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Deutsch Tamás
volt a vendégünk

Deutsch Tamás fideszes országgyûlési képviselõ, európai parla-
menti képviselõjelölt volt Cece vendége kedden este. A politikus
Varga Gábor cecei polgármester meghívásának tett eleget. Láto-
gatása alkalmából találkozott mindazokkal, akik e térségben se-
gítik majd a Fideszt az európai parlamenti képviselõválasztás áp-
rilisban induló kampányában.

Deutsch Tamás a találkozót
követõen, a Bogárdi TV-nek
adott interjúban optimistán
beszélt a Fidesz várható esé-
lyeirõl a június 7-ei választá-
sokat illetõen. Elmondta: a
párt jelenlegi 22 jelöltjén kí-
vül még szeretnének újabb
jelölteket állítani. Részletes
programjukat májusban is-
merhetik majd meg a válasz-
tópolgárok.
A honatyával készült teljes
interjút a Bogárdi TV adásá-
ban tekinthetik meg.

Hargitai Kiss Virág

Megelégelték a ceceiek az állandó betöréseket. Közbiztonsági fó-
rumon nyilvánosan mondták el Fejér megye rendõrfõkapitányá-
nak és a sárbogárdi rendõrkapitánynak a közbiztonsággal kapcso-
latos panaszaikat.

Írásunk a 2-4. oldalon olvasható.

Befejezik a Tescot

A sárbogárdi Tesco áruház építését folytatják. Elkészült a portál,
folyik a tereprendezés, és bent rendezik az eladótereket is. A ter-
vek szerint nyár elején már megnyitnak.

/H/

Cecén
betelt a pohár

Ünnepelt a város
Elsõ alkalommal rende-
zett sétát március 15-e
alkalmából a nemrég
alakult Sárbogárdi Mú-
zeumbaráti Egyesület. A
Hõsök terérõl indultunk,
ahol az emlékkövek kö-
zött Dsida Jenõ Psalmus
Hungaricus címû versét
hallgatva idéztük föl
48-as elõdeink szellemi-
ségét, követendõ haza-
és szabadságszeretetét. Innen a Petõfi-emléktáblához, majd a
Boross Mihály-oszlophoz, a Huszár-temetõbe és a Tompa Mi-
hály-emléktáblához zarándokoltunk, és fejet hajtva helyeztük el
koszorúinkat, virágainkat.
A városi ünnepség a bizonytalan idõjárás miatt a mûvelõdési ház-
ban került megrendezésre. Öröm volt látni, hogy sokan tartották
fontosnak a közös emlékezést. A mûsort a Sárbogárdi Fúvószene-
kar játéka foglalta keretbe, föllépett a városi vegyes kar, Mezõ Bá-
lint és Arany Ariella, a gimnázium tanulói szavalatukkal emelték
az esemény fényét. Ünnepi gondolatait dr. Dizseri András osztot-
ta meg a jelenlévõkkel.
Itt értesültünk arról, hogy Sárközi László nyugalmazott testneve-
lõt a Fejér Megyei Közgyûlés Terstyánszky-díjjal tüntette ki szak-
mai munkássága elismeréseként, melyhez ezúton is gratulálunk!

Hargitai Kiss Virág
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Cecén betelt a pohár
Cece lakosságának elege lett az állandó betörésekbõl, a ter-
ménylopásokból, a garázdaságokból. A legutóbbi hetekben is
több olyan bûncselekmény történt a faluban, ahol nagy
értékeket tulajdonítottak el a betörõk. Elegük lett abból az
embereknek, hogy a rendõrség tehetetlen a bûnözõkkel szem-
ben. Ezért Varga Gábor polgármester kezdeményezésére
március 11-én közbiztonsági lakossági fórumra hívta Fejér
megye rendõrkapitányát, Simon Lászlót és Enczi József sár-
bogárdi rendõrkapitányt.

Varga Gábor polgármester köszöntõjében elmondta, hogy a leg-
utóbbi közmeghallgatás óta alapvetõen változott meg valami Ma-
gyarországon és ebben a kis faluban, Cecén is. Erre a fórumra is
úgy érkezett mindenki, hogy valakinek otthon kellett maradni, vi-
gyázni a házra, s elriasztani a betörõket.

Simon László, Fejér megye rendõrfõkapitánya elmondta: a rend-
õrség is tapasztalja hogy az állampolgárok szubjektív biztonságér-
zete csökkent. Az elmúlt hónapban volt 5-6 olyan jogsértõ cselek-
mény, vagyon elleni bûncselekmény, betörés Cecén, ami felboly-
gatta a falu közvéleményét. Valójában nem nõtt jelentõsen a bûn-
cselekmények száma. Sajnos kevés a rendõr. Fejér megyében az
elmúlt 10 évben átlagosan 105 fõvel csökkent az egyenruhás, illet-
ve a hivatásos rendõri létszám. Megszûntek a rendõrõrsök. Nem
pótolja ezt a körzeti megbízottak kinevezése sem. Kell a lakosság
segítsége is. Ha a rendõrségnek nincs támogatottsága, ha nincs jól
mûködõ polgárõrség egy településen, nincs együttmûködés a la-
kossággal, nem sokra jutunk. Így lehet csak a fatolvajokat elfogni,
a betöréseket megakadályozni.

Enczi József elmondta, nagy gondot jelent, hogy nagyon sok ta-
pasztalt rendõr elment nyugdíjba: Sok a fiatal, tapasztalatlan
rendõr. Ennek ellenére az elmúlt 10 év legjobb eredményét érte el
a kapitányság. Ez az állomány tenni akar és teszi a dolgát becsü-
lettel. Valóban kevesebb a rendõr, de nem siránkozni kell, hanem
a közbiztonságot megvédeni, tenni a közlekedõkért, tenni a köz-
lekedés biztonságáért. Vannak társadalmi kapcsolatai a rendõr-
ségnek, az emberek segíteni akarnak.

Varga Gábor: Mi az, amit mi tehetünk meg, és mi az, amire befo-
lyásunk sajnos jelen pillanatban nincs, viszont remélhetõleg a jö-
võben lesz? A törvényi szabályozás nem rajtunk múlik. Nem raj-
tunk múlik a rendõrség tekintélyének visszaállítása, az anyagi
megbecsülése, technikai eszközökkel való ellátása. A törvények
szigorítása sem rajtunk múlik. Össze kell fogni, együtt kell tenni a
bûnmegelõzésért. Fõleg a fiatalok körében megfigyelhetõ, hogy
nõ a bûnelkövetõk száma. A múlt héten 5-6 táblát rúgtak ki — biz-
tos, hogy nem az itt ülõ 70 év felettiek voltak. Meg kell szervez-
nünk a bûnmegelõzési bizottságot. A polgárõrök egyesületét újjá
kell szervezni. Szeretnénk megszervezni a Szomszédok Egymá-
sért Mozgalmat, ami arról szól, hogyha a szomszédok, 6-8 ember
összefog, és valami gyanúsat látnak, akkor felveszik a telefont,
szólnak a rendõrségnek. A gyanús alakok nem mozognak olyan
nagy biztonsággal, ha figyelünk rájuk.

Duska József: Sok mindent hallottunk a létszámról, de a rend-
õrök jogairól nem hallottunk semmit. Megloptak. Tudom, hogy
hova kell menni a tolvaj után, meg azt is tudom, hogy ki lopta el, és
nem csinálhat semmit a rendõr. Azt mondja nekem a rendõr,
hogy ne menjünk be a tolvajhoz a kapun, mert nem mehetek be.
Akkor minek jön ki? Ellopták a pénzemet a bukszából. Kiszáll az
autóból a rendõr, és mondja, hogy nem lesz ám ebbõl semmi! Kér-
dezi, hogy tudom-e a pénzem számát? Nem tudom. Ki tudja?
Nem is lett meg. Darab Lajos meg tudta találni a tolvajokat. Adott
a tolvajnak egy jó nagy pofont, aki mindjárt bevallotta, hova tette
a pénzt. Minek jön ki a rendõr, ha nem csinálhat semmit? Nekem
volt ilyen ügyem 5-6, egybõl sem lett semmi. A szénámat lopták el,
a fámat, birkát, végül a pénzemet, és egyikbõl se lett semmi. Majd
ha olyan lenne a rendõr, mint valamikor a Túzok Jani bácsi volt!

