyukat. Megkérdezte,
hogy a Sörpatikánál 2007-ben történt ve-
rekedés mikor kerül a bíróság elé.
Rigó László kérdezte, hogy lesz-e a rend-
õrségnél az idei évben létszámbõvítés,
mennyit futhatnak a szolgálati kocsik, a
közbiztonságban lesz-e javulás Sárbogár-
don.
Nedoba Károly véleménye szerint kevés a
rendõr a közterületeken. Régebben voltak
kerékpáros és gyalogos rendõrök, most
sajnos nincsenek. Milyen a viszonya a
rendõrségnek a polgárõrséggel, és milyen
a kapcsolata a kisebbségi önkormányzat-
tal? Sok betörés volt Sárbogárdon az utób-
bi idõben. Ezeknek milyen a felderítési
mutatója? A sebességkorlátozó tábláknál
gyakoribb ellenõrzést kért.
Gábris István: Az erõszakos bûncselek-
mények emelkedése magas. Mi okozza ezt
a brutális emelkedést? A helyi bírságok
hány százaléka marad a kapitányságon?
Milyen arányban kerülnek a költségvetés-
be? Az illegális szemétlerakást hogyan le-
hetne büntetni?
Dr. Simon László megyei rendõrfõkapi-
tány válaszában elmondta, hogy nem a va-
lóság jelent meg az enyingi bûnbandáról és
annak sárbogárdi kötõdésérõl. Emiatt ke-
rült Sárbogárd kedvezõtlen fénybe az or-
szágban. Az itt élõ emberek nem szolgál-
tak rá, hogy a médiában ilyen fényben je-
lenjenek meg. Elismerte, hogy a sárbogár-
di kapitányságon a rendõri létszám a mórit

követõen a legnagyobb mértékben csök-
kent. Az M6-os autópálya építése miatt a
környék útjai tönkremennek. Sajnos a
rendõrségnek nincs a teherautók túlsúlyát
mérõ eszköze. Ilyen csak a közút kezelõjé-
nek van. A rendõrautók használatánál
nincs korlátozás, de van ésszerû gazdálko-
dás. Lesz gyalogos rendõr Sárbogárdon. A
kisebbségi önkormányzattal korrekt a
kapcsolata a rendõrségnek. Szeretnék a
rendõrség létszámát növelni, de a jelenlegi
nyugdíjazási rendszer miatt többen men-
nek nyugdíjba akár 40 évesen is, mint
ahány rendõrt képeznek. Elmondta, hogy
a bírságok nem a rendõrséghez, hanem a
központi költségvetésbe folynak be.

Enczi József, a sárbogárdi rendõrkapi-
tányság vezetõje elmondta, hogy a megyé-
ben minden kategóriában csökkent a bûn-
esetek száma, a baleseti mutató is javul.
Évek óta ilyen eredmény nem volt. A sör-
patikai ügy bírói szakaszban van. Sajnos
ebben az évben nem várhatnak végzõs
rendõrt, ilyen csak jövõre lesz. Egyre több
az iskolákban elkövetett erõszakos bûn-
cselekmény. Az illegális szemétlerakás
kapcsán kérte: ha ilyet tapasztalnak, azon-
nal szóljanak a rendõrségnek.
A beszámolót egyhangúlag elfogadták.

Sárbogárdi Napok
A Sárbogárdi Napok 7 milliós elõirányza-
tát és a június 19—21-éig tervezett prog-
ramját elfogadták.
Sárbogárd igényt nyújtott be az önhibáján
kívül hátrányos helyzetbe került önkor-
mányzatok támogatását célzó pályázatra.

Kedvezmény
szerelembõl?

Etelvári Zoltán nem értett egyet azzal,
hogy a polgármester testületi jóváhagyás
nélkül hozzájárult, hogy az IPD Europe
Kft. a Forrás Ipari Park önkormányzati tu-
lajdonrészének 900.000 Ft-os árát 30 nap
helyett 120 nap alatt fizesse ki: Téged, pol-
gármester úr, a képviselõ-testület 30 napos

határidõre hatalmazott fel. A testület fel-
hatalmazása nélkül vállaltad a 4 hónapos
határidõt.

Jegyzõi javaslatra helyt adtak Etelvári ész-
revételének, ám 14 igen, 1 tartózkodás
mellett elfogadták a fizetési határidõ 120
napra való meghosszabbítását.

Bejelentések

Posta maszekban?

Juhász János bejelentette, hogy a sár-
szentmiklósi postát várhatóan 2009. már-
cius 19-étõl egy magáncég, a Szavanna GH
Invest Kft. fogja üzemeltetni. A sárhatvani
posta ügyében nem érkezett érvényes pá-
lyázat, így ezt továbbra is a Magyar Posta
üzemelteti, de késõbb próbálnak magán-
céget találni ennek a mûködtetésére is.

Utak, átereszek és
egyebek

Nedoba Károly a mûvelõdési ház mögötti
terület örökzölddel való beültetését java-
solta.

Õri Gyula a belsõ út és a fõút javítását kér-
te. A Kossuth utcán az útpadka állapotát
kifogásolta. Szóvá tette, hogy a Dégi utca
nincs a javításra tervezett utak között. Ez
az egyetlen földút a városban. Oda esõs
idõszakban mentõ vagy tûzoltó nem tud
bemenni.

Juhász János: 3,8 millió Ft-ba kerülne an-
nak az utcának a javítása. Ez túl nagy ösz-
szeg ahhoz, hogy az idén be tudjuk tervezni
a költségvetésbe.

Etelvári Zoltán kifogásolta a Németh La-
jos köz állapotát. Egy ház udvarából hatal-
mas sárdarabokat hordanak ki a mezõgaz-
dasági gépek az utcára.

Horváth Tibor a posta mögötti területen
javasolta parkoló létesítését. A Vezér utca
aszfaltozásával egy idõben kérni, hogy a
Magyar utcára a torkolatot szélesítsék ki,
mert nagyon szûk a bejáró.

Gábris István: A Köztársaság út 106. szám
elõtt, a buszmegállónál a közvilágítás még
mindig nem mûködik. A Suzuki Bartától a
Vörösmarty útig az áteresz nem mûködik,
pang a víz. A miklósi temetõnél a busz-
megálló tetejét levitte a szél.

Varga László: A miklósi iskolánál lévõ
buszmegállónál a padról a középsõ léc hi-
ányzik. Mikor kezdõdik meg a buszmegál-
ló kialakítása a Jókai és a László utca sar-
kán? Van-e lehetõség arra, hogy a buszok
ne a Jókai utca sarkán parkoljanak hajnal-
ban? A keverõüzem és a malom közötti te-
rület rendbetételét azzal lehetne megolda-
ni, hogyha megvásárolná a város.

Hargitai Lajos

N A P L Ó
— a sárbogárdi képviselõ-testület március 10-ei nyílt ülésérõl —
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Pályázatok fejlesztésre
Az Új Magyarország Pont Sárbogárdi Kistérségi Irodája szerve-
zésében a térség vállalkozóinak tartottak tájékoztatást március
5-én Sárbogárdon, a mûvelõdési központban.
A munkaügyi központ sárbogárdi kirendeltségének vezetõje, Si-
mon Miklós a foglalkoztatási támogatások sokféle lehetõségérõl,
ezen belül is a munkahelyteremtõ, foglalkoztatás-bõvítõ támoga-
tásokról adott tájékoztatást. Elmondta, hogy a válságkezeléshez
kapcsolódóan új lehetõségek lesznek e támogatások segítségével.
Aki fejlesztésen töri a fejét, érdemes felkeresnie a kirendeltséget,
ahol a lehetõségekrõl részletes tájékoztatót kap.
A központi munkahelyteremtõ támogatásokra pályázni kell. A
részletes tájékoztatók internetrõl letölthetõk az OFA, illetve az
Állami Foglalkoztatási Alap honlapjáról.
Simon Miklós felhívta a figyelmet a távmunka támogatásának le-
hetõségére is. A munkahelyek megõrzésére többféle pályázati le-
hetõség van. A munkaügyi központban ezzel kapcsolatban is
tudnak felvilágosítást adni.
László Csaba, a MAG Zrt. képviselõje a kisvállalkozások számára
elérhetõ támogatási programokról, kisvállalkozói hitellehetõsé-
gekrõl beszélt.
Farkas Zoltán, a Vidékfejlesztési Iroda vezetõje az 5.000 fõ alatti
településeken mûködõ vállalkozások fejlesztési lehetõségeirõl
adott tájékoztatást.
Vinklár László kistérségi koordinátor elmondta, hogy a pályázati
feltételeken egyszerûsítettek, meggyorsítják az elbírálást, és a
szigorúság is kisebb lett.

Kiss Erika kistérségi koordinátor a Regionális Operatív Program
vállalkozóknak szóló részérõl és a munkahelymegtartó támogatá-
sokról adott tájékoztatást.
Kérik mindazon vállalkozókat, akik fejleszteni, korszerûsíteni,
építeni, felújítani szeretnének, és ehhez szeretnének valamilyen
pályázati lehetõséget igénybe venni, keressék fel az Új Magyaror-
szág Pont Sárbogárdi Kistérségi Irodáját, mely a régi tanácsházán
található.

Hargitai Lajos

Kérdezték
Sárbogárdon nincs lakás?
Egyik olvasónk jelezte szerkesztõségünknek, hogy a Sárbogárdon
lévõ mentõállomás kap egy esetkocsit, amihez már építik az elekt-
romos bejárati kaput. Szolgálati lakás kellene a mentõtiszteknek,
a sárbogárdi önkormányzat azonban állítólag ezt nem tudja
biztosítani.
Utánajárva e kérdésnek, Magyar Józseftõl, Mezõszilas polgár-
mesterétõl, a Sárbogárdi kistérség elnökétõl megtudtam, hogy
valóban kap a térséget ellátó, Sárbogárdon lévõ mentõállomás
egy esetkocsit, és azzal együtt várhatóan két mentõtisztet. A regi-
onális fõorvos kérte a kistérséget, hogy biztosítsák a szükséges
mûszaki feltételeket, valamint két szolgálati lakást a mentõtisztek
részére. Az elektromos garázsajtók felszerelése megtörtént, a
tolókaput majd ezután teszik föl. Emellett minden kistérségi ön-
kormányzatnak küldtek egy levelet, hogy ahol van rendelkezésre

álló szolgálati lakás, arról szíveskedjenek tájékoztatni a társulási
tanácsot. A szolgálati lakás költségét a mentõállomás természete-
sen kifizeti.
Sárbogárd polgármesterét is kérték, hogy tekintse át, van-e üres
lakás e célra. Mivel azonban két védõnõi állás pályáztatása van fo-
lyamatban, és részükre van két lakás fönntartva, egyelõre nem tu-
dott Sárbogárd e kérdésben nyilatkozni.
Magyar József hozzátette: nem Sárbogárd kötelessége ugyan a
szolgálati lakás biztosítása, de a legkézenfekvõbb és Sárbogárd
számára is elõnyös megoldás az lenne, ha itt kapnának lakást a
mentõtisztek, hiszen akkor könnyebben rendelkezésre állnának.
Ráadásul Sárbogárd a legnagyobb szolgáltató a térségben, itt a
legnagyobb a lakásállomány is.
Bárhogy is lesz, valahogy mindenképpen megoldják a lakáskér-
dést persze, hogy ne ezen múljon: kap-e esetkocsit és hozzá men-
tõtiszteket a térség, vagy sem. Alap fölajánlott már egy lakást, és
Mezõszilason is van egy lakás.
Reméljük, Sárbogárd városvezetése csak talál valahol a városban
egy vagy két lakást, és nem szalasztja el ezt a kínálkozó lehetõsé-
get!
További fejlemény a társulás március 12-ei ülése után várható.
A mentõállomás fejlesztésének keretében egyúttal megcsinálhat-
nák az utcafronton kidõlt kerítést is.

Hargitai Kiss Virág
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Gazdák találkozója Cecén
Elsõ alkalommal rendez találkozót a gazdák számára a Cecei
Gazdakör március 21-én a cecei mûvelõdési házban, illetve a
Jókai utcában. Az egész napos programban lesz mezõgazdasági
kiállítás és vásár, agrárelõadások, tájékoztatók, egyúttal itt
tartják meg idén az Ifjú Gazda Tagozat II. Kongresszusát is,
melyre az ország minden pontjáról várják az érdeklõdõket.
Az I. Cecei Gazdanap kínálatáról a fõszervezõvel, Kuzsmiczki
Szilárddal beszélgettem, aki egyben az Ifjú Gazda Tagozat Fejér
megyei elnöke is.
— Hagyományteremtõ céllal szervezzük meg ezt az eseményt. Az
ötlet onnan jött, hogy tavaly tavasszal Hajdúböszörményben volt
egy ilyen rendezvény. Mivel a dunántúli ifjú gazdáknak nehéz el-
jutni a keleti országrészbe, úgy gondoltuk, ide hozzuk helybe szá-
mukra az új információkat, újdonságokat.
— Kik lesznek a kiállítók?
— Mintegy 20 nagyobb cég jön el bemutatni a mezõgazdasági gé-
peit, technológiáit, növényvédõ szereit, vetõmagjait, a tápanyag-
gazdálkodás lehetõségeit és más szolgáltatásokat.
— A vásár keretében milyen termékeket kínálnak még?
— Bortermelõk jönnek ez alkalomra a móri és tokaji borvidékrõl,
Székesfehérvárról egy házisajt-készítõ, a megye más részébõl
kecskesajt is kerül a standokra, de meg lehet kóstolni egy cecei
termelõ mézét, a rétimajori bio haltermékeket és egy Tolna me-
gyei termelõ mangalicakészítményeit is.
— Két iskola is részt vesz a kiállításon — milyen célból?
— A két iskola a gazdák számára hasznos képzéseit mutatja be.
Az Eötvös József Szakképzõ Iskola és Kollégium aranykalászos
tanfolyamokat, illetve technikusi képzéseket szervez, míg a Szent
István Egyetemen különféle szakokon lehet tovább csiszolni a
szakmai tudást.
— Milyen elõadásokat hallhatnak az érdeklõdõk?
— Elõször is Varga Gábor cecei polgármester mutatja be a jelen-
lévõknek a települést. Kis Miklós országos elnök az Ifjú gazda Ta-
gozatot mutatja be, illetve hogy milyen segítséget tud a szervezet

nyújtani. Jakab István MAGOSZ-elnök az agrárpolitikáról, a me-
zõgazdaság jelenlegi helyzetérõl tart elõadást. Glattfelder Béla
európai uniós parlamenti képviselõ az agrárium uniós helyzeté-
rõl, jövõbeli kilátásairól beszél majd, 2013-ig elõretekintve. Budai
Gyula a MAGOSZ képviseletében a nemrég alakult, magyar ter-
mékeket kínáló bolthálózatról szól majd. Gráf József az FVM-bõl
a SAPS/SPS-re való átállást ismerteti a jelenlévõkkel, illetve hogy
mit tudni a gazdák jövõjérõl, milyen intézkedéseket alkalmaz a
gazdálkodók védelmére a minisztérium, mi lesz, ha a nemzeti ki-
egészítõ támogatást elvonják. Keszthelyi Krisztián az EMVA
képviseletében pedig a pályázati lehetõségekrõl, azok fontossá-
gáról ad tájékoztatást.
Jelenleg probléma, hogy az erõgépekkel milyen szabályok szerint
lehet fõútvonalon közlekedni. Ennek apropóján lesz vendégünk a
közútkezelõ egyik munkatársa. Egy most újrainduló, 5 éves agrár
környezetgazdálkodási program feltételrendszerérõl a Fejér Me-
gyei Agrárkamara elõadói tartanak majd tájékoztatót. De szó lesz
még az olyan új termelési lehetõségekrõl is, mint például az úgy-
nevezett energiaerdõk, azaz 2-3 éves faültetvények.
— Mit érdemes még tudni errõl a rendezvényrõl?

— A gazdanap mindenki számára ingyenes. Nemcsak a gazdákat
várjuk, hanem mindenkit, akit érdekelnek az I. Cecei Gazdanap
programjai. A bemutatásra kerülõ gépek érdekesek lehetnek pél-
dául a gyermekek számára is. A nap keretében lehetõség nyílik
belépni az Ifjú Gazda Tagozatba és a Cecei Gazdakörbe is. Az
elõadásokat követõen ki-ki fölteheti felmerülõ kérdéseit akár
személyesen is a meghívott szakembereknek.
Szeretnénk, ha a látogatók gazdag élményekkel, hasznos infor-
mációkkal gyarapodnának. Ez a nap jó alkalmat teremt arra is,
hogy kapcsolatot teremthessenek egymással és a szakemberekkel
a gazdálkodók, a mezõgazdaság iránt érdeklõdõk.
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

Hargitai Kiss Virág

Meghívó
A Cecei Gazdakör sok szeretettel meghív minden kedves érdeklõdõt az

I. Cecei Gazdanapra
Idõpont: 2009. MÁRCIUS 21. 9.00—17.00 óra.

Helyszín: Cece, Jókai utca, ill. a mûvelõdési ház.
Program:

9.00 órától egész nap: mezõgazdasági kiállítás és vásár

— erõgépek, a szántóföldi növénytermesztés gépei, kertészeti
technológiák, növényvédõ szerek, vetõmagok, profi
takarmányozás, használt gép, biobrikett, tápanyag-gazdálkodás

— kecskesajt, bor, mangalicakolbász, házi sajt, méz, haltermékek

— Eötvös József Szakképzõ Iskola és Kollégium

— Szent István Egyetem:

10.00—14.00 az Ifjú Gazda Tagozat II. Kongresszusa

14.00—16.00 agrárelõadások, tájékoztatók

14.00—14.30-ig Útvonalengedélyek a mezõgazdaságban

14.30—15.30-ig Agrár környezetgazdálkodás

15.30—16.00-ig Energiaerdõ, biobrikett

Kakaspörkölt
és jó bor

A borbarát kör múlt pénteken Rétszila-
son, Horváth István borházánál tartotta
összejövetelét. Megbeszélték a tavasszal
megrendezendõ borverseny részleteit. Az
összejövetelre elhozott jobbnál jobb ne-
mes italok már szépen mutatják, hogy itt,
Sárbogárdon is lehet kiváló minõségû bo-
rokat termelni.
Erre az alkalomra Varjas Ferenc jól elké-
szített kakaspörköltet tálalt a társaságnak,
melyre jólesett a bor, s a jó hangú társaság
régi szép nóták felidézésével vigadt né-
hány órát.

Hargitai Lajos
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Gyorshajtás?
Az Ady Endre útról csak úgy mehetek idõs
szüleimhez a Németh Lajos közbe — ha
nem akarom tönkretenni az autómat a Jó-
zsef Attila utcán —, ha kerülök a Petõfi ut-
ca felé? A Dobó utcából nem mehetek el a
Sáfrány pékségbe, csak úgy, ha kimegyek a
Gagarin utcára, onnan a Petõfi utcára,
majd a 63-asra, és úgy a pékségbe? A Ró-
zsa utcából nem mehetek a 300 méterre
lévõ Sparba, csak a Petõfi utcán keresztül?
Hát, bizony, nem!
Sok ilyen és hasonló kérdésre kellett ezt a
választ adnom. Sokan kérdezték ugyanis,
hogy kitõl származott az az ötlet, hogy a
Bogárd keleti részén lakókat több kilomé-
teres kerülõútra kényszerítsék, ha be akar-
nak menni a központba, és ha nem akar-
nak súlyos büntetéseket fizetni.
A Bogárd és Vidéke február 26-ai számá-
ban a Gyorshajtás címû cikk — amit GS
monogram jegyzett — tanulságos. Köszö-
net is érte, hogy aki már elfelejtette, újra
megtanulja, hogy is kell a lakó—pihenõ
övezetben közlekedni. Ez a KRESZ, ezen
nem lehet vitatkozni, viszont a büntetési
tételeken igen, hogy relatív gyorshajtásnál,
ha 20 helyett 30-cal megyek, akkor már
30.000 Ft-ot fizetek. Ez életszerûtlen és
igazságtalan!
Sok mindenben nem értek egyet a cikkíró-
val. GS azt írja: „Az Attila utcát arra feljo-
gosított jogszabályalkotó testület nyilvání-
totta lakó—pihenõ övezetté.” Arról vi-
szont már nem ír, hogyan is történt a dolog.
Mivel én is a „jogszabályalkotó testület”
tagja vagyok, megpróbáltam megakadá-
lyozni a nyilvánvalóan rossz döntést.
Történt, hogy a tiszti lakótelepre pár új la-
kó költözött, és zavarta õket az a természe-
tes zaj, amit a közlekedõ autók, dolgozó
emberek okoznak. Persze, nemcsak az za-
varta õket, hanem az is, hogy szemben mi-
ért építkeznek, miért mosnak autót, miért
áll ott a busz, ami munkába szállítja a me-

lósokat, miért betonoznak stb., stb. Szóval
minden zavarta õket, ami a vidéki élet ve-
lejárója, a munka zaja. Érdeklõdtek hát, ki
itt a képviselõ, és panaszt tettek nála. A la-
kótelepen népszerûséget vesztett képvise-
lõtársam, Nedoba Károly ugrott is a pa-
naszra. Rövidesen elõterjesztés is lett be-
lõle, és tárgyalta a képviselõ-testület. In-
dokaim alapján elsõ nekifutásra nem is
ment át.
Indokaim akkor is, most is a következõk:
1. Fölösleges balesetveszély miatt lakó—
pihenõ övezetnek nyilvánítani az Attila ut-
cát, mert eleve 30 km/h sebességkorlátozó
tábla és kettõ darab fekvõrendõr lassítja az
esetleg száguldozni akarók kedvét. A tel-
jesség kedvéért meg kell jegyeznem, hogy
ezeket a fekvõrendõröket és a 30 km/h
korlátozást is Nedoba Károly ötlete alap-
ján helyezték ki.
2. Mivel a József Attila utcát (szintén Ne-
doba Károly javaslatára) fekvõrendõrök-
kel tették járhatatlanná, Sárbogárd keleti
részébõl átterelõdött a forgalom az Attila
utcára. Meg is szokták az emberek, hogy
lassan menjenek, nemigen volt száguldás
(aki meg akkor száguldott, ezután is szá-
guldozni fog). A Kossuth, Tompa, Árpád
utca, Németh Lajos, Sávoly, Mádi köz, Kis-
faludy, Ó, Szélsõ, Damjanich, Nap, Kis,
Gagarin, Dobó, Rózsa utca, Templom, Gi-
lice, Gergely köz lakói az Attila utcán kö-
zelítik meg a bevásárlóhelyeket. Ennyi em-
bert valakinek a szeszélye miatt nem lehet
több kilométeres kerülõre kényszeríteni.
Mivel a lakó—pihenõ övezetben az átme-
nõ forgalom tilos, kerülni kell a felsorolt
utca lakóinak a Kossuth, Petõfi utca, 63-as
út felé, vagy pedig szétrázatják és leszakít-
tatják a futómûveiket a József Attila utcai
fekvõrendõrökkel. Még a biciklirõl is le
kell szállni, olyan durvák ezek a bukkanók.
Kerülhetünk még a Baross utcán, ahol két
autó is alig fér el egymás mellett. A lakóte-

lepért aggódó tiltakozók vagy Nedoba
Károly arra nem gondoltak, hogy rákény-
szerítik a forgalmat a Baross utcára, az
iskolába jövõ-menõ gyerekekre? Ott sok-
kal nagyobb a balesetveszély! Bár erre is
van megoldás: ki kell tiltani az autókat a
Baross utcából, sõt, Sárbogárdról is.
Mint említettem, elsõ szavazásra nem ka-
pott Nedoba Károly elõterjesztése kellõ
számú szavazatot, mert fideszes képviselõ-
társaim is belátták, hogy az elképzelés nem
jó, nem lehet megnehezíteni 1.200-1.500
ember életét, közlekedését. Képviselõtár-
sam, Nedoba Károly ekkor súgott valamit
a polgármesternek, mire õ technikai szü-
netet rendelt el. A Fidesz-frakció kiment
tanácskozni, és csodák csodája: a „tízek”
megszavazták lakó—pihenõ övezetté az
Attila utcát. Az észérvek és az emberek
érdekei természetesen itt már nem számí-
tottak!
Cikkében GS még azt is írja: „miért gon-
dolja bárki is, hogy a honvédségi lakótele-
pen élõknek ne lenne joguk ugyanolyan
nyugodt pihenéshez, mint a más lakótele-
pen vagy családi házban élõknek? Miért ne
engedhetnék ugyanolyan nyugodtan ját-
szani a gyermekeiket a lakótelep terüle-
tén, mint a családi házban élõk? Itt nincs
kerítés, itt csökkentett sebesség a véde-
lem.” Egy lakótelepen soha nem lehet
olyan nyugodtan pihenni, mint egy családi
házban! A lakótelepen többen laknak,
több a gyerek (hála istennek), nagyobb a
gyerekzsivaj is, áthallatszik a zene, tévézés,
kiabálás, veszekedés stb. Természetesen a
pihenés jogát senki sem vitatja.
De akkor mit csináljanak a 63-as fõút mel-
lett lakók, akiknek a vitrinében csörögnek
a poharak, ha elmegy egy 50 tonnás kõszál-
lító kamion, akik nyáron nem nyithatnak
ablakot a zaj és a füst miatt, akiknek repe-
dezik a fala és még sorolhatnám. Mond-
hatnám ezt több utcára is (Tompa, Árpád,
Rákóczi, Vasút, Széchenyi, Magyar) —
vagy csináljunk ezekbõl is lakó—pihenõ
övezetet? Persze, lehet mondani, hogy köl-
tözzenek el a fõút mellõl, de ez a tiszti
lakótelepen lakókra is érvényes lehetne.
A gyerekek szabadon engedése is rossz
példa. A tiszti lakótelep teljesen zárt, a ját-
szótereket és a parkot házak határolják, és
védik a gyerekeket az Attila, József Attila
utca zajától, és az utcára való kiszaladástól.
De arra anyának, apának is ügyelnie kell,
hogy ez ne történhessen meg! A lakó—pi-
henõ övezetté nyilvánított Attila utcában
csak garázsok nyílnak az utcára. A lépcsõ-
házakból nem tud úgy kiszaladni a gyerek,
hogy észre ne vegyék, mert akkora a hely a
ház és az úttest között. Azt meg, ugye, nem
kell mondanom, hogy a gyereknek nem
szabad a közúton játszani.
Elgondolkodtató, hogy 2009-ben egy em-
ber pár remélt szavazatért több száz em-
bert kínozhat nap mint nap. Meddig kell
ezt eltûrni?
Egy dolgot azért nem értek: ha valakinek
van véleménye, neve miért nincs?
Nekem van:

Etelvári Zoltán

Hirdetmény
— a Dunaújváros—Sárbogárd közötti, 120 KV-os légvezetékes
közcélú hálózat vezetékjoga fennállásának engedélyezésérõl —

Az eljárást lefolytató hatóság: MAGYAR KE-
RESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATAL Szé-
kesfehérvár Mérésügyi és Mûszaki Biztonsá-
gi Hatóság (8000 Székesfehérvár, Ady Endre
u. 11-13., telefon: 06 22/312 054, 06
22/506-791; fax: 06 22/348-118.).
Hatásterület: a hálózat nyomvonalának és bizton-
sági övezetével érintett területek Sárbogárdon —
0757/11, 0767/4, 0767/12, 0757/13, 0767/14,
0767/16, 0757/2, 0767/28, 0767/29, 0766,
0752, 0749/26, 0749/27, 0749/14, 0749/2,
0749/3, 0748, 0718/1, 0718/2, 0718/27,
0718/42, 0718/41, 0718/40, 0718/39, 0718/38,
0718/37, 0718/36, 0718/31, 0717, 0706/27,
0706/28, 0706/29, 0706/30, 0706/2, 0706/11,
0706/12, 0706/13, 0690, 0678/23, 0678/24,

0679, 0677, 7437, 7438, 7439, 7440/1 hrsz.-ú in-
gatlanok.

Iratbetekintés: az MKEH Székesfehérvári Mé-
résügyi és Mûszaki Biztonsági Hatóság szék-
helyén, a fenti címen, hétfõ—csütörtök
8.00—15.00, pénteken 8.00—12.00 óráig,
elõzetes idõpont-egyeztetés után az érintet-
tek számára.

Az üggyel kapcsolatos döntésrõl (annak meg-
hozatalát követõen) az értesítés megtekinthe-
tõ a www.mkeh.hu honlapon, valamint a Szé-
kesfehérvári Mérésügyi és Mûszaki Biztonsá-
gi Hatóság hirdetõtábláján.

Német László igazgató
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Töpörtyû
A nemrég elmúlt farsangkor ki akartam rúgni a hámból. Bálba már rég
nem voltam, semmi vigadalomban, pedig szeretek táncolni. Hogy kár-
pótoljam magam, elindultam egy jó kis vacsorának valóért a közeli üz-
letbe. A sok finom felvágott között megláttam egy kis fehér tálkában
szép pirosra sütött, porcos töpörtyût. Megvan! Ez lesz a vacsorám!
Kérdezem a pultos hölgyet:
— Hogy a kilója a töpörtyûnek?
Odament a mérleghez, bepötyögte, és kivágta:
— 1.800 Ft.
Megfogtam a pultot, mert megszédültem; stikában megszámoltam,
mennyi pénz van a bukszámban, és halkan szóltam:
— 5 dekát kérek.
Nem hittem el, hogy egy kisütött zsírszalonnáért ennyit kérhetnek. Va-
lamikor a töpörtyû volt a legolcsóbb, amit a legszegényebbek is meg-
tudtak venni, alig került pár pengõbe (késõbb forintba) kilója, és min-
dig friss volt. Hová jutottunk?! Fényûzés ma töpörtyût vacsorázni!
Hazavittem, és mind megettem egyszerre mérgemben lilahagymával,
hogy legyen nekem is farsangom.
Vacsora közben a régi mészárszékek jutottak eszembe. Amikor még
kislány voltam, általában engem küldtek a henteshez töpörtyûért, amit
én készségesen vállaltam. Szökellve, dudorászva mentem az utcán. Is-
mert hentes és mészáros volt akkoriban a szerb Kubatov Antal, a fele-
sége, Katica néni molett, csinos, barna asszony volt, a férje mellett kita-
nulta a hentesmesterséget. Ma is emlékszem fehér fityulájára, izmos,
erõs kezére. Úgy csapkodta a bárddal a disznókarajokat, oldalasokat a
tõkén, mint egy férfi. A hentesüzlet olyan hófehér, csempés és tiszta
volt, mint egy mûtõ. A pulton kívánatosan tekeregtek a kolbászok, hur-
kák, a disznósajt, nagy vájlingban a meleg töpörtyû. A kampókon félbe-
hasított marhák, disznók, mellettük birkák fejjel lefelé, üveges szemek-
kel néztek az emberre. Finom füstölt sonkák, oldalszalonnák felakaszt-
va, a pulton fokhagymás-paprikás abált szalonna hívogatta a vásárló-
kat.
Emlékszem, Anti bácsi, a hentes köténye mindig vérfoltos volt, nem
egyszer a vállán hozta be a fél marhákat.
Szerettem ide járni, ha elküldtek valami vacsorának valóért. Soha nem
siettem; az üzletben sokat megfordultam. A háziasszonyok, munkás-
emberek, cselédlányok, akik fõznivalóért tértek be, közben híreket cse-
réltek. Az üzlet információs központ is volt akkoriban. Ilyenkor hallga-
tóztam. Meg lehetett tudni, kit kaptak el feketevágásért, hány hónapra
csukták le, kinek lopták el a tyúkjait, mit dobolt a kisbíró, melyik
lánynak lesz gyereke (ez nagy szégyen volt), és ehhez hasonlók.
Anti bácsi szeretett engem, engedte, hogy a hentesbolt dagadt, vörös
macskáját simogassam, aki mindig a pulton belül ólálkodott, finom
falatokra várva.
Amikor végre megkaptam a zsírpapírba csomagolt, fél kiló, még meleg,
ropogósra sült pörcös töpörtyût, szinte repültem vele haza. Elõfordult,
hogy egy-két szemet útközben bekaptam. Addigra elázott a zacskó is,
mire hazaértem. A jó illat miatt néhány kutya is mindig követett.
Hej, de finom vacsorák voltak! Friss töpörtyû, vagy szalonna lilahagy-
mával, hajában fõtt krumplival!
Akkoriban senki sem mérette még a koleszterinszintjét.
Nagyapám nagyon szerette még a körözöttet meg az érett túrót. Ez
utóbbit mázas, zöld és sárga köcsögökben, a pincében, a stelázsin érlel-
ték (hogy a békák bele ne menjenek). Nem egyszer már soknak a teteje
penészes volt — úgy szerette nagyapám. Amikor egyet-egyet felhozott
a pincébõl a vacsorára, mindenki messze elkerülte a konyhát, olyan
szag terjengett, nem beszélve a kvargliról, ami szintén kedvenc étele
volt.
Késõbb, amikor 1958-ban összekerültünk a férjemmel, nagyon sokszor
volt töpörtyû és olcsó szalámi vacsorának, amit nem egyszer csak úgy
egyszerûen zsírpapírból ettünk meg. Olcsó volt, laktató, és sokat lehe-
tett spórolni rajta. Most próbáljuk meg, ilyen árak mellett!
Legközelebb nagy ívben elkerülöm, mi több, rá se nézek a töpörtyûs
pultra, pedig most is szeretem. Hát csak nem fogják kicsalni a nyugdíja-
mat az ilyen drága töpörtyûért!
Így jártam én farsangkor.