Amikor jött a Jani bácsi a motorral, minden csibész menekült
elõle. Most nem menekül senki sem a rendõr elõl.
Kuzsmiczki Károlyné: Három napja történt, hogy éjjel fél kettõ
és hajnali 6 óra között egy „állampolgár” innen Cecérõl autóval
összetörte a kapunkat. Kb. 110-120-szal jöhetett. Ez egy nagy, 3
méteres vaskapu, amit elektronika nyit. Összetörte az egészet,
300.000 Ft-os kárt csinált. Kihívtuk a rendõrséget, kijöttek hely-
színelni. A rendõr azt mondta, hogy ha a tettes a rendszámát nem
hagyta ott, nagyon nehéz megtalálni; próbáljunk mi is utánajárni.
Szerencsénk volt, másnap a fiam találkozott az autóval, utána-
ment, mi is odamentünk, hívtuk a rendõröket, elkaptuk, bevallot-
ta, bebizonyítottuk az alkatrészdarabokkal, 100 százalék, hogy õ
volt. Aztán kiderült, hogy az autó nem az õ tulajdona, valamikor
vette, átírva nincs, mûszakija nincs, sõt, ki van vonva a forgalom-
ból, de õk nyugodtan járkálnak vele, állítólag nem is õ vezetett,

hanem a kiskorú unokaöccse, vagy valaki, akinek még jogosítvá-
nya sem volt. A rendõr nem veszi le a rendszámot. Ezek egy hulla-
dékronccsal nyugodtan közlekedhetnek az utakon, elüthetik a
gyerekeinket. Azon az úton is, ahol a kapunkat összetörték, 30-cal
lehet közlekedni és ez 120-szal bedöngetett az udvaromba, és
semmi nem történik. Megkérdezte a rendõr az illetõt, hogy mi a
jövedelme. Azt mondja, hogy 20.000 Ft szociális segély és van rá a
családja 8-10 gyerekkel. Ki fogja az én káromat megtéríteni? Mert
ez a segélyen élõ ember biztos, hogy nem. Az meg egyenesen ka-
baré, hogy a rendõr kijött helyszínelni két darab fényképezõgép-
pel, és a kettõbõl egy sem mûködött. A helyszínt nem tudta le-
fényképezni, pedig állítólag most kapta vissza mind a két gépet ja-
vításról. Hogy lehet így dolgozni? És hogy járkálhatnak a segélyen
élõ bûnözõk továbbra is az utakon rendszám nélküli autókkal?
De bennünket a minap Cece és Pápa között négyszer állítottak
meg. Amikor már negyedszer ellenõrizték az autónkat, megkér-
deztük, hogy nem kaphatnánk egy papírt, hogy mi már voltunk ma
négyszer ellenõrizve? Erre van elég rendõr!
Ruzsás Erzsébet: Énekkarra mentem, és az idõ alatt kiraboltak
bennünket. Volt lábnyom, a kutya elment a tettesek házáig, tálcán
kínáltuk a betörõket meg a közremûködõket, mert többen látták
is õket. Minket azok úgy hívnak, hogy „parasztok”. Azok a fiúk,
akik közremûködtek az én kirablásomban, a lakásom kirablásá-
ban, a vagyonomat, az életem munkáját elvitték. Forró nyomon
megfoghatták volna õket, de a világon semmi nem történt. Ezért
dolgoztunk egy életen át? Nekünk senki nem ad segélyt a világon,
nekünk minden rohadt fillérért meg kell dolgozni! A szerencsét-
len embernek (aki 25.000 Ft munkanélkülit kap), ha elkapják a
rendõrök biciklivel, ki kell fizetni a 30.000 Ft bírságot, mert erre
van elég rendõr. De az, aki ilyen világot csinál, neki mit kell kifi-
zetni? Semmit a világon. Én tudom, hogy Önök nem törvényho-
zók, nem törvényalkotók, de valahol ezt jelezni kellene a hatalom
felé is, hogy ez nem igazságos dolog. Míg mentem énekkarra, két-
szer elhagytak ezek a fiúk a full extrás, bõrüléses autójukkal, hogy
meggyõzõdjenek arról, hogy én biztos, hogy oda megyek-e. A

Folytatás a következõ oldalon.
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rendõrkutya elment a házukig, lefeküdt a
kapujuk elé, és nem mehettek be a rend-
õrök házkutatást tartani. Másnap meg az
anyjuk engem fenyegetett meg. És akkor a
jegyzõkönyvbe a rendõrségen azt írták,
hogy a sértett semmi érdemlegeset nem
tud az elkövetõkrõl. Ez nem igaz.
Simon László: Meg fogom vizsgáltatni az
ügyet. A kutya elment, de a kutya nem bi-
zonyíték önmagában. Ez még nem jogosít-
ja föl a rendõrt arra, hogy belépjen a portá-
ra.
Duska Jóska bácsi: Nekem mi a jogom?
Ha az én tanyámra bejön bárki, lopni akar
akármit, én mit csinálhatok azzal? Mert a
rendõr egyszer azt mondta nekem, hogy
csapjátok agyon, ha ide jön még egyszer.
Vagy hagyjam, hogy õ verjen meg engem?
Simon László: A jogos önvédelem fogal-
mát ismeri a jog. Ez azt jelenti, hogy arány-
ban kell állnia az elkövetett cselekmény-
nyel. Tehát nem szabad túllépni. Ha valaki
engem fenyeget egy bottal és agyoncsa-
pom egy baltával, nyilván el fognak ítélni.
Erre kell nagyon vigyázni.
Ruzsás E.: Miért nincsenek egyértelmû
jogszabályok, hogy mit tehetek, hogyha
bejönnek hozzám? Joga van-e a rendõr-
ségnek a betörõ mobiltelefonjának a
híváslistáját lekérni?
Simon László: Nagyon szigorú feltételek
mellett van csak lehetõség telefoninfor-
máció lekérésére, ügyészi, vagy bírói enge-
déllyel, és csak bizonyos bûncselekmény-
kategóriákban.
Nagy Gábor (Varga Gáborhoz): Azt hi-
szem, fölöslegesen jöttünk ide el, mert
ugyanúgy távozunk, mint ahogyan idejöt-
tünk. Semmiféle olyan tanácsot és kézzel-
fogható dolgot nem hallottam, ami a köz-
biztonságot javítaná. Én a múltkor is itt
voltam a közmeghallgatáson, és akkor is
azt mondta a kapitány úr a vállát megvon-
va, hogy sajnos nyugdíjba mentek az embe-
rek. Azt szeretném kérdezni, hogy hány-
szor tetszett jelezni a feljebbvalóinak, hogy
ez egy lehetetlen állapot, hogy 40 éves kor-
ban elmennek a rendõrök nyugdíjba, hogy
így nem lehet dolgozni? Ez nem a rend-
õrök hibája, hanem annak a hibája, aki ezt
a törvényt megalkotta. Cecén van 5 nyug-
díjas rendõr. Miért nem hívják õket vissza,
ha erre szükség van? Milyen lehetõsége
van egy becsületes embernek? Milyen le-
hetõségek vannak az önvédelmi fegyverek
otthon való tartására? Milyen gázpisztolyt
lehetne venni, hogy aki bejön a portára, az
számítson arra, hogy igenis oda lesz neki
pörkölve? Vagy milyen lehetõségek van-
nak riasztók terén? Mivel védhetjük meg a
becsületes úton szerzett vagyonunkat?
Simon László: Tõlem és a kapitány úrtól
sem fogják soha azt látni, hogy megvonjuk
a vállunkat. Mi maradtunk még, akik pró-
bálunk tenni Önökért. Én 18 éves korom
óta rendõr vagyok, gyalogoltam a fõutcán,
objektumõrként áztam az esõben, én meg-
tanultam mindent, centirõl centire emel-
tem föl magam. Én nem fogok vállat vono-
gatni, és aki azt mondja, hogy azt teszem,