Dr. Gulyás Menyhértné Rózsika

Halat a Nádorba!

A vadvízi horgászat szerelmesei számára örömhír, hogy ál-
lami pályázaton nyert, jelentõs mennyiségû, kétnyaras
pontyivadékot telepítettek a Nádor-csatornába múlt héten.
Ennek köszönhetõen remélhetõleg eredményesebb fogásra
lesz majd kilátás a jövõben.
Szegedi Zsolt érdeklõdésünkre elmondta, hogy a Nádornál
való horgászathoz területi jegyek vásárolhatók az Arany-
ponty örspusztai horgászcentrumában, illetve Abán és Szé-
kesfehérváron is. A lehetõségekkel kapcsolatban részletes
tájékoztatást olvashatnak interneten a www.retimajor.hu
címen.

/H/

Felhívás
A Sárbogárdi Múzeumbarát Egyesület hagyományte-
remtõ szándékkal

emlékezõ sétát szervez
március 15-e alkalmából.

A séta során felkeresnénk az 1848-as eseményekhez, sze-
mélyekhez kapcsolódó sárbogárdi emlékhelyeket.
A tervezett útvonal: Hõsök tere – Petõfi-emléktábla –
Boross Mihály-oszlop – Huszár-temetõ (honvédsírok) –
Tompa Mihály-emléktábla.
Indulás: vasárnap 9 órakor a Hõsök terérõl.
Minden érdeklõdõt, emlékezõt várunk!

Szervezõk

Szeretettel meghívjuk Vajtára

2009. március 15-én
18 órai kezdettel

a Hõsök terén tartandó
fáklyás ünnepi

megemlékezésünkre!

„Mi célja a világnak?
Boldogság! S erre eszköz?

a szabadság!”
(Petõfi Sándor: Az Apostol)
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Õrizzük meg az antibiotikumok hatékonyságát (3.)
Kapcsolódva cikksorozatunk elsõ két tájékoztatójához, továbbra
is tanácsokkal, javaslatokkal próbálunk szolgálni azokról a lehe-
tõségekrõl, amelyekkel mérsékelhetjük az indokolatlan, nem át-
gondolt antibiotikum-felhasználást, így csökkentve a rezisztens
baktériumtörzsek elszaporodását. Harmadik, befejezõ ismerte-
tõnkben a betegségmegelõzések egy további lehetõségérõl, a vé-
dõoltásokról szólunk néhány szót, majd a tudatos, átgondolt
gyógyszerszedéssel kapcsolatosan szolgálunk néhány fontos tud-
nivalóval.
Bizonyos fertõzõ megbetegedések elleni célzott és hatékony vé-
dekezés (védõoltások) alkalmazása közvetetten csökkenti az an-
tibiotikumok iránti igényt, az elõírásoknak megfelelõ gyógyszer-
szedés mellett pedig nem, vagy csak igen ritkán alakulnak ki ún.
antibiotikumoknak ellenálló baktériumtörzsek.

Milyen módon szolgálják
a betegségmegelõzést a védõoltások?

A védõoltások megelõzést nyújthatnak egyes lázas, hurutos (has-
menéses) megbetegedésekkel szemben, ezáltal csökkentve a
gyógyszerek, pl. antibiotikumok iránti igényt. Csökken a betegsé-
gekbõl fakadó, baktériumok okozta szövõdmények száma, amely
az antibiotikum-felhasználás további csökkenéséhez vezethet.
— A védõoltások célzottan, egy adott betegséggel szemben védik
meg a gazdaszervezetet. A védõoltások adása kapcsán gyengített,
vagy elölt kórokozót, esetenként annak egy részét juttatjuk a szer-
vezetbe, elindítva a védekezést, azaz kórokozóval szemben törté-
nõ ellenanyag-termelést. Ha ezt követõen ún. természetes fertõ-
zõdés történik, tehát a gazdaszervezet újból találkozik a betegsé-
get okozó baktériummal, vagy vírussal, rövid idõ alatt nagy
mennyiségû ellenanyag képzõdik, megakadályozva a betegség ki-
alakulását.
— A védõoltások egy része ún. kötelezõ védõoltás, ezeket több-
nyire életkorhoz, iskolai tanulmányi évhez kötötten kapják meg a
gyermekek, fiatalok. Az így megkapott oltások bizonyos vírusok
és baktériumok által okozott fertõzõ megbetegedések esetén
védelmet jelentenek a megfertõzõdés ellen. A kötelezõ védõoltás-
okkal kivédhetõ vírusbetegség a kanyaró, a mumpsz, a rubeola, a
járványos gyermekbénulás és a májgyulladás B típusa. A baktéri-
umok okozta megbetegedések közül a tbc, a diftéria („torok-
gyík”), a tetanusz, szamárköhögés és az agyhártyagyulladás egy
bizonyos kórokozója ellen ad védettséget a kötelezõ védõoltások
protokollja. Ha az oltásnak orvosi ellenjavallata nincsen, nagyon
fontos, hogy a gyermekek, fiatalok a megfelelõ életkorban része-
süljenek a védõoltásokban.
(Bizonyos munkakörökben szintén elõírnak kötelezõ védõoltáso-
kat, pl. egészségügyben vagy egyéb, fokozott fertõzésveszélyt je-
lentõ munkahelyeken.) Kisgyermekek esetén is léteznek bizo-
nyos oltások, melyek nem kötelezõek, de a szülõ által igényelhe-
tõek, errõl minden esetben kérje ki a gyermek kezelõorvosának
tanácsát, véleményét.

— Foglalkozásunktól, utazási szokásainktól és egyéb életkörül-
ményeinktõl függõen még számos megbetegedés ellen részesül-
hetünk védõoltásokban. Minden esetben kérjünk tájékoztatást
háziorvosunktól, vagy járványügyi szakembertõl. Cikkünkben
mindenképpen fontos megemlíteni az influenza elleni védõoltás
lehetõségét. A védõoltás ajánlott idõs, krónikus megbetegedés-
ben szenvedõ betegeknek és egészséges pácienseknek egyaránt,
amennyiben kezelõorvosuk szerint az oltásnak ellenjavallata
nincs. A védõoltás jelentõsen csökkenti a betegség kialakulá-
sának valószínûségét, és így a különbözõ baktériumok okozta
szövõdmények gyakoriságát is. A védõoltás beadatása õsszel,
vagy tél kezdetén javasolt, és egy szezonra nyújt védettséget.

Mit jelent az átgondolt, fegyelmezett és tudatos
gyógyszerfelhasználás az antibiotikumok esetén

lakossági szinten?

Jelentõsen csökkenthetjük a gyógyszereknek ellenálló antibioti-
kum-törzsek elszaporodását, ha ezeket a gyógyszereket csak or-
vosi utasításra szedjük, az elõírt ideig, és a kezelõorvos által meg-
határozott adagban.

— Antibiotikumok szedése lázas, meghûléses állapotokban ak-
kor indokolt, ha a megbetegedést baktérium okozza. Vírus-
betegségek, pl. influenza és influenzaszerû kórképek esetén ezek
a gyógyszerek hatástalanok, sõt, további egészségkárosító hatá-
sokkal is számolni kell. A fertõzés jellegének meghatározása
megfelelõ vizsgálatokkal a kezelõorvos feladata. Ha megbeteg-
szünk, lázas állapot, meghûlés, hasmenés stb. esetén ne végez-
zünk „öngyógyítást” otthoni patikánkban talált, vagy ismerõstõl
kapott antibiotikumokkal, mert az elõzõekben leírt ellenálló
baktériumtörzsek szaporodhatnak el, szövõdményeket okozva.

— Elhúzódó lázas állapot, tartós rossz közérzet, fokozódó köhö-
gés, gennyes orrváladék vagy köpet jelentkezésekor mindenkép-
pen forduljunk orvoshoz, amennyiben ezt eddig még nem tettük
meg. Ha kezelõorvosunk antibiotikum-terápiát ír elõ az elvégzett
vizsgálatok alapján, a gyógyszert mindenképpen szedjük be az
elõírt adagban, és a megfelelõ ideig, akkor is, ha már állapotunk
jelentõsen javult. Ha a gyógyszer szedését hamarabb abbahagy-
juk, annak az adott gyógyszerre ellenálló baktériumtörzs kifejlõ-
dése lehet a következmény.

— Csecsemõk vagy kisgyermekek lázas megbetegedése esetén
azonnal forduljunk a gyermek kezelõorvosához, mert gyerme-
keknél gyakori a vírusbetegség (erre az antibiotikum felesleges,
hatástalan, esetenként káros), azonban a láz súlyos bakteriális
megbetegedés elsõ tünete is lehet. Ennek eldöntése a gyermek-
gyógyász, vagy a háziorvos feladata.

– Amennyiben betegségünk az orvos által elõírt antibiotikum-ke-
zelést igényel, igyekezzünk a normál bélflóra fenntartására élõ-
flórás joghurtok, recept nélkül kapható laktobacillus tartalmú
készítmények fogyasztásával.

— Allergiás tünetek, súlyos mellékhatások, vagy a betegség
tüneteinek fokozódása esetén mindenképpen keressük fel keze-
lõorvosunkat. A gyógyszer elhagyása, megváltoztatása orvosunk
feladata.

A gyógyszereknek ellenálló, esetenként súlyos megbetegedést
okozó rezisztens baktériumtörzsek elterjedését részben meg-
elõzhetjük az egészséges életmódra, a betegségek megelõzésére
és a fegyelmezett gyógyszerfelhasználásra vonatkozó javaslatok,
utasítások betartásával. Amennyiben ezeket következetesen al-
kalmazzuk, lakossági szinten nagyon sokat tehetünk a kezelésre
ellenálló baktériumok okozta közegészségügyi probléma vissza-
szorításáért.

Cikksorozatunk ebben kívánt segítséget nyújtani városunk és
kistérségünk polgárainak.

Dr. Sasvári Ildikó kistérségi tisztiorvos,
dr. Müller Cecília kistérségi tisztifõorvos

Meghívó
Szeretettel várjuk az alapi általános iskola

szülõi munkaközösségének

N Õ N A P I B Á L J Á R A
2009. március 14-én 20 órára

az Arany János Mûvelõdési Házba.
Mûsort ad az iskola 8. osztálya.

Belépõ: 500 Ft.
A jó hangulatról a Boros zenekar gondoskodik.

Az est folyamán összegyûlt pénzösszeggel a résztvevõk
az SZMK szervezetét és a 8. osztályt támogatják.

Mindenkit sok szeretettel várnak a szervezõk!
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A tanulási zavarok megelõzésérõl
(Tanácsok szülõknek)

Sorozatunk elõzõ részében ígértük, hogy megpróbálunk a szülõk
számára gyakorlati tanácsokat adni. Ezt az írásunkat igyekeztünk
úgy összeállítani, hogy óvodás és iskolás gyermeket nevelõ szülõk
is hasznosítani tudják.
A legtöbb szülõ ma már érzi, mennyire fontos, hogy gyermeke jól
vegye az iskolai akadályokat, olyan ismeretekre, készségekre te-
gyen szert, amelyek késõbb a munkaerõpiacon jól értékesíthetõk.
Ennek érdekében már kicsi korban idegen nyelvre taníttatják a
gyermeket, igyekeznek jó iskolát találni neki, és büszkék, ha cse-
metéjük az elsõ osztályba kerülve „folyékonyan” olvas, netán még
ír is. Sajnos sokkal kevesebb energiát fordítanak a szülõk az
eredményes tanulás kevésbé látványos alapjainak fejlesztésére.
10 pontban próbáltuk összegyûjteni azokat a tanácsokat, amelyek
betartása nem okoz nehézséget, de segíthet a tanulási zavarok
megelõzésében.
— Beszélgessünk gyermekünkkel már a magzati korban, születé-
sük után pedig minden cselekedetünket kísérjük beszéddel! Ne
gondoljunk arra, hogy „még úgysem érti”!
— Csecsemõkortól kezdve énekeljünk, verseljünk (altató-,
ringatódalok, mondókák), játsszunk gyermekünkkel, olvassunk
mesét, de ne akarjunk tanár nénit játszani!
— Ne szoktassuk rá a cumira, cumisüvegre! (Cumival a szájban
nem lehet tisztán beszélni, fog- és állkapocs-rendellenességek
alakulnak ki, nagyobb a fertõzések kialakulásának lehetõsége.)
— Ne beszéljünk túl gyorsan, túl hangosan gyermekünkhöz. A mi
beszédünk számára a minta, ezt tartsuk szem elõtt!
— Ne siettessük a beszédben, ne produkáltassuk se ismerõsök, se
idegenek elõtt! Ne erõltessük az idegen nyelv tanulását, hiszen a

magyar nyelvi rendszer elsajátítása nélkül más nyelv tanításával
csak terheljük a gyermeket!
— Ne szóljunk rá, ne csúfoljuk pöszesége miatt, de mi magunk be-
széljünk vele helyes kiejtéssel (ne „pöszéskedjünk” a gyermek-
kel)!
— Ha rendellenességet tapasztalunk (nagyon érthetetlen beszéd
4 éves kor környékén, késõi beszédfejlõdés, a beszéd hirtelen ab-
bamaradása, dadogás, „nem figyel” mások beszédére, úgy tûnik,
mintha nem hallaná stb.), forduljunk azonnal szakemberhez,
kérjünk segítséget!
— Biztosítsuk gyermekünk számára a természetes mozgás lehe-
tõségét (kúszás, mászás, ugrándozás, függeszkedés, futás külön-
bözõ felületeken, helyszíneken)!
— Tanítsuk meg társasjátékokat játszani! Biztosítsuk a lehetõsé-
get arra, hogy bármikor rajzolhasson, színezhessen otthon!
— Ne szoktassuk a tévénézéshez, a számítógépes játékokhoz!
Ezek tompítják azokat a készségeket, képességeket, amelyek az
olvasás, írás elsajátításához szükségesek. (Rosszabb beszédmeg-
értés, gyenge szókincs alakul ki, a hallási figyelem teljesen eltom-
pul, nõ az agresszivitás stb.)
Tanácsaink a tanulási zavar megelõzésére vonatkoznak. A már
kialakult probléma otthoni kezelésében személyes és egyénre
szabott segítséget tudunk nyújtani a nevelési tanácsadóban.

Móricz Julianna gyógypedagógus,
Hargitai Enikõ gyógypedagógus-logopédus

Sárbogárdi Nevelési Tanácsadó

Sárbogárd, József A. u. 20., telefon: 06 (20) 5462-015
E-mail: nevelesitanacsado@kabelsat2000.hu

Puskás Hungary
Bevezetésként egy olvasmányélményemet
szeretném feleleveníteni. Nekem megdo-
bogtatta a szívemet. Hátha másét is …?
A pekingi olimpia idején történt. Egy ma-
gyar újságíró — természetesen engedéllyel
— meglátogatott egy pekingi középiskolát.
Kíváncsi volt, milyen egy kínai iskola, mi-
lyen a légkör, hogyan folyik a tanítás stb.
Az intézet angoltanára kalauzolta. Be-
mentek egy felsõbb osztályba (16-17 éve-
sekhez). Az újságíró kérdéseket tett fel a
tanulóknak, mit tudnak hazánkról, Ma-
gyarországról. A válaszokból kiderült:
sajnos elég keveset.
Búcsúzóul elhangzott a megszokott kérés:
„Mondjatok három híres magyar embert!”
Felcsillantak a szemek, s az osztály kórus-
ban felelte: Petõfi Sándor, Kodály Zoltán,
Puskás Ferenc.
Több mint kétévi kutatómunka eredmé-
nyeként Almási Tamás rendezõ dokumen-
tumfilmet készített Puskás Ferenc életpá-
lyájáról. A film március 12-étõl látható a
mozikban.
Puskás Ferenc Kispesten kezdett el futbal-
lozni, késõbb neve összeforrt a magyar lab-
darúgás legsikeresebb korszakával. (1952.
olimpiai bajnokság; 1953. angol—magyar
mérkõzés, 6:3; 1954. ezüstérem a világbaj-
nokságon.)

A filmen megelevenednek a legendás gó-
lok, mozdulatok, Öcsi bácsi felejthetetlen
mosolya, a Reál Madriddal elért, világra-
szóló gyõzelmek, a sikeres edzõi munka
egészen a hazatéréséig (1927—2006).
Az archív felvételeken megszólal a fõhõs,
az egykori csapattársak, ellenfelek, sport-
vezetõk, barátok, ismerõsök. Világhírû
sztárok mesélik el személyes élményüket a
híres sportolóról.
Az Antarktiszon kívül mindenütt járt, de
mindig megmaradt magyarnak. Könnyes
lett a szeme, ha külföldi stadionokban ma-
gyarul skandálták a nevét.
„Puskás Ferenc a labdarúgás egyik legna-
gyobb alakja. Ha a mai korban játszana, õ
lenne a legnépszerûbb futballista még a
Holdon is” — mondja a filmen a brazil
Pelé.
A film zenéjét Dés László szerezte, aki így
nyilatkozott: „Fokozatosan döbbentem rá,
milyen tartalmas élete volt Puskás Öcsi-
nek. Egyre jobban beleástam magam a tör-
ténelmi háttérbe, hiszen a mai fiatalok e
nélkül nehezen értenék meg a sorsát.”
Örök emlék számunkra, hogy Puskás Fe-
renc járt Sárbogárdon is. Errõl a Bogárd és
Vidéke hetilap 1993. június 23-ai száma tu-
dósít: „Vasárnap zengett a sárbogárdi pá-
lya. Puskás jelenléte hozta ki a nép jó ré-

szét. Jöttek csodát látni az emberek. Ak-
kor, amikor a magyar foci csillaga a
legmagasabban csillogott az égen.
Hol van ez már? — Ezt kifogásolta Öcsi
bácsi is az utánpótlás-nevelés és az edzõ-
módszerek nem megfelelõ alkalmazása
mellett a délutáni ankéton.”
A film megtekintését ajánlom a foci iránt
érdeklõdõ fiataloknak és mindazoknak,
akiket büszkeség tölt el, hogy külföldön
együtt emlegetik Puskás Ferenc nevét Pe-
tõfi Sándoréval és Kodály Zoltánéval.

Sz. I.-né
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Õrizetben a sorozatos lopások
elkövetõje

2009. március 6-án bûnügyi õrizetbe vettek a sárbogárdi rendõrök
egy 21 éves sárkeresztúri férfit, akinek számláján több melléképü-
let-, és pincefeltörés van. Vallomásában több bûncselekmény
elkövetését beismerte.
Az akció keretén belül csütörtökön napközben vontak ellenõrzés
alá a körzeti megbízottak Sárkeresztúr belterületén egy személy-
gépkocsit, amiben két fiatal ült. A rendõröknek egyikük sem tud-
ta magát hitelt érdemlõen igazolni, ezért személyazonosságuk
tisztázása céljából elõállították õket a sárbogárdi rendõrkapi-
tányságra.
Miután adataik egyeztetése megtörtént, kiderült, hogy az idõseb-
bikkel szemben többrendbeli betöréses lopással kapcsolatban

büntetõeljárás van folyamatban a sárbogárdi rendõrkapitánysá-
gon, és egy hete volt gyanúsítottként való kihallgatása. A 21 éves
fiatal akkor három napig élvezte is a rendõrök „vendégszeretet-
ét”, de bírói döntés alapján kiengedték.

Elõállítását követõen felmerült, hogy más korábbi, Sárkeresztúr,
illetve Aba környékén történt pincefeltörésekkel, illetve mellék-
épületekbe való behatolással is összefüggésbe hozható. Mintegy
fél tucat bûncselekménnyel gyanúsították meg a sárbogárdi
rendõrök.

A korábban vagyon elleni bûncselekmények elkövetése miatt
többszörösen büntetett elõéletû férfit a rendõrök bûnügyi õrizet-
be vették, és a Székesfehérvári Városi Bíróságon kezdeményezik
elõzetes letartóztatását.

Önmagért beszélt a bizonyíték

2009. március 6-a és 8-a között ismeretlen tettes vastag fenyõt és
tûzifát tulajdonított el 88.800 Ft értékben. A rendõrök az adat-
gyûjtést követõen megtalálták a feltételezett elkövetõt. A sárosdi
férfi lakásán a házkutatás során egy darab farönkre bukkantak. A
gyanúsítottat a sárbogárdi rendõrkapitányságon elõállították,
ahol elismerte bûnösségét.

Összeállította: Hepp Zsuzsa

KÉK HÍREK

Elfogták a graffitis
bandát

Szervezett graffitis bandát buktatott le a rendõrség! Lakossági
bejelentések nyomán és az egyre több vasúti pályaudvaron fellel-
hetõ térfigyelõ kamerák segítségével sikerült felderíteni azt az el-
követõi kört, amely feltételezések szerint több mint 100 alkalom-
mal rongált vasúti szerelvényeket. A 20-25 év közötti fiatalok leg-
többje beismerõ vallomást tett, így már a konkrét eljárások is
megindultak.
A falfirkák tavaly 80 millió forintos kárt okoztak a vasúttársaság-
nak. Egy négyzetméternyi firka letisztítása 1.200 Ft. 2008-ban
53.577 négyzetméter külsõ graffitit mostak le a vonatokról, de
még mindig marad körülbelül 6.000 négyzetméternyi. Az önjelölt
„mûvészek” legnépszerûbb vasúti graffitis helye egyébként a bu-
dapesti Nyugati pályaudvar területe, Sárbogárd és környéke,
illetve Pécs térsége.

B. V. (Forrás: internet)

Hirdetmény
A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fel-
ügyelõségen a Cerbona Élelmiszeripari és Kereskedelmi Zrt. kérelmére,
30210/2008. ügyszámon közigazgatási hatósági eljárás indult környezeti
zajkibocsátási határérték megállapítása tárgyában.
Az eljáró felügyelõség: Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Ter-
mészetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség, 8002 Székesfehérvár,
Hosszúsétatér 1., postafiók: 137., telefon: 06 (22) 514 300, fax: 06
(22) 313 564, ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl csütörtökig, 9—15 óráig,
pénteken 9—12 óráig.
A közvetlen hatásterület által érintett ingatlanok: a Sárbogárd, Vasút u. 7.,
9. és 11. szám alatti, a Szabadság u. 1/a, 1/b, 1/c és 3. szám alatti, a Köz-
társaság út 191., 193., 195., 234., 232., 230. és 228. szám alatti lakóépü-
letek, a Köztársaság út 4342. hrsz.-ú hivatali épület, a Köztársaság út 183.,
185., 187. és 244. szám alatti kereskedelmi épületek, valamint a Köztársa-
ság út 5427. és 5430. hrsz.-ú beépítetlen telkek mint védendõ létesítmé-
nyek; a Sárbogárd, 5315. hrsz.-ú, a Szabadság u., a Köztársaság út, a Vas-
út u., a Köztársaság út 189. szám alatti ipari épület, valamint a Vasút u.
4860/1., 2., 3. hrsz.-ú raktárépületek mint nem védendõ létesítmények.
A tevékenység engedélyezésére irányuló eljárásban ügyfél a hatásterüle-
ten lévõ valamennyi ingatlan tulajdonosa és az ingatlan nyilvántartásba
bejegyzett jogszerû használója.
Tájékoztatom az ügyfeleket arról, hogy személyesen, illetve a törvényes,
vagy írásban meghatalmazott képviselõjük útján — Hrubi Ágota
ügyintézõvel (telefon: 06 /22/ 514 300) történõ egyeztetés szerinti he-
lyen és idõben — betekinthetnek az elkészített dokumentációkba és az
ügy egyéb irataiba. Az iratokról másolatot, kivonatot készíthetnek, vagy
másolatot kérhetnek.

Dr. Kling István igazgató

Adó 1 %
Tisztelt adózók! A PHILIA Egyesület
a 2008-as évben 82.000 Ft-ot kapott
az Önök által nyújtott adó 1 %-ból.

Az idei évben is várjuk támogatásukat a következõ
adószámra: 18489602-1-07.

Köszönjük felajánlásaikat!
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NB I-es
bevonulás volt

Március 6-án 19 órakor NB I-es labdarú-
gó-mérkõzést játszott a Sóstói Stadionban
az FC

Fehérvár a Debrecennel. A helyszínen
1.500-an, a tévé elõtt sokkal többen szur-
koltak. A sárbogárdi körzet 9 éves labda-
rúgói rövid, de emlékezetes perceket töl-
töttek a pályán.

A VUK-program keretén belül a debrece-
ni játékosokat kézen fogva kísérték be a já-
téktérre; a hazai csapatot az enyingi fiúk.
A profi játékosok barátsággal fogadták a
gyerekeket, és biztatták õket, hogy sok
gyakorlással õk is eljuthatnak akár az NB
I-be is.

Az FC Fehérvár a gyerekeknek és szüleik-
nek kulturált, fûtött páholyt biztosított a
találkozó alatt.

A mérkõzést a vendégcsapat nyerte, de az
a 11, körzetünkhöz tartozó gyermek talán
még náluk is boldogabb volt.

Bízzunk benne, hogy 10 év múlva majd
õket kísérik be hasonló találkozóra gyere-
kek.

A 11 játékos: Varjas Máté (Cece), Bende
Patrik (Cece), Gõdér Gergõ (Sárszent-
miklós), Huszár Tamás (Sárszentmiklós),
Vámosi Milán (Alap), Körmendi Ádám
(Alap), Hír István (Alap), Hír Regina
(Alap), Gyökér Kristóf (Sárbogárd), Szen-
te Máté (Sárbogárd), Lakatos Krisztián
(Sárbogárd).

Pajor László, LSC Sárbogárd

Sárszentmiklós—Szabadegyháza
2-0 (1-0)

Sárszentmiklós, 100 nézõ. Vezette: Rózsa
József.
Sárszentmiklós: Papp Z.—Papp A.,
Markovics (Szabó Z.), Szabó L., Berényi,
Huber, Csanaki, Palotás, Vámosi, Bakos
(Arany), Král. Edzõ: Masinka László.
Szabadegyháza: Horváth L.—Kiss J., Jó-
nás, Koller (Porvázsnyik), Imre, Vizi,
Rappai, Tóth, Vida (Kiss B.), Gódány,
Horváth S. (Balló). Edzõ: Bozai Attila.
2. perc: szöglet, majd egy kihagyott gól-
helyzet. 12. perc: egy hajszálon múlt, hogy
nem a kapuban kötött ki Berényi lövése.
21. perc: Král próbálkozását egy védõ hiú-
sítja meg. 38. perc: Markovics lendületes
labdáját Berényi viszi tovább, ezúttal nem

hibázott, 1-0. 47. perc: ismét Berényinél a
bõrgolyó, ám a háló helyett a kapusba ta-
lál. 54. perc: Huber szép indítása után Sza-
bó Z.-nek passzolta a focit, aki 6 méterrõl
szép gólt rúgott, 2-0. 57. perc: Koller fejel,
mellé. 59. perc: Berényi újabb sikertelen
kísérletet hajtott végre. 66. perc: Koller is
fölzárkózik mögé. 83. perc: Imre lövését
Papp állítja meg. 86. perc: ez nem Berényi
napja …

Jók: Szabó L., Huber, illetve Koller.

Ifjúsági mérkõzés: 0-2. Úgy tûnik, hosszú
volt a pihenés, mert egyik csapat sem talál-
ta a góllövõcipõjét.

Tudósítónktól

A Femol-csoport eredményei
Mezõszilas—Tác-Csõsz 5-1 (3-1)

60 nézõ, vezette Nagy L. Gólszerzõ: Feke-
te (3), Horváth, Nagy, illetve Pál. Ifjúsági
mérkõzés: 11-3.

Lajoskomárom—Jenõ 4-0 (0-0)
108 nézõ, vezette: Futó. Gólszerzõ:
Kleiber (2), László, Reichardt. Ifjúsági
mérkõzés: 0-1.

Enying—Dég 1-1 (1-0)
100 nézõ, vezette: Nagy T. Gólszerzõ: Sza-
bó, illetve Horváth R. Ifjúsági mérkõzés:
2-2.

Seregélyes—Baracs 1-4 (0-1)
100 nézõ, vezette: Dala. Gólszerzõ: Ta-
kács, illetve Radnó, Szabó, Mészáros,
Pletser. Ifjúsági mérkõzés: 2-4.

LMSK—Káloz 0-3 (0-2)
90 nézõ, vezette: Zsélyi. Gólszerzõ: Stivi
(2), Máyer. Ifjúsági mérkõzés: 1-6.

Adony—Nagyvenyim 2-0 (1-0)
150 nézõ, vezette: Závotka. Gólszerzõ:
Müller A., Kármán. Ifjúsági mérkõzés:
1-4.

Mezõfalva—Sárbogárd 2-0
100 nézõ, vezette: ifj. Nagy L. Gólszerzõ:
Szabó (2). Ifjúsági mérkõzés: 4-1.

A Femol-csoport állása:
1. Baracs 16 12 2 2 40-16 38
2. Káloz 16 11 2 3 49-20 35
3. Adony 16 11 - 5 60-27 33
4. Mezõfalva 16 9 2 5 33-18 29
5. Nagyvenyim 16 9 1 6 34-34 28
6. Lajoskomárom 16 8 4 4 43-29 28
7. Seregélyes 16 9 - 7 35-26 27
8. Sárbogárd 16 7 2 7 25-33 23
9. Enying 16 6 3 7 27-34 21
10. Cece 16 5 5 6 21-19 20
11. Jenõ 16 5 5 6 32-38 20
12. LMSK 16 5 5 6 25-34 20
13. Mezõszilas 16 5 3 8 26-37 18
14. Dég 16 2 6 8 14-38 12
15. Tác-Csõsz 16 - 3 13 14-48 3
A Kisapostag visszalépett a bajnokságtól.