azt vissza kell, hogy utasítsam. Sokszor
jeleztük a problémát fölfelé.
Varga Gábor: Én egy picit szomorú va-
gyok, mert a fórumnak az összehívása és
amirõl beszélünk, az nem nulla. Fõkapi-
tány úr is érzékeli, hogy a szubjektív biz-
tonságérzés mennyire alacsony itt jelen
pillanatban Cecén. Ha összefogunk, akkor
lehet változtatni. Mindenkit szembesíteni
akartam azzal, hogy lényegi változás a sza-
bályozás, a törvényhozás nélkül, nélkü-
lünk nem fog végbemenni. Ha mi nem te-
szünk az ellen, hogy itt jogsértés történik,
és nem kezdünk el összefogni, és aktívan a
különbözõ szervezetekben részt venni, ak-
kor ez a fórum tényleg nem érte el a célját.
Ha mi nem fogunk össze, akkor ide 100
rendõr is kevés.
Kuzsmiczki Károly: Ugye, nem bírságok
beszedésére lesz a rengeteg rendõr Ce-
cén? Mert indulnak a gazdasági munkák,
és mennek majd az úton a széles kerekû
munkagépek, amiért meg lehet büntetni
bennünket.
Simon László: Ha jogsértést észlel a rend-
õr, akkor intézkedni kell neki, de mérle-
gelnie is kell. Ne a közlekedésben részt ve-
võ helyi gazdák, emberek, tisztességes pol-
gárok büntetése legyen a cél, hanem a
helyben gondot jelentõ jogsértõk kiszûré-
se. Persze az ittas vezetésben nulltoleran-
cia van.
Albert István: Egy falopásnál azt állítot-
ták, hogy egy gyerek vezette az autót, de

tudtuk, hogy nem õ vezette. A gyermekbû-
nözésrõl szeretnénk valamit hallani.
Simon László: A gyermekbûnözés a tér-
ségben és a településen is növekszik, fõleg
a garázda, erõszakos jellegû bûncselekmé-
nyeknél. Százas nagyságrendû Cecén, az
iskolán belül, a gyermekek sérelmére elkö-
vetett erõszakos bûncselekmények száma.
Növekszik az olyan bûncselekmények szá-
ma is, ahol a gyermekkorút használják fel a
szülõk. Ilyenkor mindig eljárást kell indíta-
ni kiskorú veszélyeztetése miatt, mert ez
külön bûncselekmény. Itt is összefogás
kell.
Kiszl Tibor: Megettem már a kenyerem ja-
vát, de abban a rendõrkapitánynak igaza
van, hogy egységben az erõ. Ha mi összefo-
gunk, akkor ezt a dolgot meg tudnánk ol-
dani. Volt célzás az elkövetõk körére. Biz-
tos vagyok benne, hogy az itt ülõk közül
senki sem ment át a szomszédja területére
bármiféle kárt okozni. Sajnos nálam már
elõfordult, hogy bejött hozzám az a bizo-
nyos elkövetõi kör az étterembe — a
gyomrom csomóba ugrik, és nem tehetek
semmit, nem küldhetem ki õket.
Bodnár Károlyné Eszti néni: Nem szeret-
né a rendõrség, ha az emberek félelemben
élnének. De az emberek nagy része mégis
félelemben él. Van, aki azért, mert kira-
bolták, van, aki azért, mert még ezután kö-
vetkezik. Érdembeli lépés nincs. Bízom
benne, hogy fokozott rendõri jelenlét lesz
a faluban. Itt éjszaka olyan mozgás van,
mint egy városban. Tudja mindenki, hogy
honnan indulnak az autókaravánok éjsza-
kai hadmûveletre, mégsem tesz a rendõr-
ség semmit ellene. Tudjuk, hogy kapucnis
fiatalok 6 óra körül gyülekeznek. Ezek
azok a fiatalok, akik mobiltelefonnal biz-
tosítják a társuknak a biztos hátteret, hogy
hova lehet bemenni, mikor jön a tulaj. Itt
este és éjszaka van a mozgás, amitõl félni
kell, nem nappal. Hol vannak éjjel a rend-
õrök? Hogy fogjon össze az az utca, ahol
csupa idõs ember él? Hiába fogjuk mi meg
a tolvajt, ha Önök nem tudnak vele csinál-
ni semmit. Ezt vegyék már figyelembe!
Addig ne várjanak összefogást az embe-
rektõl, amíg maguk tehetetlenek!
Garbacz József: Én mint helyi nyugdíjas
rendõr mondom el a véleményemet. Az,
hogy a rendõrt a zsivány kiröhögi, elég
nagy probléma. A kényszerintézkedéseket
a rendõriskolában azelõtt megtanították.
Ma kijön a gyerek az általános iskolából, a
gimnáziumból, aztán elmegy a rendõrtiszti
fõiskolára. Lesz belõle tiszt, de hatökör az
élethez; hiába van neki akármilyen diplo-
mája, mert nem élt az emberek között,
nem ismeri az embereket, és egy év után
parancsnok lesz. Azelõtt úgy volt, hogy ha
lehúztál az utcán 5 évet és esetleg olyan
okos voltál, akkor elmehettél a rendõrtisz-
ti fõiskolába, és lett belõled parancsnok,
vagy tiszt. Hogy legyen a rendõrnek tekin-
télye, ha nem csaphat oda egy taslival, ami-
kor szükség van rá? Ne röhögje ki követ-
kezmény nélkül senki a rendõrt! Azért
mentünk el mi, öregek nyugdíjba, hogy mi-
rajtunk a takonyevõ diszkópatkány ne rö-

Folytatás a következõ oldalon.

Folytatás az elõzõ oldalról.
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högjön. Tudja Cecén mindenki, hogy a
községben kik törnek be a házakhoz rend-
szeresen. Nemcsak cigányok vannak köz-
tük, hanem ugyanúgy magyar fiatalok is.
Némelyik elit kör gyerekei is benne van-
nak. Hadd ne mondjam, kiknek a gyerekei
terjesztik a kábítószert. Jeleztük ezt fölfelé
is, de semmit nem csináltak. Én 1991-ben
álltam szolgálatba. Azért lettem rendõr,
mert nem volt munkahelyem. Becsülettel
dolgoztam, de egy idõ után rájöttem, hogy
ez a rendõrség egy nagy nulla. Olyan em-
berek vannak, hogy utcaseprõnek nem
venném föl. Csak azért vannak, hogy karri-
ert fussanak be, tisztelet a kivételnek. A
rendõr ne aranygyûrûkkel, csörgõ karlánc-
cal menjen szolgálatba, hogy aztán azt félt-
se, ha hozzá kell nyúlni valakihez. A rend-
õrség egy munkahely. Nem annyi ez a
munka, hogy beülök az autóba, aztán vil-
logtatok, hajkurászom a gyorshajtókat, az-
tán kifújt. Mindenki nem lehet 180 cm ma-
gas meg terminátor, de minek vesznek föl
olyat, aki a kigyúrt bûnözõnek a derekáig
se ér föl? A számítógépen mindenki tud
zongorázni, jobban, mint Beethoven. Meg
kell tartani a rendõrség tekintélyét. A kör-
zeti megbízottnak mindenkit ismerni kell
abban a faluban, ahol dolgozik. A mi mun-
kánkat azonban ellehetetlenítették a sok
adminisztrációval. Nincsen benzin, nincs
ez, nincs az. Amíg ott fönt ezt nem oldják
meg, addig nem lesz itt változás. Addig
nem lesz olyan demokrácia, amiben szaba-
don, nyugodtan, félelem nélkül élhetnek
az emberek. Az nem demokrácia, amikor
azért rettegnek az emberek, hogy mikor
törnek be hozzájuk, és mikor visznek el ezt
meg azt. Mi az, hogy nem megy be a rend-
õr, mikor a kutya elment oda? Forrónyo-
mon be kell oda menni! Nem egyszer be-
másztunk a kapun, mert a súlyos testi sér-
tés elkövetõje ott bent feküdt az ágyban,
hentergett a babájával. Bemásztunk a ka-
pun, kivágtuk az ágyból, és elhoztuk. A
rendõrt meg kell fizetni. De ne õ legyen az
állam pénzbeszedõje! Nem azt mondom,
hogy nulla tolerancia ne legyen, mert ne
igyon, aki vezet. De állandóan a biciklise-
ket hajkurászni, és egy sörért 30.000-re
megbüntetni, miközben öt helyen betör-
nek a faluban! Aztán itt vannak ezek a ván-
dorárusok. Milyen jogon kóvályog a falu-
ban a mit tudom én, honnan való csavar-
gó? Fölméri a terepet, aztán jönnek betör-
ni éjszaka. Semmi keresnivalója nincs itt!
Takarodjon haza, aztán dolgozzon! Meg-
élhetési munka van, nem megélhetési bû-
nözés. Munka, az kellene! Mondja a fiam,
hogy bement Bogárdon a benzinkúthoz.
Bent volt négy rendõr. Bement nyolc
suttyó, mire azt mondta az egyik rendõr,
hogy menjünk innen addig, míg balhé nem
lesz. Nem rendõr az, amelyik elmegy a bal-
hé elõl! Nem bántom én õket, nem tehet-
nek arról, hogy 160 centire nõttek, de rájuk
kell nézni — messzirõl látszik, hogy nem
alkalmasak, tapasztalatlanok, nincs tekin-
télyük. Ez itt a baj!