A Roneko-csoport állása:

1. Alba Regia 16 12 2 - 30-12 38

2. Bicske 15 10 2 3 46-16 32

3. Kápolnásnyék 16 10 - 6 34-18 30

4. Pálhalma 15 9 2 4 26-12 29

5. Sárszentmiklós 16 9 1 6 49-19 28

6. Martonvásár 16 9 1 6 29-23 28

7. Kisláng 16 8 4 4 30-20 28

8. Sárszentmihály 16 10 2 4 31-28 26

9. Polgárdi 16 4 6 6 14-22 18

10. Szabadegyháza 16 5 2 9 2532 17

11. Sárosd 16 5 2 9 21-28 17

12. Pákozd 16 5 1 10 25-27 16

13. Aba-Sárvíz 16 4 4 8 16-35 16

14. Pusztavám 16 4 3 9 16-36 15

15. Bakonycsernye 16 4 3 9 14-36 15

16. Etyek 16 1 1 14 16-58 4

A Sárszenmihálytól 6 büntetõ pont levonva.

VUK a VOK–ban
Fejér megye öt körzetének hat válogatott-
ja (székesfehérvári, abai, bodajki, mar-
tonvásári, enyingi, csákvári) mérkõzött há-
rom korosztályban (U7, U9, U11) március
7-én a VOK-ban. A VUK-program megyei
válogatóján 180 gyermek rúgta a labdát. A
sárbogárdi körzet játékosai az abai köz-
pont csapatában szerepeltek.
U7-ben 4 játékos: Kranauer Gergõ (Sár-
bogárd), Killer Balázs (Sárszentmiklós),
Klazer Balázs (Cece), Demeter Dániel
(Sárbogárd).
U9-ben 6 játékos: Ratalits Dávid (Alap),
Bartók Zoltán (Sárszentmklós), Vagyócz-
ki Patrik (Cece), Szabó Ádám (Sárbo-
gárd), Buzás Ádám (Sárszentmiklós),
Horváth Zsombor (Sárszentmiklós).
U11-ben 5 játékos: Barabás Tamás (Sár-
bogárd), Szabó Levente (Sárszentmiklós),

Klazer Ferenc (Cece), Demeter Dávid
(Sárbogárd), Rohonczi Gergõ (Sárszent-
miklós).

Mindhárom korosztályban körzetünk já-
tékosai maximálisan bizonyították, hogy
méltón kerültek be az abai központ válo-
gatottjába. A csapatjáték kissé döcögött,
de ez annak tudható be, hogy így együtt
még nem játszottak. Kitûnõ egyéni képes-
ségét viszont mind a 15 játékos bizonyítot-
ta. Nagyszerû körülmények között, kiváló
játékosok ellen játszhattak a fiúk.

Köszönöm a szülõknek, hogy vállalták az
utazást! Köszönöm az egyesületeknek,
hogy támogatták a rendezvényen való
megjelenést!

Pajor László, LSC Sárbogárd
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Kálvin öröksége 3.
A kiválasztás a hit alapja, aki hisz, annak
nem kell kételkednie kiválasztottságában,
bízhat Istenben: „Mivel tehát könyörüle-
tességét mind a két félnek felajánlja az
evangélium, azért a hit, vagyis az Istentõl
eredõ megvilágosítás az, amely különbsé-
get képez az istenfélõk és az istentelenek
között úgy, hogy azok érzik az evangélium
hatását, ezek pedig annak semmi hasznát
nem veszik.” (Institutio 1559: III,24,17)

Szervét megégetése

A spanyol orvos, Miguel Servet tagadta töb-
bek között Isten Szentháromságát (trini-
tás), ami a keresztyén tanítás alapja, és el-
ítélte a gyermekkeresztséget. Az inkvizíció
1553-ban halálra ítélte, menekülés közben,
Genfben fogták el. A birodalmi jog szerint
— Genf abban az idõben V. Károly büntetõ
hatáskörébe tartozott (Constitutio Crimi-
nalis Carolina, 1532, egyes dél-német terü-
leteken 1870-ig érvényben volt) — a genfi
állam köteles volt pert indítani Szervét til-
tott eretneksége ellen. Szervét még Kálvin
nyomására sem vont vissza semmit. Az íté-
let és annak végrehajtása, illetve a halálnem
megválasztása egyedül a városi tanács ha-
tásköre volt — nem Kálvin feladata —,
amely akkoriban Kálvinnal szemben kifeje-
zetten ellenséges volt. Az ítéletnél a városi
tanács a törvény szerint járt el, habár Kálvin
ellenezte a becstelen máglyahalált. A bün-
tetés mértéke és végrehajtása akkoriban
Genfben sem volt kegyetlenebb, mint más-
hol.
Melanchthon is helyeselte egyik Kálvinnak
írott levelében (1554. 10. 14.) Szervét kivég-
zését: „Olvastam az írást, amelyben megcá-
foltad Szervét szörnyû becsmérléseit, és há-
lát adok érte Isten Fiának, aki tanúja volt
harcodnak. Neked is köszönettel tartozik
az egyház az idõk végezetéig. Ítéleteddel
(itt: meglátás, vélemény) teljes mértékben
egyetértek. Biztosíthatlak, hogy magisztrá-
tusotok helyesen járt el, ha ezt a káromlót
jogos ítélet alapján kivégeztette.” Kálvin ez
idõ tájt a Szervét-ügy miatt protestáns kö-
rökben az „igaz” hit védelmezõjének szá-
mított, õ személyesen nem terhelhetõ Szer-
vét máglyahalálával.
A Kálvin-tisztelõk 1903-ban Genfben en-
gesztelõ emlékmûvet emeltek a hitbeli
okokból felállított máglya helyén. Katoli-
kus és lutheránus berkekben még nem ta-
lálkozhatunk hasonló gesztusokkal.
Abban az idõben az embert és hitét egység-
ként tekintették. Amennyiben hite teljesen
„téves” volt, meg kellett ölni. Az egyház és
az állam nem voltak szétválasztva, a hit nem
volt magánügy. Hitbeli kérdésekben nem
ismertek toleranciát, tehát lelkiismereti
szabadság sem létezett, lelkiismereti kény-
szer és erõszak uralkodott. Az akkori világi
ítélkezésben a halálos ítélet elfogadott esz-
köz volt arra, hogy nemkívánatos szemé-
lyektõl megszabaduljanak, és elriasszák kö-
vetõiket. Szervét sorsát elõtte és utána
„eretnekek” és újrakeresztelõk százainak
kellett elviselnie az ítélkezés következté-

ben mind katolikus, mind protestáns terü-
leteken. Lutheránus országokban kivégez-
tek „eretnekeket” anélkül is, hogy — mint
Szervét — tagadták volna a Szentháromsá-
got, így például 1566-ban Johannes Func-
kot Königsbergben, 1601-ben Nikolaus
Krellt Drezdában.
Castellio Szervét kortársa és kevés védel-
mezõjének egyike volt. Ezt a történelmi
epizódot ragadta ki az író, Stefan Zweig
esszéjében, a „Castellio Kálvinnal szem-
ben, avagy Lelkiismeret az erõszakkal
szemben” (1936) címû mûvében, amelyben
a humanista szellem kilátástalan küzdelmet
vív a fanatizmussal és az erõszakkal. Itt
Zweig Kálvint történelmileg teljesen meg-
hamisítva, negatív figuraként arra használ-
ja, hogy történelmi köntösbe öltöztetve vá-
dat emeljen a Harmadik Birodalomban a
szellemi szabadság elnyomása ellen. Ezzel
elõsegítette a háború utáni idõben egy ne-
gatív Kálvin-kép kialakulását.

Az egyház és az állam kapcsolata

A középkorban és a korai újkorban a vallási
az egész élet központi része volt. Az embe-
rek és a társadalom minden tettét a vallási
normák határozták meg. Egyház és állam
szorosan összefonódott. Egészen a késõ kö-
zépkorig az állam állt az egyház szolgálatá-
ban. A késõ középkorban arra törekedtek
az uralkodók, hogy befolyásuk legyen az
egyházra, például a püspöki helyek betölté-
sénél. Az állam fokozatosan felszabadult az
egyházi gyámság alól. Az állam és az egyház
szétválása azonban csak lassan haladt, Eu-
rópában ténylegesen csak a 19. században
kezdõdött el. Feltétele volt a vallásszabad-
ság és a vallási tolerancia.
Kálvin életének idején a fiatal Genfi Köz-
társaság városi tanácsának (Petit Conseil)
egyáltalán nem állt szándékában a katoli-
kus püspök zsarnokságát Kálvin gyámságá-
ra cserélni. Így állandó ellenõrzés alatt tart-
hatta a reformáció elõrelépésének miként-
jét és mértékét. Felügyelete alatt állt a re-
formátor Kálvin is. A városi tanácsnak val-
lási kérdésekben is tekintélye volt. Hason-
lóképpen az ítélethozatal is az õ kezében
volt, az egyház nem rendelkezett civil jogi
hatáskörrel. Kálvin ugyan tiszteletben álló
személy volt Genfben, de 1559-ig minden
politikai és jogi testületbõl kizárták, mivel
csak attól az évtõl volt Genf újpolgára
(„bourgeois”). Városi polgár („citoyen” —
csak ez jelentette, hogy „kormányzásra ké-
pes”) sohasem lett. Nem mindig támogatta
a városi tanács, nem sikerült neki például
keresztülvinnie az évi úrvacsorák számát
érintõ elképzelését az egyházi rendben.
Kálvin nem akarta sem az egyház és az ál-
lam összefonódását (mint Zwingli Zürich-
ben), sem az egyháznak az állam alá való
rendelését (mint a lutheri egyházak Német-
országban). Õ Genfben az egyház és az ál-
lam jó együttmûködésén fáradozott, hogy
ezek kölcsönösen támogassák egymást. Az
egyház a polgárok erkölcsi nevelésében vett
részt, és a világi felsõbbség elé terjesztette

Isten igéjének követelményeit. A felsõbb-
ség védte az egyházat és garantálta az evan-
gélium szabad hirdetését. Saját területén
szabad volt az egyház. A teokrácia, mint az
egyháznak az állam fölötti uralma tehát
nem létezett Genfben Kálvin idején. Sem a
Biblia, sem a református hitvallások és egy-
házi törvények, rendek nem foglalkoznak a
civil és büntetõ bíráskodással. Civil- és bün-
tetõjogra vonatkozó elõírások csak más val-
lások alapvetõ könyveiben vannak rögzítve.
Ma a genfi az egyetlen svájci kanton, ahol az
állam és az egyház teljesen szét van választ-
va.
A polgári élet rendszabályozása és rendõri
felügyelet alá helyezése a 16-17. században
Ez nem Kálvin találmánya. A polgári
együttélés akkori keresztyén mércéje sze-
rint az egyes ember erkölcsössége messze-
menõen nyilvános ügy volt. Így a reneszánsz
kicsapongó élete után a korai újkor rendõri
szabályai egyre részletesebben rendszabá-
lyozták minden európai területen az egész
nyilvános és magánéletet. A szociális rend-
szabályozás a közösség megvédésének fon-
tos eszköze volt. A Német Birodalom irány-
elveket adott ki ehhez 1530-ban, 1548-ban
és 1577-ben. A polgári erõszak rendtartásai
érintették például az istenkáromlást, a cen-
zúrát, az uzsoraszerzõdéseket, a zsidók stá-
tusát, a ranghoz illõ öltözködést, az illemet
és nevelést, a túlzott italozást, a felelõtlen
közösülést, a koldusokkal való bánásmó-
dot, az esküvõkre és temetésekre fordított
kiadásokat, a keresztszülõi ajándékok érté-
két. Kálvin elõtt a katolikus Genfben
1481-ben a karnevált, 1487-ben a nyilvános
helyen való táncolást tiltották be. Az õ ide-
jében tiltott volt a szerencsejáték, más játé-
kok engedélyezve voltak, de nem istentisz-
teleti idõben. A genfi luxustörvények
(1558) a túlzott luxus mértékletes megszo-
rításai voltak az ékszerekre és ételekre vo-
natkozóan. Kálvin célja az volt, hogy az em-
berek örömben és hálában éljenek. Õ maga
egy komoly, érzékeny, de felettébb barátsá-
gos ember volt, aki kedvelte a társasjátéko-
kat is.

Munkakedv és vállalkozó szellem
Istent a hétköznapokban is tisztességes,
szorgalmas és lelkiismeretes munkával tisz-
telni — ez volt Kálvin idején a genfiek mun-
kaetikai normája, ami hozzájárult a város
felvirágzásához. A fizikai munka nem csak
szokás volt, ez volt az ideális. A lustaság és
restség Isten elleni véteknek számítottak.
Koldulni tilos volt, viszont a szegényeket
egy gondozói rendszer segítségével támo-
gatták, a munkanélkülieknek üzemeket
alapítottak. A csalást, az uzsorát, mértékte-
len meggazdagodást büntették. Az azelõtti,
„nem keresztyéni” kamatkövetelést maxi-
mum 6 %-os kamatban állapították meg, a
szegényektõl azonban tilos volt kamatot
követelni. Egy, a 20. század elején megálla-
pított, a kálvinizmus és a kapitalista gazda-
sági rendszer közötti közvetlen kapcsolat
ellen azonban tiltakoznunk kell, habár el
kell ismernünk, hogy a kálvini munkaer-
kölcs a szorgalom, önfegyelem, üzleti és kö-
zösségi szellem formájában segítette a kapi-
talizmus fejlõdését.
Vége.

Forrás: Kálvin öröksége
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„Mert Õ a mi békességünk...”

Ökumenikus istentisztelet
Sárszentmiklóson

2009. március 14. 15.00 óra
Sárszentmiklósi református imaház

Közös könyörgés megbékélésért

Vendégszolgálók: Bakay Péter és a
Sárszentlõrinci Evangélikus Gyülekezet cigány tagjai

Szeretettel vár mindenkit
a katolikus, református és evangélikus gyülekezet!

Meghívó
A Hantosi Faluvédõ és Kulturális Egyesület

szeretettel meghívja Önt és kedves családját a

THE HEAVY BRASS GUYS
tuba kvartett fellépésére.
Helyszín: Hantosi Mûvelõdési Ház.

Idõpont: 2009. március 16. 18.00 óra.
A belépés ingyenes. A fellépés után kötetlen
beszélgetésre nyílik lehetõség a zenészekkel.

Pár szó a THE HEAVY BRASS GUYS kvartettrõl

2007-ben alakult a kvartett, 3+1 szerkezetben. A három profi zenészt 1
profi hobbizenész kíséri.
Ima a zenéért, ima az emberekért, ima értünk, hiszen az együttesben való
zenélés társas tevékenység.
A kvartett tagjai: Adamik Gábor tubamûvész, mûvészeti vezetõ (a koncer-
ten eufóniumon játszik), a Magyar Állami Operaház tubása, a Bartók Béla
Konzervatórium tubatanára;
Török József tubamûvész, Kecskemét Város Szimfonikus Zenekarának tu-
bása, a Bohém Jazz Együttes tubása, bõgõse;
Vida Róbert tubamûvész, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának tubá-
sa;
Jens Christian Clausen, hazánkban letelepedett dán hobbitubás, a magyar
föld tisztelõje és mûvelõje.

Az Én Sárbogárdom
Képzõmûvészeti, irodalmi és

kézmûves alkotópályázat

Sárbogárd lakói ezer szállal kötõdnek a városhoz. Utcák, épü-
letek, hangulatok, rendezvények és számtalan emlék egy-egy
láncszem, amely láthatatlanul beleivódik kisgyermekkorunk-
tól kezdve egész lényünkbe. Ezt az érzést szeretné a Sárbogár-
di Múzeumbaráti Kör felszínre hozni a mûvészetek tetszõleges
mûfajaiban (rajzolás, festészet, fotó, vers, novella, szobrászat,
iparmûvészet, bármely kézmûves tevékenység) alkotó amatõ-
röknek és profiknak. A pályázatot három kategóriában hirdet-
jük meg:

5—14 év (óvodás, általános iskolás),
15—18 év (középiskolás), 18 év feletti (felnõtt).

Az elkészült alkotásokat szakmai zsûri értékeli. Az alkotásokat
lehetõleg kiállításra kész állapotban juttassák el 2009. május
15-éig a Madarász József Városi Könyvtárba.

Múzeumbaráti Kör

Meghívó
A Sárszentmiklósi Katolikus

Megújulásért Alapítvány
és a KDNP helyi csoportja

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉSRE
hívja Önt és kedves családját a sárszentmiklósi
Hõsök parkjába nemzeti ünnepünk alkalmával,
március 15-én, a magyar nép diadalát jelképezõ

DÉLI HARANGSZÓRA.

Elõtte a katolikus templomban a 11 órás liturgiában
imádkozunk drága magyar hazánkért.

Szeretettel várunk mindenkit,
aki ünnepelni és emlékezni vágyik!

Másfél évszázad elõtti hõs fiaink
áldozatos hazaszeretete álljon elõttünk példaként!

Varga László hitoktató
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Tésztában
sült csülök

Hozzávalók: 1 kisebb füstölt csülök,
45 dkg liszt, 2 dkg élesztõ, 2 dl tej, 1,5
dkg vaj, 1 tojás, kevés só, csipetnyi cu-
kor, szezámmag, sajt, mustár.

Elkészítés: a jól megmosott füstölt
csülköt takarékláng fölött puhára fõz-
zük, csontjáról lefejtjük és hagyjuk ki-
hûlni. 45 dkg lisztbõl, 2 dkg élesztõ-
bõl, 2 dl tejjel, 1,5 dkg vajjal, csipetnyi
cukorral kelt tésztát készítünk. Ha
kellõképpen összegyúrtuk, meleg he-
lyen állni hagyjuk. Ujjnyi vastagságú-
ra nyújtjuk, a közepén felhalmozzuk a
fõtt csülköt, megkenjük mustárral,
sajtot szórunk rá, majd szorosan be-
göngyöljük a tésztába. A tetejét tojás-
sal megkenjük, megszórjuk szezám-
maggal, és közepesen meleg sütõben
kb. 20 perc alatt megsütjük.

Diós ostya

Hozzávalók: 20 dkg kristálycukor, 20
dkg porcukor, 20 dkg durvára vágott
dió, 4 tojássárgája, 20 dkg vaj, 1 evõ-
kanál olaj, 1 csomag ostya tortalap.

Elkészítés: egy nagy tányért olajjal ki-
kenünk. A kristálycukrot serpenyõ-
ben, egy evõkanál vízzel meglocsolva,
állandó keveréssel barnára pirítjuk. A
diót beleforgatjuk, a tûzön még 1-2
percig tovább keverjük, majd az olajo-
zott tányérra öntjük. Kihûtjük, majd
megdaráljuk. Ugyanabban az edény-
ben, amelyben a cukrot pirítottuk, a
tojássárgáját a porcukorral, a puha
vajjal habosra kavarjuk, és gõzön to-
vább keverve addig fõzzük, amíg sû-
rûvé nem válik. Ekkor a darált kara-
mellt belekeverjük, és kihûtjük. Utá-
na ismét habosra keverjük, majd 2-3
mm vastagon 2-2 ostyalap közé ken-
jük. Deszkát teszünk rá, hogy lenyo-
massuk. Másnap forró késsel szeletel-
jük, hosszúkás szeletekre. Folpackba
csomagolva sokáig frissen eláll, min-
dig annyit szeletelve, amennyi fo-
gyasztásra kerül.

NagymamaNagymama
receptjeireceptjei

A NÕNAP UTÁN
Férfinap – hivatalosan – nincs. Tehát nem
elképzelhetõ, hogy hölgyeink szerény mo-
sollyal átnyújtanak egy-egy szál rezedát a
pasiknak, s mondjuk a tantestületek nõ-
tagjai titkos összeesküvés során cserepes
virágokat fuvaroznak a tanári szobákba
férfi kollégáik számára. És például ember-
nap sincs. Pedig lehetne. Akkor mindenki
mindenkinek adhatna virágot, s a virágke-
reskedelem még jobban fellendülhetne.
A nõnap kommunista hagyomány, mond-
ják. Mindegy, én szeretem. Szívesen adok
virágot nekik. Szerintem megérdemlik. És
különben is! Kapva kapok azon a lehetõsé-
gen, hogy kifejezhetem irántuk való hódo-
latomat.
A nõnap reggelén az ágyban lényegre törõ-
en gondolkodtam azon, miért van ez a hó-
dolat. A legkézenfekvõbb ok a szépség. A
nõk szépek. Ez az egyik szakmájuk. A nõk
iparmûvészek. Mûkincset csinálnak ma-
gukból. Fölkapnak egy sapkát, egy sálat,
egy táskát, egy kesztyût, kennek valamit az
arcuk bizonyos részére, és az ember érzi,
hogy itt mûalkotás készült. Van, aki giccset
gyárt magából. A giccset sokan szeretik.
De vannak szörnyû produktumok fekete
rúzzsal, vasszöges, fekete bakanccsal,
nyelvre, orrlukba és még õrültebb helyek-
re fölcsíptetett, fényes mütyürökkel. A
modern technika itt is sokat rontott, mint
általában az egész világon. Tán nem ün-
neprontás, ha óvatosan utalunk ezen a he-
lyen a hajfestékek tébolyult elterjedtségé-
re. Az a sok fekete haj! Nem kevés nõ ter-
mészetes szépségét rontja le. Lám, vannak
férfiak, akik elhitetik magukkal, hogy ez is
tetszik nekik. De az igazi nõknek van ízlé-
sük. Meg tudják varázsolni magukat akkor
is, ha a természet esetleg megtagadta tõlük

a varázserõt. Tudják, mi múlik egy hajfürt
ívétõl, egy mosolytól, egy illattól. Na de
akiktõl nem tagadta meg a természet az
igézõ hatást! Ott aztán nincs más lehetõ-
ség, mint a maximális hódolat.
Sokkal mélyebben fekvõ ok a hódolatra a
nõk jósága. Nem úgy jók õk, ahogy szépek.
A szépségükkel többé-kevésbé tisztában
vannak. Azt azonban nem tudják maguk-
ról, hogy jók. Még a gonosz nõben is moc-
can néha a jóság. Ez összefügg azzal, hogy
képesek életet adni, gyereket világra hoz-
ni. Az emberiség már rég kihalt volna, ha
nem létezne ez az irracionális nõi jóság.
Zsigerileg jók. A vérükben van az adako-
zás. Aggódnak, fáj a gyomruk az aggoda-
lomtól. Adják a tejet, a gondozást. De ez az
adakozó természet nem szorítkozik a szü-
lötteikre vagy a családjukra. Miért van,
hogy az óvodákban kilencvenkilenc száza-
lékban nõk dolgoznak? És az miért termé-
szetes, hogy kizárólag nõk teszik tisztába a
kórházak magatehetetlen betegeit, õk
veszik tõlük a vért, õk fogják le a halott sze-
mét?
Gyötrelemmel adják az életet, s fõ részük
van abban, hogy ezt az életet érdemes le-
gyen leélni. Mert csókot adnak nekünk, és
adják a testüket. A férfiak számára a nõi
szépség ingyen ajándék, életük minden
órájában korlátlanul habzsolhatják. A nõi
jóság viszont a férfigonoszság örök tápta-
laja. Vissza is élnek vele rendesen!
Hát ezért nincs férfinap, uraim! És örül-
jünk, hogy valaki kitalálta ezt az alkalmat a
virágnyújtásra! És restelkedjünk, hogy
csak ennyit lehet, ez a szokás alakult ki!
Valahogy többet kéne!
De mit?

(L. A.)

ROCK CAFÉ
Sárbogárd, mûv. ház.

HARLOT

Vendég: Felettébb gyanús

Március 14., szombat, 21.30-tól

Info: 06 30 99 33 395
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KUCKÓ KIRÁLY
1. RÉSZ

Sokszor hallottam édesapámtól ezt a tör-
ténetet, amit most el akarok beszélni. Ara-
tás idején, szép holdvilágos éjszakákon
kint a szérûn egyéb se járta, csak a Kuckó
király története. Hosszú téli estéken, mi-
kor bömbölve szaggatta a szél a házunk
nádtetejét, nem kellett nekem egyéb mese,
csak a Kuckó király. Meg is tanultam, s
most úgy adom, ahogy vettem. Se hozzá
nem teszek, se el nem veszek belõle.
Bizony, a szabadságharc idején még olyan
kis legényke voltam én, hogy a Mitetszik
boltos mindig a zsebébe akart dugni, mikor
átszaladtam hozzá árpacukorért. Hanem
azért akármilyen kicsi voltam, mégiscsak
voltam ám én a Kossuth Lajos katonája,
úgy nézzetek rám! Nem is afféle hányt-ve-
tett közember, hanem igazi aranycsillagos
generális. Édesapám szûcsmester volt, õ
szabta az aranycsillagot piros irhából.
Aki csak épkézláb ember volt a falumban,
az mind elment honvédnak. Csak mink
maradtunk otthon, apró gyerekek. Minket
nem vittek el, akárhogy rimánkodtunk.
Azt mondták, nem gyerekjáték a háború, s
nem medvecukrot osztogatnak a csataté-
ren.
Hanem azért tudtunk mink magunkon se-
gíteni. Összeálltam két-három jó pajtá-
sommal, s nyakunkba vettük a falut. Be-
zörgettünk minden ház kapuján, ahol ma-
gunkformájú gyerek lakott.
— Talpra, legény! Kossuth Lajos azt
izente, elfogyott a regimentje! Ki a gyepre,
aki igaz magyar!
Mire a falu végére értünk, akkorára úgy
megszaporodtunk, hogy kitelt volna belõ-
lünk egy század. Én megtettem magamat
generálisnak, s hadi rendbe állítottam a se-
reget. Öröm volt nézni a sok lelkes kato-
nát, csak az a kár, hogy ellenséget sehol se
találtunk. Éppen ezen búslakodtam, mi-

kor egyszerre csak elejbem ugrik az egyik
kapitányom.

— Generális úrnak alássan jelentem, Ka-
sza Palkó még hiányzik a seregbõl.

Nosza, mindjárt rápattantam a nádpari-
pámra, s harmadmagammal elvágtattam
Kasza Palkóékhoz. Alacsony kis házacska
volt az övéké, mégse ütöttem a fejemet az
ajtóragasztékba, pedig le se szálltam a ló-
ról. Szegény gyapjúnyírogató asszony volt
a Palkó édesanyja, most is ott szorgosko-
dott a küszöbön. Ijedten tette le a gyapjú-
nyíró ollót, ahogy becsörtettünk nagy ké-
nyesen.

— Mit akartok, gyerekeim?

— Katonának való embert keresünk, né-
némasszony, Kasza Palkó nevezetû le-
gényt.

Kasza Palkó ott hevert a kemence mögött
a kuckóban, egy rossz subában. Egy nagy
ócska könyvbe volt beletemetkezve, meg-
rettenve ütötte föl belõle buksi fejét, ahogy
meglátott bennünket.

— Gyere, Palkó, katonának! Kint táboro-
zik a sereg a falu végin, csak éppen te hi-
ányzol még.

— Nem szeretem én az ilyen játékot —
mondta Palkó kedvetlenül.

— De nem játék az, hékás! Pokolra kerget-
jük a németet.

Egyéb se kellett Palkónak. Befordult a fal-
nak, behúzta fejét a subába, úgy dörmö-
gött ki belõle:

— Jaj, dehogy megyek én oda! Gyönge va-
gyok én katonának. Jobban szeretem én itt
a kuckóban olvasgatni a Toldi Miklós tör-
ténetét.

Nagyon mehetnékje volt már a paripám-
nak, csak úgy futtában kiáltottam oda Pal-
kónak:

— Szép álmokat, Kuckó király! Jobb is, ha
itthon maradsz a kuckóban, legalább nem
csúfítod a seregemet.

Világéletében mindig vézna gyerek volt ez
a Kasza Palkó. Esze-lelke mindig a köny-
vön járt, semmi pajkosságunkban soha
részt nem vett. Hanem most ugyan nem so-
kat búsultunk utána. Tudtunk mink hada-
kozni nála nélkül is. Fakardjainkkal úgy
helybenhagytuk a fûzfabokrokat, hogy né-
melyik tán még azóta se hajtott ki. A ho-
mokos partban pedig úgy megriasztottuk
az ürgéket, hogy még tán ma is szaladnak.
Nincs az a német, amelyik olyan sebesen el
tudná hordani az irháját.

Folytatása következik.

(Móra Ferenc: Mesék és mondák)

Megfejtés
1. GOMBA
2. 39 47.
3. ZÖLD
4. Az Anjou-házból.

A szerencsés nyertes:

Jákob Zsuzsanna

Sárbogárd, Tinódi u. 144.
Gratulálunk! Nyereményedet
átveheted a szerkesztõségben.

Rejtvény
1. Mi vagyok?

Csak a tiéd, mégis mások használnak
többet.

2. Ki határozta meg
a fénysebességet?

a. Newton
b. Maxwell
c. Bolyai János
d. Römer

3. Melyik a világ
legbõvizûbb folyója?

a. Mississippi
b. Amazonas
c. Nílus

Beküldési határidõ: március 17.
Sok szerencsét!

Heti idõjárás

A következõ napokban is folytatódik a változé-
kony, gyakran csapadékos tavaszi idõjárás.
Nyugat-északnyugati áramlással váltakozó
nedvességtartalmú léghullámok érkeznek ha-
zánk fölé. A néhány órás napsütés mellett
többször lesz erõsen felhõs az ég, és többfelé
várható esõ, záporesõ, fõként a hegyeinkben
hózápor, egy-egy zivatar kialakulására is szá-
mítani kell. A hõmérséklet az átlagnak megfe-
lelõen alakul majd, északkeleten lesz a hûvö-
sebb, délnyugaton az enyhébb idõ. A hétvégén
a nyugati országrészben a hõmérséklet csúcs-
értéke a 15 fokot is elérheti.

www.metnet.hu

Gratulálunk!
Dr. Lendvai György a Kortárs Nyugdí-
jas KI Mit Tud Székesfehérváron ren-
dezett megyei bemutatóján kategó-
ria-díjas lett versmondásból. Teljesít-
ménye alapján meghívást kapott a 2009.
március 21-én 10 órakor a Vörösmarty
Színházban rendezendõ gálamûsorba.
Érdeklõdésünkre elmondta, hogy a
gálára Petõfi, Heltai, Romhányi versek-
kel készül.

Gyurka bácsinak a sikeréhez gratulá-
lunk.