Hargitai Lajos

Folytatás az elõzõ oldalról.

Az ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola

„Iskola-tárogató” címmel nyílt napot tart
2009. március 28-án, szombaton, 13 órai kezdettel.

Sok szeretettel várjuk leendõ elsõseinket, szüleiket és minden érdeklõdõt.

Tájékoztatást kaphatnak iskolánk mûködésérõl,
a korszerû, kompetenciaalapú módszerekrõl,

az iskolaotthonos oktatásról, a tanórán kívüli foglalkozásokról.
Megismerkedhetnek nevelõtestületünk tagjaival.

Felhívás
A Sárbogárdi Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat

(Sárbogárd, József Attila u. 14.)

RUHAADOMÁNY-OSZTÁST SZERVEZ

2009. március 20-án (PÉNTEKEN) 9.00—11.00 óráig.
(Kérjük, hogy reklámszatyrokat hozzanak magukkal!)
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Nagy Dezsõ virágkertésznél
Hideg szél fúj, idõnként a havat is hordja, de a felhõk mögül kibú-
jó márciusi nap melegen süt. Nagy Dezsõ fóliasátraiban a hideg
tavasz ellenére már nagy az élet. A virágkertész, persze, akkor se
pihen, amikor még hideg az idõ. Ilyenkor lehet felásni a fóliasát-
rakban a földet, elõkészíteni mindent a tavaszi munkákhoz.
A minap ellátogattunk Nagy Dezsõhöz a Köztársaság úton lévõ
kertészetbe. Valamikor Dezsõéknek boltjuk is volt a házuk alag-
sorában, de megelégelték az ezerféle ellenõrzést, a piszkálódáso-
kat, és bezárták az üzletet. A terményekért, zöldségfélékért, virá-
gokért, nyár derekán pedig a dinnyéért így is fölkeresik õket a
vevõk.
Hátraballagtunk a fóliasátrakhoz. Az útról nem látszik, hogy itt,
hátul, a kertben egy egész fóliaváros van. Az elsõ sátor téliesített.
Ezt azóta fûti Dezsõ, amióta elkezdte a palánták hajtatását. A fó-
liasátorban három hosszú asztal alatt futnak a fûtéscsövek. Az
asztalokon több ezer edényben virágpalánták nyújtózkodnak a
nap felé. Sok közülük már hozza a bimbókat. Közönséges mus-
kátli, angol muskátli, futómuskátli és sok másféle szépség növeke-
dik, hogy aztán nyáron gyönyörûvé tegyék a balkonokat, a házak
elejét Sárbogárdon és környékén.
Kis ládákban magot hajtat Dezsõ. Ezeket addig fóliával takarja,
amíg ki nem kelnek, aztán, ha már elérik a megfelelõ méretet,
szétpalántázza õket. Amikor kidugják a fejüket az elsõ csírák, le-
kerül a fólia a ládáról. De még egy jó darabig minden órában ön-
tözni kell, hogy ki ne száradjon a homok, ami fedi az apró
magvakat.
Persze, nem csak virágokat nevel Dezsõ, hanem paprikát, paradi-
csomot, uborkát és más zöldségféléket is. Ezek számára már ké-

szíti elõ a többi sátorban a talajt. Az udvaron még letakarva áll a
tápkockakészítõ masina, amit saját maga eszkábált össze sok év-
vel ezelõtt. A dinnyemag ehhez már megérkezett. Nem volt olcsó;
egy 1000 szemet tartalmazó zacskó 17.000 Ft-ba kerül. Az idén
középérésû fajtát vet a tápkockákba, és amint olyan lesz az idõ, a
fóliasátorból a dinnyepalánták kikerülnek szabad földbe.
A kertészet számára a jó minõségû öntözõvizet a kert végében lé-
võ tóból nyerik. Ebben halak is vannak. Korábban halárusítással
is foglalkozott Dezsõ, de most már csak saját célra tart halat.
Akinek a balkonra, vagy az elõkertbe virág kell, a konyhakertbe
házi szükségletre jó minõségû palántára van szüksége, Dezsõnél
megvásárolhatja! Hogy szép legyen a virágoskert, hogy legyen ter-
més is a kiskertben, Dezsõ szívesen látja el vásárlóit szaktanács-
csal.

Hargitai Lajos

Cecén fáklyás
ünnep volt

Sokéves hagyomány Cecén, hogy március 15-én este a Hõsök em-
lékmûvétõl indulva fáklyákkal érkeznek az ünneplõk a mûvelõdé-
si ház elõtti Petõfi-emléktáblához.
Mindig nagyon sokan vannak, így volt ez most is.
Már 18 órától gyülekeztek az emberek, majd amint besötétedett,
elindult a menet végig a fõutcán. Elöl a polgármester és a képvise-
lõk, majd a családok gyerekeikkel, s az iskolások fáklyákkal, 48-as
dalokat énekelve.

A kultúrház elõtti emlék-
parkban, a zászlókkal dí-
szített emléktáblánál két
huszár állt díszõrséget. Itt
a köszöntõ után a cecei ál-
talános iskola 6. osztályo-
sai mutattak be emlékmû-
sort Asbóth Lászlóné és
Tornócziné Bondor Gi-
zella pedagógusok irányí-
tásával. A mûsor Boros
Lilla szép versmondásával
zárult. Ezt követõen Var-
ga Gábor polgármester
mondott beszédet, majd
az önkormányzat, az egy-
házak és az iskola koszo-
rút helyeztek el az emlék-
táblánál.