Hargitai Lajos
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Március 14., 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 MotorVízió 11.30 Most a Buday! 12.00 Hírek
12.05 Fogadóóra 12.35 Stílus 13.05 TS – Férfi kézilabda
bajnoki mérkõzés 15.00 Gyermekszínház 16.05 Teknõc a
láthatáron 16.35 Géniusz 17.05 Radnóti 100 éve 18.05
Imitátorok 19.00 Luxor-sorsolás 19.28 Föld Tv 19.30 Hír-
adó 19.50 Sporthírek 20.00 Ötöslottó-sorsolás 20.15
Miss Marple – Könnyû gyilkosság 22.00 ’89 Moziklub
22.10 Céllövölde 0.00 Hírek 0.05 Sporthírek 0.15
Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Receptklub 6.05 Egy
letûnt világ 6.30 Digimonok 6.50 Kölyökklub 8.45 Dis-
ney-rajzfilmek 10.05 Receptklub 10.25 Játék 11.30 Há-
zon kívül 12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.45 Havazin
13.20 A dadus 13.50 Ki vagy doki? 14.50 Mr. és Mrs.
Smith 15.45 Eltûntnek nyilvánítva 16.45 Hé, haver,
nyomjuk a verdát! 18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz
19.30 Britney Spears – Álmok útján 21.15 Drágán add az
életed! 23.55 Háború a háborúról
TV2: 6.00 Tv2-matiné 10.30 Mókás állatvilág 11.00
Doktorológia Leslie Nielsen módra 11.30 Babavilág
12.05 Szurikáták udvarháza 12.35 Hegylakó 13.30
Charlie – Majom a családban 14.30 Száguldó vipera
15.30 Az igazság harcosai 16.30 Balek-suli 18.30 Té-
nyek 19.05 10! 20.05 Texas Rangers – Az igazi texasi ko-
pók 21.40 Nehéz idõk 23.50 Amerikai nindzsa 1.25 Men-
tõhelikopter 2.20 Drága testek 3.10 Kalandjárat
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 15., VASÁRNAP
MTV: 4.50 Hajnali gondolatok 4.55 Pénz-vidék 5.23 Kár-
pát expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Katolikus krónika 9.30
Március Idusa 10.00 „Így szól az Úr!” 10.05 Engedjétek
hozzám… 10.15 Evangélikus magazin 10.40 Unitárius if-
júsági mûsor 10.50 Ima Magyarországért 11.00 Március
Idusa 12.00 Hírek 12.05 Bajnokok Ligája magazin 12.40
Ez az õ napja 13.00 Március Idusa 14.05 Extra –
Kultúrháttér 14.35 Unokáink sem fogják látni 15.05 Lég-
frissítõ 15.40 Fõtér 16.35 Kultúrház 17.20 Memento ’89
17.30 Halhatatlanok Társulata – Román Sándor 18.30
Elisa di Rivombrosa 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.50
Sporthírek 20.00 Március Idusa 21.20 A Hídember 23.45
Múlt-kor 0.10 Hírek 0.20 Sporthírek 0.30 Széchenyi – és
Kossuth-Díjak átadása a Parlamentben
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Infománia 6.25
Digimonok 6.45 Kölyökklub 8.50 A tini nindzsa teknõcök
új kalandjai 9.10 Star Wars – A klónok háborúja 9.35 Re-
ceptklub 10.00 Játék 11.00 MeneTrend 11.25 Reszkes-
setek pónirablók! 12.00 Híradó 13.25 Muskétás kis-
asszony 16.45 Csodabogár 2. 18.30 Híradó 19.05 Megy
a gõzös 20.35 Charlie angyalai 22.30 Heti hetes 23.50
Portré 0.25 Szökött becsület
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika
6.40 Tv2-matiné 6.50 Hüvelyk Panna 8.05 Borsószem
hercegkisasszony 9.30 Õslények országa 11.00 Párosan
Párizsban 12.40 Paulie 14.20 Rokonok 16.30 Muriel es-
küvõje 18.30 Tények 19.00 Napló 20.05 Cápamese
21.35 Derült égbõl Polly 23.10 Képírók 1.05 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül – a
kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 8.30 „Az esõ szûntelen
esett?” 10.04 Református istentisztelet közv. 11.05 Gon-
dolatjel 11.32 Pro és Kontra 12.00 Krónika 12.22 Har-
minc perc alatt a Föld körül 13.04 Népzene 14.04 Szonda
14.35 Oxigén 15.05 Hangalbum 16.04 Disputa 17.04 Je-
lenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Esti séta
19.50 Mese 20.04 Díszünnepség az 1848-49-es szabad-
ságharc emlékére 20.48 Zene 21.00 Rádiószínház 22.00
Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00

Hírek, kenó 23.04 Válogatás a Vasárnapi újság reggeli
mûsorából 24.00 Éjszaka

Március 16., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 9.00 Ötcsillagos szerelem 9.55 Védelmi jog
10.55 Parlamenti napló 11.45 A sokszínû vallás 12.00
Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 A fagyos folyó lovasa
13.05 Liszt Ferenc 13.35 Roma magazin 14.05
Domovina 14.35 Átjáró 15.00 Pénz-vidék 15.30 Szívtipró
gimi 16.20 Balett ABC Henriettel 16.35 Szempont 17.30
Hírek 17.35 Körzeti híradók 17.45 Memento ’89 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 A TV ügyvédje 21.10 Kékfény 22.10 Hétfõ este
22.50 Kultúrház 23.05 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 13.00 Mackenna aranya 15.20 Gyõzike
16.20 Vacsoracsata 17.20 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 el-
mék 0.20 Reflektor 0.40 Bundesliga 1.50 Fókusz
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00
Babapercek 9.05 Jóban-Rosszban 9.35 Marsupilami
10.05 Kvízió délelõtt 10.40 Teleshop 11.45 Álomhotel
13.25 Kvízió 14.35 Az áruló 15.40 Bostoni halottkémek
16.40 Aktív 17.20 Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05
MRÉSMRS 20.05 Jóban-Rosszban 20.40 Hal a tortán
21.40 NCIS – Tengerészeti helyszínelõk 22.40 Elit egy-
ség 23.40 Különleges ügyosztály 0.40 Tények este 1.15
Kojak: Mariana 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 Napköz-
ben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a háznál 12.00 Kró-
nika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.18
Zsebrádiószínház 13.30 A görög katolikus egyház félórá-
ja 14.05 Rádiókabaré 15.15 Közelrõl 15.35 Hétköznapi
tudomány 15.45 Zöldövezet 17.30 Krónika 18.03 Közéle-
ti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül
19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyerek-
sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.23
Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Króni-
ka 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek,
kenó 23.04 Népzene 0.10 Éjszaka

Március 17., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 9.00 Ötcsillagos szerelem 9.45 A nemzet
könyvtárának kincsei 10.10 Védelmi jog 11.10 Fõtér
12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 A fagyos folyó lova-
sa 13.05 Liszt Ferenc 13.35 Srpski ekran 14.05 Unser
Bildschirm 14.35 Kézfogás 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 17.45
Memento ’89 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 Önök kérték! 21.25 Életké-
pek 22.10 Kedd este 22.50 Kultúrház 23.00 MobilVers
23.05 Az utókor ítélete 23.35 Pacsirták cérnaszálon 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 13.45 Kapjátok el Slade-et! 15.20 Gyõzike
16.20 Vacsoracsata 17.20 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 Babapercek 9.05 Jóban-Rosszban 9.35 Marsu-
pilami 10.05 Kvízió délelõtt 10.40 Teleshop 11.45 Budd-
ha nyomában 13.25 Kvízió 14.35 Az áruló 15.40 Bostoni
halottkémek 16.40 Aktív 17.20 Joshi Bharat 18.30 Té-
nyek 19.05 MRÉSMRS 20.05 Jóban-Rosszban 20.40 Hal
a tortán 21.40 Született feleségek 22.40 Rúzs és New
York 23.40 A médium 0.40 Tények este 1.15 A
Szerencse lányai 3.10 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 13.21
Zsebrádiószínház 13.30 A római katolikus egyház félórá-
ja 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 Hatá-
rok 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 Hangalbum 0.10 Éjszaka

Március 18., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 9.00 Ötcsillagos szerelem 9.50 A nemzet
könyvtárának kincsei 10.05 Védelmi jog 11.10 Fõtér
12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 A fagyos folyó lova-
sa 13.05 Liszt Ferenc 13.35 Hrvatska krónika 14.05
Ecranul nostru 14.35 Átjáró 15.00 Kormányváró 15.30
Szívtipró gimi 16.20 Balett ABC Henriettel 16.35 A TV
ügyvédje 17.30 Hírek 17.35 Körzeti híradók 17.45
Memento ’89 17.50 Mobilvers 17.55 Drága doktor úr
18.55 Bûvölet 19.20 MobilVers 19.28 Föld Tv 19.30 Hír-
adó 19.55 Sporthírek 20.10 Montalbano felügyelõ 22.10
Szerda este 22.50 Kultúrház 23.00 Mobilvers 23.05
Lapozó 23.35 Szeszélyes nyár 0.45 Hírek 0.50 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 A mélytenger óriása 15.20 Gyõzike
16.20 Vacsoracsata 17.20 Mónika-show 18.30 Híradó
19.05 A széf 20.00 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 A fé-
reg akcióba lép 23.00 Az egység 0.00 Reflektor 0.20 Az
igazi Cancun 2.00 Fókusz
TV2: 6.00 Két testõr 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Babapercek 9.05 Jóban-Rosszban 9.35
Marsupilami 10.05 Kvízió délelõtt 10.40 Teleshop 11.45
Rabiga elõtt 13.25 Kvízió 14.35 Az áruló 15.40 Bostoni
halottkémek 16.40 Aktív 17.20 Joshi Bharat 18.30 Té-
nyek 19.05 MRÉSMRS 20.05 Jóban-Rosszban 20.40 Hal
a tortán 21.40 Doktor House 22.40 Szellemekkel suttogó
23.40 A Donnelly-klán 0.40 Tények este 1.15 Az eltûnt
stukker 3.15 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 13.20
Zsebrádiószínház 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 Hatá-
rok 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 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00
Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00
Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10
Éjszaka

Március 19., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 9.00 Ötcsillagos szerelem 9.45 A nemzet
könyvtárának kincsei 10.00 Védelmi jog 11.10 Fõtér
12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 A fagyos folyó lova-
sa 13.05 Liszt Ferenc 13.35 Slovenski utrinki 14.05
Roma fórum 14.30 Átjáró 15.00 Múlt-kor 15.30 Szívtipró
gimi 16.20 Balett ABC Henriettel 16.35 Különös történe-
tek 17.30 Hírek 17.35 Körzeti híradók 17.45 Memento
’89 17.50 Mobilvers 17.55 Drága doktor úr 18.55 Bûvölet
19.20 MobilVers 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55
Sporthírek 20.10 Szempont 21.10 A la Carte 22.10 Csü-
törtök este 22.50 Kultúrház 23.00 MobilVers 23.05 Extra
– Kultúrháttér 23.35 Euro – Taxi 0.05 Magánbeszélgeté-
sek 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 13.45 Kung Fuj, avagy a barack románca
15.20 Gyõzike 16.20 Vacsoracsata 17.20 Mónika-show
18.30 Híradó 19.05 A széf 20.00 Fókusz 20.40 Barátok
közt 21.20 Esti showder Fábry Sándorral 23.15 Házon kí-
vül 23.50 Ments meg! 0.50 Reflektor 1.05 Infománia
1.35 Fókusz
TV2: 6.00 Strucc 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00
Babapercek 9.05 Jóban-Rosszban 9.35 Marsupilami
10.10 Kvízió délelõtt 10.40 Teleshop 11.20 Hõsök 13.25
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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 14., Szo: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00
Szivacskézi (25’), Sárbogárdi nõi záró kézikupa (15’), Foci:
S.miklós—Sz.egyháza (95’) 13.00 Lapszemle, Sziréna
15.00 Bemutatjuk dr. Bakács Tamást (ism. 60’) és dr.
Pátzay Istvánt (ism. 45’), Nagy Bandó András Sárbogár-
don (ism. 105’) 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Élni jó!
(110’), Trombi 5. (10), Reneszánsz Cecén (ism. 35’), Ara-
tás Nagylókon (ism. 20’), Violin-koncert (ism. 60’)
Március 15., V: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Be-
mutatjuk dr. Bakács Tamást (ism. 60’) és dr. Pátzay Ist-
vánt (ism. 45’), Nagy Bandó András Sárbogárdon (ism.
105’) 13.00 Heti híradó 15.00 Testületi ülés 19.00 Heti hír-
adó 20.00 Istentisztelet S.miklóson (ism. 60’), Beszélge-
tés Csilléry Lajossal (33’), dr. Makkos Norbert: A múlt és a
jövõ (80’)
Március 16., H: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Élni jó!
(110’), Trombi 5. (10), Reneszánsz Cecén (ism. 35’), Ara-
tás Nagylókon (ism. 20’), Violin-koncert (ism. 60’) 13.00
Heti híradó 15.00 Szivacskézi (25’), Sárbogárdi nõi záró
kézikupa (15’), Foci: S.miklós—Sz.egyháza (95’) 19.00
Heti híradó 20.00 Filmszemle (30’), Emlékezés Illyés Gyu-
lára (ism. 35’), Beszélgetés Nagy Terézzel (ism. 45’), Va-
dászhajtás Sárbogárdon (82’)
Március 17., K: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Istentiszte-
let S.miklóson (ism. 60’), Beszélgetés Csilléry Lajossal
(33’), dr. Makkos Norbert: A múlt és a jövõ (80’) 13.00 Heti
híradó 15.00 Filmszemle (30’), Emlékezés Illyés Gyulára
(ism. 35’), Beszélgetés Nagy Terézzel (ism. 45’), Vadász-
hajtás Sárbogárdon (82’) 19.00 Heti híradó 20.00 Vadász-
bál Alapon (50’), Farsangi bál Miklóson (40’), Farsang
Sárhatvanban (20’), Fogyatékkal élõk ünnepe (ism. 60’),
Kóruskarácsony 2008 (60’)

Március 18., 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 FM
Közgyûlés (30’), Közbiztonság Cecén (60’), A KDRFÜ tájé-
koztatója (40’), Horgászkiállítás (20’), Nyugdíjasok évfordu-
lója (90’) 19.00 Sziréna 19.30 Lapszemle 20.00 Cece—
Enying foci (100’), Halország hírei (30’)

Március 19., Cs: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00
Cece—Enying foci (100’), Halország hírei (30’) 13.00 Lap-
szemle, 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 Istentisztelet S.miklóson (ism.
60’), Beszélgetés Csilléry Lajossal (33’), dr. Makkos Nor-
bert: A múlt és a jövõ (80’)

Március 20., P: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 FM
Közgyûlés (30’), Közbiztonság Cecén (60’), A KDRFÜ tájé-
koztatója (40’), Horgászkiállítás (20’), Nyugdíjasok évfordu-
lója (90’) 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Istentisztelet
S.miklóson (ism. 60’), Beszélgetés Csilléry Lajossal (33’),
dr. Makkos Norbert: A múlt és a jövõ (80’) 19.00 Lapszem-
le, Sziréna 20.00 Vadászbál Alapon (50’), Farsangi bál Mik-
lóson (40’), Farsang Sárhatvanban (20’), Fogyatékkal 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 rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújság-
ban adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ idõtartam
körülbelül 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 12., Cs: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Kézilabda: Gázmodul–Seregélyes (44’), Alap–Gréta
(43’), Rácalmás–ÖTYE (44’), Eredményhirdetés (46’)
13.00 Heti híradó (14-18 óra között mûsorfrissítés) 18.00
Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Az ember rendelte-
tése és a gyógyulás 9. (75’), Sipos Ete Álmos (42’), Violin-
koncert (76’)
Március 13., P: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Nagy Bandó-est (95’), Beszélgetés dr. Bakács Tamással
és dr. Pátzay Istvánnal (103’) 13.00 Heti híradó 14.00 Az
ember rendeltetése és a gyógyulás 9. (75’), Sipos Ete Ál-
mos (42’), Violin-koncert (76’) 18.00 Lapszemle, Heti hír-
adó, Sziréna 20.00 Sárhatvani farsang (14’), Sárszent-
miklósi farsang (52’), Fejér Megyei Közgyûlés (30’), Film-
szemle (30’), Alapi vadászbál (50’)
Március 14., Szo: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Nõi kézi: záróünnepség (17’), Szivacskézi (25’),
S.miklós–Sz.egyháza foci (99’) 13.00 Heti híradó 14.00
Hazám-hazám operett (34’), Trombi 5. (8’), Élni jó (111’)
18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Nagy
Bandó-est (95’), Beszélgetés dr. Bakács Tamással és dr.
Pátzay Istvánnal (103’)
Március 15., V: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Hazám-hazám operett (34’),Trombi 5. (8’), Élni jó (111’)

13.00 Heti híradó 14.00 Sárhatvani farsang (14’), Sár-
szentmiklósi farsang (52’), Fejér Megyei Közgyûlés (30’),
Filmszemle (30’), Alapi vadászbál (50’) 18.00 Lapszemle,
Heti híradó, Sziréna 20.00 Az ember rendeltetése és a
gyógyulás 9. (75’), Sipos Ete Álmos (42’), Violin-koncert
(76’)