Hargitai Lajos
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Ünnepség és díjátadás Sárkeresztúron
Az 1848-49-es forradalom és szabadság-
harc évfordulója alkalmából ünnepi meg-
emlékezésre hívtuk Sárkeresztúr község
lakosságát.
A Himnusz közös eléneklése után Virág
Miklós polgármester ünnepi beszédében
arra mutatott rá, vajon mit üzen nekünk,
késõi magyaroknak a magyar szabadság-
harc története.
Talán vannak, akik magyar sorstragédiát
olvasnak ki belõle. Hiába szereztük vissza
a szabadságunkat, végül csak rabság lett
belõle. Igazuk van-e azoknak, akik a törté-
nelem nagy pillanataitól is egyedül a látvá-
nyos sikert fogadják el eredménynek?
Nem, mert a története nem a számokból,
adatokból kiolvasható, kiszámítható és
matematikai mûveletekkel kifejezhetõ lo-
gikára oktat. Hanem arra, hogy a történe-
lem szabálytalan, illogikus, mert érzõ, ál-
modó, álmaiért áldozatot is vállaló és ön-
magát, emberi mivoltát meghaladni is ké-
pes emberek alkotása.
Már negyedik alkalommal adjuk át márci-
us 15-én a képviselõ-testület által alapított
díjakat. 2009-ben Bokros János-díjat ado-
mányozott a testület Szirákiné Tóth Iloná-
nak. Ica több mint harminc éve kezdte pá-

lyáját az óvodában. Nagy szakmai tudással,
lelkiismerettel, odaadó szeretettel oktatta,
nevelte a gyermekeket, segítette kollegáit,
összetartó erõ volt az óvoda közösségében.
Két cikluson keresztül volt helyi képviselõ.
Részt vett a szociális bizottság munkájá-
ban. Nagy érzékenységgel kezelte az em-
berek problémáit, mindig nyitott szemmel
járt, igyekezett minden erejével segíteni a
hozzá fordulókat. Õ volt a szorgalmazója a
kulturális és oktatási bizottság magalakítá-
sának, és õ lett a vezetõje is. Lelkesen segí-
tette szervezni a község kulturális rendez-
vényeit, kulturális életét.

A Dr. Baróti Sándor-díjat az idén Haidin-
ger János kapta, aki hosszú évekig lelkes
játékosa, majd szervezõje volt a község
sportéletének. A KIKE futballcsapat meg-
szervezõje volt, akikkel eleinte csak Sár-
keresztúron rendeztek körmérkõzéseket,
szervezték a majálisokat, késõbb azonban
a sárbogárdi teremfoci-bajnokságok állan-
dó résztvevõi lettek, és szép sikereket ér-
tek el. János a csapat lelke volt, szervezte,
összehangolta az edzéseket, nevezéseket,
kereste a fiatal tagokat. Lelkesedésének
köszönhetõen a csapat több mint 15 éve
még mindig remek formában van.

A díjátadást követõen ünnepi mûsort lát-
hattak a jelenlevõk. Nem a szokásos, forra-
dalmi eseményeket felidézõ jelenetet, ha-
nem a szabadságharc bukását követõ közel
10 év passzív ellenállását, annak a küzde-
lemnek az apró részeit, amikor a magyar-
ság próbált talpra állni.

Az ünnepség a koszorúzással folytatódott,
ami az idén is lovas huszárok felvezetésé-
vel történt. A szépszámú ünneplõ közös-
ség a Szózat közös eléneklésével zárta a va-
sárnap délutáni megemlékezést.

Kovács Györgyné

Alapon a Millenniumi parkban rendezték a március 15-ei ünnepséget. Az
Arany János Általános Iskola diákjai dramatikus összeállításban idézték fel a
48-as forradalom és szabadságharc eseményeit. Méhes Lajosné polgármester
asszony mondott ünnepi beszédet, majd megkoszorúzták a Millenniumi park
1848-as kopjafáját.

/H/

Nõnapi bál Alapon
Március 14-én este az alapi általános iskola szülõi
munkaközössége bált rendezett a helyi mûvelõdési
házban.
A rendezvényt Vámosiné Somogyi Veronika
(szmk-elnök) nyitotta meg, majd Alpek János alpol-
gármester köszöntötte a megjelent lányokat, asszo-
nyokat.
Az iskola 8. osztályosai három táncot mutattak be az
est folyamán (keringõt, rock and rollt és rumbát),
mellyel nagy sikert arattak szüleik és vendégeik kö-
rében. A táncokat Sándor Zsolt tánctanár tanította
be egy tanfolyam keretében.
Méhes Lajosné polgármester a rendezvényen fel-
ajánlotta, hogy a végzõs diákok osztálykirándulását
50 ezer forinttal támogatja. A felajánlást osztályfõ-
nökük, Jánosiné Buruncz Mária köszönte meg és
vette át.
A jó hangulatú estén a zenérõl a cecei Boros zene-
kar gondoskodott.
A szendvicsek megvásárlásával a nyolcadikos gyere-
keket támogathatták a jelenlévõk.
Az est bevételét az szmk az iskolás gyerekek támo-
gatására fordítja (gyermeknap, Mikulás-csomag,
karácsonyi ajándékok stb.).
A szülõi szervezet köszönetét fejezi ki a rendezvé-
nyen megjelent diákoknak, pedagógusoknak, fel-
nõtteknek és mindazoknak, akik munkájukkal vagy
felajánlásukkal hozzájárultak az est sikeréhez, ado-
mányaikkal támogattak bennünket. Köszönjük!

Az alapi iskola szülõi szervezete

Ünnep a Millenniumi parkban
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Ágotai hírek – 2009.
A magyar kultúra napja alkalmából rendezett szavalóversenyen
35 felsõs tanuló indult. Népszerû ismert magyar verseket mond-
tak a jelentõs számú közönség elõtt. Megtisztelte ezt a rendez-
vényt néhány szülõ, nyugdíjas pedagógus is.
Az 5-6. osztályosok közül I. Bérdy Virág (könyv és oklevél), II.
Hufnágel Flóra (oklevél), III. Hollósi Csaba (oklevél).
A 7-8. osztályosok közül I. Nagy Kamilla (könyv és oklevél), II.
Novák Alexandra (oklevél), III. Gõdér Beatrix (oklevél).
A rajzpályázat témája: Hunyadi Mátyásról szóló mesék és mon-
dák. Ezen a pályázaton a kálozi iskola diákjai is részt vettek. Kö-
zülük az alábbi alkotásokat díjazta a zsûri: I. Somogyi Inez, II. Pá-
linkás István, III. Suplicz Dóra.
A sárszentágotai tanulók munkáit is jutalmazta a zsûri. Az alsó-
soknál I. Ekler Brigitta, II. Bauer Ildikó, III. Gula István; a felsõ-
söknél I. Vincellér Stefánia, II. Nagy Renáta, III. Berta Klaudia.
A gyõztesek oklevelet és könyvet, a helyezettek oklevelet kaptak.
Ebbõl az alkalomból az iskola aulájában könyvkiállítást és az
elõbb említett rajzokból készült tárlatot tekinthették meg a szü-
lõk, pedagógusok és tanulók.
Hagyományos farsangi felvonulásunkon teltház elõtt színes, ötle-
tes, humoros jelmezekkel próbáltuk meg elûzni a telet. Mint utó-
lag kiderült, sajnos nem sok sikerrel.
Az egyéni jelmezesek közül 10 díjazott kapott ajándékot: Csipke-
rózsika – Bérdy Erika, Dodó Bohóc – Nagy Dániel, Két muskétás
– Fekécs Alex, Oroszi Dominik, Dobókocka – Nagy Kinga,
Ninják – Handa Ottó, Sereg Dávid, Celine Dion – Mayer Rózsa,
Jázmin hercegnõ – Bauer Ildikó, különdíj – Sereg Jázmin.
A csoportok parádés hangulatot teremtettek; fellépett a Neoton
família, 220 felett is járt – Vincellér Stefánia, Sánta Gábor, Virág
Ferenc, Nagy Kamilla, Novák Henrietta. Profi táncosokat idézõ
produkciót mutatott be Novák Alexandra, Nagy Kamilla és Vin-
cellér Stefánia, akik bevezették a nézõket a jive érzésvilágának
rejtelmeibe. Táncoltak még a Polyák testvérek, Dorina és Vivien,
valamint Bérdy Erika és Petes Nikolett.
Az eseményen a szülõi munkaközösség részérõl Milis Katalin egy
digitális fényképezõgépet adott át az iskolának. A készülékkel
örökítjük majd meg az intézmény valamennyi eseményét.

Kálozon Jencsky Tibor harmadik helyezést ért el az olvasási ver-
senyen.
Vincellér Stefánia a megyei rajzversenyen kiváló (5.) helyezést
ért el az induló 50 résztvevõbõl.
Lányokból álló labdarúgócsapatunk tovább folytatja jó szereplé-
sét — most Tácon az elsõ nõnapi labdarúgótornán lett aranyér-
mes. A csapat tagjai: Brezovszky Beatrix, Berta Klaudia, Gula Bi-
anka, Mayer Tünde, Mayer Rózsa, Polyák Vivien.
Intézményünk szervezésében került sor
az 1848/49-es forradalom és sza-
badságharc tiszteletére szervezett ün-
nepségre. A rendezvény helyszíne az is-
kolában felállított emlékmû volt. Innen
indult a szabadságharcba a három hon-
véd: Tanos János, Vörös József és Nagy
Mihály. Emléküket márványtábla õrzi.
Az ünnepség fáklyás felvonulással kez-
dõdött. Baranyák István polgármester
ünnepi beszédében méltatta a forrada-
lom jelentõségét, majd Bognár Károly
plébános áldást mondott a hõsök emlé-
kére. Mûsort adtak még az iskola 7. és 8.
osztályos tanulói, valamint az énekkar.

Gerse Ferenc, Józsa Gáspár

Tubanégyes Hantoson
Színvonalas, jó hangulatú koncert-
nek lehettünk részesei Hantoson hét-
fõn este. Különleges fellépõ: a The
Heavy Brass Guys tubanégyes
(Adamik Gábor, Török József, Vida
Róbert és Jens Christian Clausen)
töltötte meg klasszikus dallamokkal,
swinggel és gospellel a kis hantosi
kultúrházat. A mûsor elején színpad-
ra lépett a helyi Bokréta néptáncegyüttes is.
A három profi mûvész és egy hobbizenész
hivatalosan egy éve, vezetõjük, Jens Chris-
tian Clausen bevallása szerint azonban há-
rom éve, kislánya keresztelõjekor állt össze

egy csapattá, hogy szabadidejükben megör-
vendeztessék egyedi négyesükkel a mûked-
velõ közönséget.
Az együttes dán származású, Magyarorszá-
gon letelepedett tagjával a népfõiskola dán
kapcsolatai révén került ismeretségbe
Bolye Ferenc és Ácsné Éva. Az õ közbenjá-
rásukkal, a Hantosi Faluvédõ és Kulturális
Egyesület szervezésében jutottak el a tubá-
sok most a községbe.
A „nehéz rézfúvós fiúkat” a remények sze-
rint nemsokára ismét láthatjuk és hallhat-
juk majd Hantoson egy másik rendezvény
keretében.

Hargitai Kiss Virág

Táncbemutató
Cecén

Cecén hagyományteremtõ céllal kerül
megrendezésre 2009. március 21-én a
„Koszorúcska” elnevezésû táncbemuta-
tó. Évekkel ezelõtt a községben hagyo-
mány volt, hogy a nyolcadik osztályból
elballagott diákok nyáron táncórákon
tanulták meg a különbözõ táncokat,
majd tudásukat a „Koszorúcskán” és az
azt követõ bálon mutatták be.
Ezt próbáljuk feleleveníteni az cecei ál-
talános iskola azon növendékeivel
(5—8. osztályig), akik kedvet éreznek
ehhez az elfoglaltsághoz.
A gyerekek 15 alkalommal heti egy alka-
lommal sajátították el a különbözõ tán-
cokat (angolkeringõ, bécsi keringõ,
rumba, salsa, chacha, tangó, rocky stb.).
A bemutatóra szeretettel várunk min-
den érdeklõdõt!

Szervezõk
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Vagyon elleni bûncselekmények

Rongálás a hivatalban
2009. március 12-ére virradóra a nagylóki polgármesteri hivatal
melléképületének ajtaját feszítették föl. Lopási kár nem keletke-
zett, a rongálással a tettes kb. 15.000 Ft kárt okozott.

Kész átverés
12-én valamint 15-én alkalmi árusokkal szemben intézkedtek a
rendõrök. A két budapesti illetve pilisi férfi Rétszilason és Cecén
több személynek áron felül kísérelt meg értékesíteni olyan ben-
zinmotoros fûrészgépet, amelyre megtévesztésül egy jól ismert
szerszámgép márkajelét ragasztották. Az árut lefoglalta a rendõr-
ség, a férfiakat õrizetbe vették.

Még mindig fáznak
12-én bejelentés érkezett, miszerint egy Sárbogárd külterületén
lévõ erdõbõl 30 akácfát vágtak ki és vittek el ismeretlen tettesek.
A kár kb. 35.000 Ft.

Ékszertolvajok
2009. március 15-én egy Káloz területén lévõ családi házból betö-
rést jeleztek délelõtt. Ékszerek tûntek el az épületbõl kb. 70.000
Ft értékben.

A puszilkodó autók
15-én érkezett az a bejelentés is, hogy elvitték egy parkoló Re-
nault hátsó rendszámát Sárbogárdon. Az elkövetõ ellen körözést
rendelt el a rendõrség.

Összeállította: Hepp Zsuzsa

KÉK HÍREK Kitüntetett rendõreink
Nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából több rendõrt is ki-
tüntettek kiemelkedõ szakmai munkájuk elismeréseként, köztük
a sárbogárdi állomány néhány tagját is.
Rendõr fõhadnaggyá léptették elõ Tajti András r. hadnagyot, a
Sárbogárdi Rendõrkapitányság közrendvédelmi és közlekedés-
rendészeti osztályának osztályvezetõ-helyettesét.
Rendõr fõtörzszászlóssá lépett elõ Koncz József r. törzszászlóst, a
Sárbogárdi Rendõrkapitányság bûnügyi osztálya bûnüldözési al-
osztályának nyomozója.
Az elismeréseket a Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság központi
ünnepségén adták át.
A kitüntetetteknek ezúton is gratulálunk!

Szerkesztõség

Halálos ütközés a 61-esen
Szörnyethalt az a férfi, aki autójával egy teherautónak hajtott
Alsószentiván határában.
Szerdán délután történt a tragikus baleset, a 61-es út Fejér megyei
szakaszán, Alsószentiván és Elõszállás között, ahol — egyelõre
tisztázatlan körülmények között — egy teherautó és egy személy-
autó frontálisan karambolozott. A baleset következtében a kocsi
32 éves sárbogárdi sofõrje olyan súlyosan megsérült, hogy a hely-
színen meghalt. A baleset körülményeit szakértõk bevonásával
vizsgálja a Dunaújvárosi Rendõrkapitányság.

/H/

A Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság
illetékességi területén 2009. március hónapra

tervezett sebességellenõrzések:
március 19-én a 63-as fõúton 10—13 óráig;
március 22-én a 63-as fõúton 9—12 óráig;
március 30-án a 63-as fõút sárbogárdi szakaszán 13—16 óráig;
március 31-én a 63-as fõúton, Rétszilas területén 9—12 óráig.

Ünnep Vajtán

Március 15-én este Vajta fõterén a kopjafánál ünnepeltek a tele-
pülés lakói. Mûsort adott a vajtai énekkar, az iskolások pedig ver-
set mondtak. Horváth Lajos tanár úr a történelmi kor emlékeit
idézte föl beszédében. Sokan eljöttek az ünnepségre, s fáklyák
fényénél énekelték a magyar Himnuszt.

/H/

Felhívás
Sárbogárd Város Önkormányzata képviselõ-testületének

civil kapcsolatok, ifjúsági és sportbizottsága pályázatot hirdet

2009-re, helyi civil szervezetek részére
mûködési támogatások elnyerésére.