Március 16., H: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Nagy Bandó-est (95’), Beszélgetés dr. Bakács Tamással és
dr. Pátzay Istvánnal (103’) 13.00 Heti híradó 14.00 Nõi kézi:
záróünnepség (17’), Szivacskézi (25’), S.miklós–Sz.egyhá-
za foci (99’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00
Hazám-hazám operett (34’), Trombi 5. (8’), Élni jó (111’)

Március 17., K: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Az ember rendeltetése és a gyógyulás 9. (75’), Sipos Ete Ál-
mos (42’), Violin-koncert (76’) 13.00 Heti híradó 14.00 Ha-
zám-hazám operett (34’), Trombi 5. (8’), Élni jó (111’) 18.00
Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Sárhatvani farsang
(14’), Sárszentmiklósi farsang (52’), Fejér Megyei Közgyû-
lés (30’), Filmszemle (30’), Alapi vadászbál (50’)

Március 18., Sze: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Sárhatvani farsang (14’), Sárszentmiklósi farsang
(52’), Fejér Megyei Közgyûlés (30’), Filmszemle (30’), Alapi
vadászbál (50’) 13.00 Heti híradó 14.00 Nagy Bandó-est
(95’), Beszélgetés dr. Bakács Tamással és dr. Pátzay Ist-
vánnal (103’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00
Nõi kézi: záróünnepség (17’), Szivacskézi (25’), Sárszent-
miklós–Szabadegyháza foci (99’)

Kvízió 14.35 Az áruló 15.40 Bostoni halottkémek
16.40 Aktív 17.20 Joshi Bharat 18.30 Tények
19.05 MRÉSMRS 20.05 Jóban-Rosszban 20.40
Hal a tortán 21.40 Fortress 2.: Pokoli ûr 23.25 4400
0.25 Tények este 0.55 Strucc 1.25 4400 2.15 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 13.20 Zsebrádiószínház 13.30 A ró-
mai katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások
14.35 Tér-idõ 15.15 Közelrõl 15.35 Hétköznapi tu-
domány 15.45 Zöldövezet 17.30 Krónika 18.03
Közéleti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Hatá-
rok 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 Krónika 22.20 Sportvilág
22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

Március 20., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát exp-
ressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Ötcsillagos szerelem
9.50 Idõkerék 10.00 Védelmi jog 11.10 Fõtér 12.00
Híradó 12.10 Sporthírek 12.20 Sorstársak 12.50
Légfrissítõ 13.20 Körzeti magazinok 14.20 Átjáró
14.50 Fórum 15.45 Ablak 16.40 100 év – Játék a
színház 17.30 Hírek 17.35 Körzeti híradók 17.45
Memento ’89 17.50 Mobilvers 17.55 Drága doktor
úr 18.55 Bûvölet 19.20 MobilVers 19.28 Föld Tv
19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Tiszta kabaré
21.10 Tûzvonalban 22.10 Péntek este 22.50 Beug-
ró 23.45 MADEINUSA 1.20 Hírek 1.25 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 13.50 A kincses sziget gyer-
mekei 2.: A szörnyeteg 15.20 Gyõzike 16.20 Va-
csoracsata 17.20 Mónika-show 18.30 Híradó
19.05 A széf 20.00 Fókusz 20.40 Barátok közt
21.20 CSI: New York-i helyszínelõk 22.15 A rejtély:
Régi ügy 23.25 A hatalom hálójában 0.20 Reflektor
0.40 Itthon 1.00 Harcos utcák 1.55 Fókusz
TV2: 6.00 Alexandra Pódium 6.25 Tények reggel
7.00 Mokka 9.00 Babapercek 9.05 Jóban-
Rosszban 9.35 Marsupilami 10.05 Kvízió délelõtt
10.40 Teleshop 11.45 Kullancs 13.25 Kvízió 14.35
Az áruló 15.40 Bostoni halottkémek 16.40 Aktív
17.20 Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05
MRÉSMRS 20.05 Jóban-Rosszban 20.40 Hal a
tortán 21.40 Hajó a vége 23.20 Pókerstars.hu 0.20
Tények este 0.50 Hõsök 1.50 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 13.23 Zsebrádiószínház 13.30 A zsi-
dó vallási felekezet félórája 14.05 Arcvonások
14.35 Tér-idõ 15.15 Közelrõl 15.35 Hétköznapi tu-
domány 15.45 Zöldövezet 17.30 Krónika 18.03
Közéleti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Hatá-
rok 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 Kultúrkör 21.04 A
nap történetei 22.00 Krónika 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. Füstölésre alkalmas fûrészpor kapható.
Telefon: 06 (30) 986 2623.
Töbörzsökön négyszobás, kétféle fûtéses, felújí-
tott 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 eladó. 06 (30) 296 3375. (345053)

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

Árpád-lakótelepen elsõ emeleti lakás eladó, épí-
tési telek eladó. 06 (20) 515 5922.
Kiadó 20 m2-es iroda, illetve üzlethelyiség az új üz-
letközpontban. 06 (70) 332 1393. (345415)

Sárbogárd központjában lakás eladó, vagy kiadó.
06 (30) 354 4825.
Bejárónõt keresek a reggeli órákra, munkanap-
okon. 06 (70) 770 7292.
LAK6 Stúdió! Eladó ingatlanok Sárbogárdon és
környékén. Keresse az ingatlanokat egy helyen, ná-
lunk. Vevõinknek szolgáltatásaink ingyenesek; díj-
mentes hitelügyintézés szinte az összes magyaror-
szági bankhoz. Spórolja meg az ügyintézéssel, sor-
ban állással járó kellemetlenségeket, elintézzük Ön
helyett. 06 (30) 491 5363. (345599)

Lucernamag eladó, 700 Ft/kg. 06 (25) 460 969.
Központban, telekkel ház eladó. 06 (70) 314 1575.
(345430)

Kozmetikus tanulót felveszek. 06 (30) 216 5457.
Üzlethelyiség kiadó. Érdeklõdni: a T-mobilban,
vagy 06 (30) 215 7865. (345348)

Redõnyök megrendelhetõk, beszereléssel. Tele-
fon: 06 (30) 507 3344. (345308)

Sárbogárd központjában telek eladó. 06 (20) 980
0232. (345428)

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

Árpád-lakótelepen negyedik emeleti, felújított,
kétszobás lakás sürgõsen eladó. 06 (20) 451 1128.
Hízók eladók. Telefon: 06 (25) 467 879, 19 óra
után. (345334)

Személy-és vagyonõr tanfolyam indul a WOLF Kft.
szervezésében március 15-étõl, tanfolyam díja
részletfizetéssel, munkalehetõség! Érdeklõdni: 06
(30) 268 7271. (345326)

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

Családi ház eladó. 06 (30) 330 2615. (345455)

B, C kategóriás jogosítvánnyal, fegyvervizsgával,
személy-és vagyonõr vállalná telephely, vagy ob-
jektumok õrzését. 06 (30) 684 7632, 06 (30) 533
9925. (345432)

Családi ház eladó Sárbogárdon, 14.9 M Ft. 06 (70)
33 56413 (345292)

Jelzáloghitelek, személyi kölcsön túlzó ígéretek
nélkül! Telefon: 06 (70) 453 7879.
Családi házak, panellakások Sárbogárdon és kör-
nyékén, akciós áron eladók. Telefon: 06 (70) 453
7289.
Aluplast nyílászárók óriási árzuhanással! Telefon:
06 (70) 676 8475.
Központban családi ház kiadó. 06 (30) 330 2615.
(345445)

Fakeretes járókát vennék. 06 (70) 374 8694. (345446)

4 tagú kecskecsalád eladó, közel az elléshez, Köz-
társaság út 91.

Biztos hitel gyorsan! Találkozzunk irodánkban
vagy otthonában, akár hétvégén is. Telefon: 06
(70) 234 2674.

Csirkevásár (fehér)! Tisztítva is kapható. Tetra-H
(barna) csirke elõjegyeztethetõ, május 2-3.-ára, Ti-
nódi u. 52. Telefon: 06 (30) 384 2294.

1 évnél régebb óta regisztrált munkanélkülit vagy
Start kártyával rendelkezõ 50 év feletti rakodómun-
kást keresek tápszállításra. 06 (30) 382 4133.

Németjuhász kölykök eladók április 6-ától. 06 (30)
916 5891. (345341)

Sárbogárd központjában tégla épületben, elsõ
emeleti, erkélyes 80 m2-es lakás eladó. 06 (20) 216
7202, 06 (30) 994 1332.

S.O.S személyi kölcsön! 06 (70) 453 7289.

Lakás kiadó vagy eladó az Árpád-lakótelepen. 06
(30) 685 3770.

Eladó egy 1985-ös MTZ 80-as panorámafülkés
traktor, megkímélt; egy Lajta vázú IH ekefejes 3-as
eke, és egy 2.3 m széles kapás, hengeres kombiná-
tor, 1.4 M Ft. Érdeklõdni: 06 (30) 262 1896. (345500)

Használt utánfutót vennék. 06 (30) 384 0228 (345498)

Ady-lakótelepen lakás eladó. 06 (20) 442 1169.
(345667)

Tûzifa eladó! Aprított cser, -tölgy -akác, ingyenes
házhozszállítással. 06 (30) 720 9100, Horváth Sán-
dor Tamási.

Kétéves, háromszobás családi ház eladó. Telefon:
06 (70) 773 1172. (345444)

Régi zongora eladó. 06 (70) 335 6413. (345292)

S.O.S autóhitelek! Telefon: 06 (70) 676 8475.

Osztrák jelzáloghitelek! Telefon: 06 (70) 234 2673.

Gyorskölcsön! Akár hitellel terhelt autójára is! Te-
lefon: 06 (70) 676 8475.

Hitel mindenkinek! Profi jelzálog –és személyi köl-
csön hitelezés. Telefon: 06 (70) 234 2674.

Budapesti 53 m2 + erkélyespanel eladó, 8.8 M Ft.
06 (30) 463 4602.

160 kg-os hízó eladó, Vass István Felsõkörtvélyes.
06 (30) 255 0588.

Székesfehérváron a Seregélyesi úton eladó egy
54 m2-es felújított, két szobás, erkélyes lakás. Ér-
deklõdni: 06 (30) 545 5375.

Dolgozz otthon, legyél független! Kérj ingyenes tá-
jékozatót! www.otthonimunka.biz/kajarijutka

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

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

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

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

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

SZOBAFESTÕ, MÁZOLÓ, TAPÉTÁZÓ
szakmunkásokat felveszünk.

06 (30) 298 8931

ADY-LAKÓTELEPEN egyedi gázfûtéses,
FELÚJÍTOTT, 3. emeleti LAKÁS eladó.

06 (30) 444 1602

ÁRON ALUL sürgõsen eladó, elsõ emeleti,
erkélyes, KÉTSZOBÁS LAKÁS

Árpád-lakótelepen. 06 (30) 302 0586

DIGI TV javítását, beállítását VÁLLALOM.
06 (20) 279 1081

AKÁCCSEMETE kapható VAJTÁN.
06 (30) 957 9711

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

Sárbogárd, Ady E. út 89.

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!

S Z E M É L Y - É S
V A G Y O N Õ R

T A N F O L Y A M
indul Sárbogárdon

2009. április 15-én
a Légió 2000 Security Kft.

szervezésével.

Munkalehetõség, részletfizetés.
Érdeklõdni telefonon (25/508-980)

vagy személyesen az irodában
(Sárbogárd, Ady E. út 29.)
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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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Nyílt
tér

Kérdezték

A Köztársaság úton, a MOL benzinkút kö-
zelében, a bal oldali járdán a járda közepé-
be beépítettek évekkel ezelõtt egy tele-
fonos elosztó dobozt. Ez nagyon baleset-
veszélyes. Hiába jeleztük ezt az illetéke-
seknek, mindeddig nem történt semmi.
Addig a fülük botját se mozdítják talán,
amíg nem lesz itt baleset?

Környékbeli lakók

TÖBB MINT SZÁZ SÍRT
MEGRONGÁLTAK

Sárbogárdon a Varga-temetõben feltehe-
tõen hétfõn hajnalban több mint száz sírról
barbár módon lefeszegették a színesfém-
tolvajok a bronz kereszteket, az alumíni-
umból öntött Krisztusokat, a református
sírokról a kelyheket és más jelképeket.
A temetõbe látogatók értesítették lapun-
kat arról, hogy a temetõben vandál rongá-
lók jártak. Kimentem, és a hozzátartozók-
kal együtt megbizonyosodtunk arról, hogy
szinte egy sír se maradt érintetlen, ame-
lyen alumíniumból, vagy rézbõl volt a jel-
kép. Értesítettem a temetõgondnokot, aki
rövidesen megérkezett, majd a rendõrök is
megjelentek.
Ehhez a minden képzeletet felülmúló tett-
hez nincs már az embernek szava. Nem
rettegnek a tettesek, hogy éjszaka kikelnek
a sírjukból a holtak, és meglátogatják õket
a lakásukon, visszakövetelve tõlük azt, ami
éppen az élõket figyelmezteti ennek az
árnyékvilágnak a múlandóságára?
Pénzben talán pár ezer forintot, ha kaptak
a tettesek attól a színesfém-kereskedõtõl,
aki a rablott holmit hajlandó volt tõlük át-
venni, s aki, ha van szeme, láthatta, hogy
mit vesz át. Mégis lökött pár forintot a sír-
rablóknak érte! Beolvasztva, tömbösítve a
fémet, õ már jó pénzért adja azt tovább.

Mit szólnának e sírgyalázó gazemberek, ha
éjfélkor egy jéghideg csontkéz fonódna a
torkukra, s egy rémes koponyából zölden
világító szempár szegezõdne rájuk, s e
rémalak azt követelné tõlük, hogy kelje-
nek fel, menjenek ki a temetõbe, vigyék
vissza, tegyék a sírra azt, amit a halottaktól
elraboltak?
Bizonyára a frász lelné ki õket, ha ez mégis
megtörténhetne.
De megérdemelnék!

/H/

Szegfû nõnapra
46 éve élek Sárbogárdon, de ez idõ alatt
még ilyen kellemes meglepetésben nem
volt részem. Szombaton reggel elindultam
szokásos bevásárlókörutamra. Tolom a
kerékpáromat, egyszer csak elém toppan
egy csinos, jó megjelenésû fiatalember, aki
tisztelettel és szeretettel átnyújtott egy szál
szegfût nõnap alkalmából. Bevallom, hogy
elõször meglepõdtem, de utána jólesõ me-
legség öntötte el öreg szívemet. Alig akar-
tam elhinni, hogy vannak még a mai fiatal-
emberek között, akik így tisztelik a nõket,
még akkor is, ha idõsek.
Köszönet érte!

Dr. Etelvári Sándorné

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

SZEKERCZÉS JÓZSEFNÉ
született Kresák Erzsébet

életének 97. évében elhunyt.

Temetése 2009. március 13-án
11 órakor lesz

a sárszentmiklósi temetõben.

Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

CSÕGÖR IMRE

ny. á. zászlós

életének 58. évében elhunyt.

Temetése katonai tiszteletadással
2009. március 12-én, csütörtökön,
13 órakor lesz a Varga-temetõben.

Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy

KOVÁCS FERENCNÉ

született Huszár Erzsébet

életének 84. évében elhunyt.

Temetése 2009. március 13-án
13 órakor lesz

a Huszár-temetõben.

Gyászoló család

Üdvözlet Costa Ricából
Sándor Pál, sárbogárdi születésû,
simontornyai gyógyszerész, lapunk
hûséges olvasója világutazásairól
mindig küld a szerkesztõségnek ké-
pes üdvözlõlapot. Most Közép-
Amerika festõien szép országait jár-
ja. Útjának hatodik állomásáról,
Costa Ricaból küldött üdvözlõlapot
sok szeretettel.
Ezt írja: „Most már igazán elmond-
hatom, hogy bejártam a világot! Le-
gyen Istennek hála érte!”
A lapot San Joseban adta postára.

Hargitai Lajos