A pályázók köre: helyben mûködõ, bíróság által nyilvántartásba vett
egyesületek, közhasznú szervezetek, akiknek az elõzõ évekbõl nincs
elszámolási elmaradásuk.
A pályázatnak tartalmaznia kell: kitöltött, aláírással, pecséttel hitelesí-
tett pályázati adatlap, bírósági bejegyzést igazoló okirat hiteles másola-
ta, alapszabály, illetve alapító okirat hiteles másolata, a szervezet 2009.
évi tevékenységének, terveinek, céljainak leírása, a kért támogatás fel-
használási terve részletezve, nyilatkozat összeférhetetlenség fennál-
lásáról, illetve annak hiányáról, közzétételi kérelem.
A kapott támogatás nem használható fel tiszteletdíj, munkabér, és járulék
fizetésére, reprezentációs költségekre (vendéglátás, étkeztetés stb.).
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. március 31. 16.00 óra.
Kérjük, a borítékra írják rá: CISB CIVIL PÁLYÁZAT 2009.
A pályázatokat Pirosné Kocsis Anna szakreferens címére (polgármesteri hi-
vatal, 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2. 21. szoba) kell eljuttatni. Bõvebb in-
formáció és adatlap is itt kérhetõ.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2009. április 24.

CISB-elnök
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Ünnep a Mészölyben
Március 13-án, pénteken, 8 óra elõtt ünneplõbe öltözött gyerekek
és felnõttek népesítették be iskolánk auláját. Mindannyian ko-
kárdát viseltek.
A 6. a osztályosok osztályfõnökük, Dicsérdi Józsefné vezetésével
ünnepivé tették ezt a napot. Felidézték március 15-e és az azt kö-
vetõ napok eseményeit. Többek közt elhangzott a 12 pont, s a
Nemzeti dal megzenésített változata alatt kivetítõn láthattunk
képeket egy ’48-as filmbõl. Érdekes színfolt volt egy kisbíró, aki
kidobolta a híreket. Dicséretes, hogy egy népdalcsokor is elhang-
zott az osztály elõadásában. A mûsor legmeghatóbb pillanatai azok voltak, amikor minden

szereplõ letérdelt, kezét imára kulcsolva, miközben a prózamon-
dó a máriási erdõrõl, a „szabadság erdejérõl” olvasott fel egy tör-
ténetet, melynek befejezése a következõ volt: „Az emberek imád-
koztak. Mintha az erdõ is imádkozott volna a maga módja szerint.
A halott Kossuth Lajost hozta a vonat Magyarországra.”

Meghallgattuk Erkel Bánk bán címû operájának legszebb és leg-
ismertebb áriáját, a Hazám, hazám címût, miközben a szereplõk
nemzeti színû zászlót vettek a kezükbe, és elfoglalták helyüket az
utolsó képhez, majd felhangzott a Szózat.

Az igazi elismerés az volt, hogy mindenki figyelmesen, némán kö-
vette az eseményeket, majd tapssal köszönte meg a látottakat.

Gratulálunk, méltó volt az ünnephez az elõadás!

Nagy Ferencné

Közlemény
A Sárbogárd Város Önkormányzata képviselõ-testületének 18/2004. (IV. 9.) ktr. számú, az önkormányzat
tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálkodásról és értékesítésének egyes
szabályairól szóló rendelet 9. § (3) és (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen a következõ szerzõdése-
ket, megállapodásokat tesszük közzé:

Juhász János polgármester

Hirdetmény
Sárbogárd—Simontornya 20 KV-os gerinc- és le-
ágazásai közcélú hálózat vezetékjogának fennállá-
sának engedélyezésérõl
Az eljárást lefolytató hatóság: Magyar Kereskedel-
mi Engedélyezési Hivatal Székesfehérvári Mérés-
ügyi és Mûszaki Biztonsági Hatóság, 8000 Székes-
fehérvár, Ady Endre u. 11-13. Telefon: 06 (22)
312-054, 06 (22) 506-791, fax: 06 (22) 348-118.
A megindítás ideje: 2009. március 3.
A létesítmény: 20 KV-os légvezetékes hálózat.
Hatásterület: a hálózat nyomvonalával és biztonsági
övezetével érintett területek (Sárbogárd: 6487,
6488, 6517, 6415, 6414, 01001, 0958, 0959, 0960,
0973, 0972, 0965, 0966, 0937, 0944, 0939, 0938,
0927/7, 0927/10, 0916/3, 0916/4, 0927/9, 0917,
0831/10, 0820, 0819, 0818, 0816, 0813/1, 0809,
0813/2, 0807/1, 0807/3, 0806, 0807/4, 0807/5,
0821, 0832, 0833/1, 0833/2, 0833/6, 0833/7,
0833/9, 0833/16, 0833/11, 0833/12, 0833/13,
0833/14, 0833/15, 0851, 0854/13, 0854/9,
0854/12, 0858, 0852/33, 0872, 0873, 0873/4,
0873/5, 0876, 0877/5, 0877/9, 0877/10, 0878,
0879/18, 0881, 0884/18, 0884/19, 0884/20,
0884/21, 0884/22, 0884/23, 0884/24, 0884/44,
0884/45, 0884/27, 0884/28, 0884/30, 0884/35,
0884/36, 0884/37, 0797, 0796/9, 0796/3, 0796/15,
0793/4, 0791/9, 0791/10, 0791/11, 0791/2, 0791/4,
0791/5, 0786, 0783/4, 0783/5, 0784, 0774/6,
0774/2, 0774/7, 0753, 0767, 0767/8, 0767/9,
0767/10, 0767/11 hrsz.-ú ingatlanok).
Iratbetekintés: a fenti címen, hétfõ—csütörtök
8—15, péntek 8—12 óráig, elõzetes idõpont-
egyeztetés után az érintettek számára.
Az üggyel kapcsolatos döntésrõl (a meghozatalt
követõen) az értesítés megtekinthetõ a
www.mkeh.hu és a www.magyarorszag.hu honla-
pokon, valamint a Székesfehérvári Mérésügyi és
Mûszaki Biztonsági Hatóság hirdetõtábláján.

Németh László igazgató
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Cece—Enying (3-3) (0-2)
Cece: Kimiti Z., Kimiti L., (Fülöp), Hege-
dûs Gy., Király L., Csuti, Hegedûs J., (Bar-
ta), Klazer, Horváth, Vábró, (Tóth), Ko-
vács, Juhász.
Enying: Dobai, Vámi, (Takács), Bogár,
Pudelka, Petõ, Molnár, Rózsa, (Kotrusz),
Krizsán, Paluska, Nagy, (Körmendi), Ger-
gics.
Mindkét csapat támadólag lépett fel, az el-
sõ veszélyes helyzet a vendégek kapuja
elõtt adódott. A 4. percben hazai szabad-
rúgás a 16-oson belülrõl, Kovács lövése ka-
pu mellé száll. A 10. percben Paluska át-
adását Petõ lövi a hálóba, 0-1. A 14. perc-
ben Paluska az ötösrõl lõ kapu fölé. A 21.
percben Hegedûs Gy. szabadrúgása száll
kapu fölé. A 28. percben újabb vendégtalá-
lat, Krizsán átadását Molnár értékesíti,
0-2. A 31. percben újra Paluska veszélyez-
tet, jól eltalált lövését Kimiti Z. bravúrral
üti szögletre. A 35. percben Vábró 25 m-es
szabadrúgása száll kapu mellé. A 41. perc-
ben Kimit L. szögletét Király kapu fölé fe-
jeli. A 2. félidõ hazai góllal kezdõdik,
Vábró megy el a bal oldalon, beadására Ju-
hász pontosan érkezik, és szépít az ered-
ményen, 1-2. Az 50. percben Horváth szög-
letét Vábró kapu mellé lövi. A 63. percben
Barta 25 m-es szabadrúgása kivágódik a

sorfalról. A 68. percben Molnár veszélyez-
teti a hazai kapust, lövése a kapu mellé
megy. A 75. percben Tóth szabadrúgását a
védõk felszabadítják. A 80. percben minta-
szerû hazai akció, Barta—Tóth-összjáték
után Tóth beadását Juhász lövi a hálóba,
2-2. A 81. percben Paluskát a második sár-
ga lappal a játékvezetõ kiállította. A 85.
percben Tóth 20 m-es szabadrúgását védi
Dobai. A 87. percben Horváth szögletét
Király lövi a hálóba, 3-2. A 90. percben
Molnár szabadrúgását Krizsán értékesíti,
3-3. A mérkõzés lefújása után Hegedûs
Gy.-t szövegelésért a játékvezetõ kiállítot-
ta. A látottak alapján igazságos a pontosz-
tozkodás.

Ifjúsági mérkõzés:
Cece—Enying 4-0 (2-0)

Vezette: Piros László. Ifjúsági csapatunk
magabiztos gyõzelmet aratott, és továbbra
is tartja dobogós helyét a tabellán. Góllö-
võk: Kovács Dániel, Kovács István, Laka-
tos, Farkas.
Március 22-én, vasárnap, ifjúsági és felnõtt
csapatunk Dégen játszik bajnoki mérkõ-
zést 13 és 15 órakor. Indulás: 11.30 órakor
a sportpályáról.
Hajrá, Cece!

Pozsár László

A Femol-csoport állása:
1. Baracs 17 13 2 2 43-17 41
2. Káloz 17 11 2 4 49-25 35
3. Adony 17 11 - 6 61-30 33
4. Mezõfalva 17 10 2 5 38-18 32
5. Lajoskomárom 17 9 4 4 45-29 31
6. Seregélyes 17 10 - 7 42-27 30
7. Nagyvenyim 17 9 1 7 35-37 28
8. Sárbogárd 17 8 2 7 28-33 26
9. Enying 17 6 4 7 30-37 22
10. Mezõszilas 17 6 3 8 29-38 21
11. Cece 17 5 6 6 24-22 21
12. LMSK 17 5 6 6 26-35 21
13. Jenõ 17 5 5 7 33-45 20
14. Dég 17 2 6 9 14-40 12
15. Tác-Csõsz 17 - 4 13 15-49 4
A Kisapostag visszalépett a bajnokságtól.

A Déli-csoport állása:
1. Rácalmás 15 9 5 1 34-21 32
2. Zichyújfalu 15 9 4 2 34-17 31
3. Nagylók 15 9 2 4 41-24 29
4. Sárszentágota 15 7 5 3 28-19 26
5. Soponya 15 7 4 4 31-18 25
6. Dunapentele 15 7 1 7 41-35 22
7. Alap 15 6 4 5 27-24 22
8. Vajta 15 5 4 6 32-29 19
9. Elõszállás 15 5 4 6 21-29 19
10. Kulcs 15 5 1 9 24-28 16
11. Füle 15 4 3 8 33-41 15
12. Perkáta 15 4 2 9 29-50 14
13. Besnyõ 15 3 5 7 19-24 14
14. Mezõkomárom 15 2 2 11 16-51 8

A Femol-csoport eredményei:
Jenõ—Seregélyes SE 1-7 (0-3)

100 nézõ, vezette: Vitányi. Gólszerzõ: Pal-
kovics, illetve Wakler (3), Boldog, Ben-
csik, Faludi, Takács. Ifjúsági mérkõzés:
2-3.

Tác-Csõsz—LMSK 1-1 (1-1)
50 nézõ, vezette: Géringer. Gólszerzõ: Ko-
vács, illetve Nyikos. Kiállítva: Mukrányi, il-
letve Gombor. Ifjúsági mérkõzés: 0-6.

Cece—Enying 3-3 (0-2)
200 nézõ, vezette: Bocsi. Gólszerzõ: Ju-
hász (2), Király, illetve Petõ, Molnár, Kri-
zsán. Kiállítva: Hegedûs, illetve Paluska.
Ifjúsági mérkõzés: 4-0.

Dég—Lajoskomárom 0-2 (0-0)
200 nézõ, vezette: Hajdú. Gólszerzõ: Reic-
hardt, Kleiber. Ifjúsági mérkõzés: 1-2.

Káloz SE—Mezõfalva 0-5 (0-2)
100 nézõ, vezette: Rózsa. Gólszerzõ: Raj-
na (2), Tórizs (3). Ifjúsági mérkõzés: 1-0.

Nagyvenyim—Mezõszilas 1-3 (0-0)
100 nézõ, vezette: Horváth. Gólszerzõ:
Csodás, illetve Fekete (2), Csiszár. Ifjúsági
mérkõzés: 1-1.

A Déli-csoport eredményei:
Mezõkomárom—Alap 4-4

Vezette: Koszorús. Gólszerzõ: Sebestyén,
Szegedi, Fejérpataky, Hajgató, illetve La-
katos, Fenekes, Bánóczki (2). Kiállítva:
Mozbauer (Alap).

Dunapentele—Kulcs 2-3
Vezette: ifj. Nagy László. Gólszerzõ:
Beretka, Matkovics, illetve Herman, Si-
mon (2).

Rácalmás—Sárszentágota 1-1
Vezette: Balogh. Gólszerzõ: Csernus, il-
letve Kuczi. Kiállítva: Bortkó (Rácalmás).

Soponya—Zichyújfalu SE 0-1
Vezette: Magyar J. Gólszerzõ: Berki.

Vajta—Füle 0-0
Vezette: Tömöri.

Nagylók—Besnyõ 2-1
Vezette: Barta. Gólszerzõ: Lendvai (2), il-
letve Farkas.

Elõszállás—Perkáta 2-5
Vezette: Tímár. Gólszerzõ: Mészáros,
Tóth, illetve Palóka, Klein, Reith (3).

Köszönet a támogatóknak
A mezõszilasi kézilabdások az alapi vadászházban látták vendégül támogatóikat. A kitû-
nõen elkészített vaddisznóvacsora és a lajoskomáromi borok kóstolgatása mellett késõ
estig beszélgettek a sportbarátok. /H/

Kézilabda
Március 21-én, szombaton, 18 órakor kez-
detét veszi a megyei férfikézilabda-baj-
nokság tavaszi fordulója. Az elsõ mérkõ-
zést hazai pályán, a Dunaújvárosi AC ellen
játssza Sárbogárd csapata.

Várunk minden szurkolót!
Hajrá, Sárbogárd!
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Pákozd—Sárszentmiklós 1-2 (1-2)
Pákozd, 50 nézõ. Vezette: Dala.
Pákozd: Major, Csontos Z. (Csontos J.),
Põcze, Végh, Dömsödi (Rotthausz), Ker-
verics, Szabó, Põcze G., Andorka, Kovács,
Szente. Edzõ: Jurászik Zoltán.
Sárszentmiklós: Papp Z., Papp A., Szabó
L., Palotás, Vámosi, Egerszegi (Bakos),
Emperger, Csanaki, Huber, Berényi, Král
(Szabó Z.). Edzõ: Masinka László.
Csapatunk számára meglepõen kevés né-
zõ elõtt kezdõdött a néhol gyengébb, néhol
erõteljesebb esõzésben a mérkõzés. Szinte
álomszerûen kezdtünk, mert a hazai kapu-
tól kb. 19 méterre igazi ballábas szögbõl
szabadrúgást kaptunk, melyet Král értéke-
sített oly módon, hogy azt tanítani kéne,
0-1. Továbbra is támadásban maradtunk,
tartottunk a kicsi pályától, de mint késõbb
kiderült, az nekünk kedvezett. Ahogy ha-
ladt a mérkõzés, szemmel láthatóan csak
az volt a kérdés, mikor szerezzük követke-
zõ gólunkat. Ez a 15. percben egy kapu
elõtti keveredés után realizálódott is Em-
perger jóvoltából, 0-2. A gól után is táma-
dásban maradtunk, vártuk a következõ ta-
lálatunkat. A hazai csapat szórványos tá-
madásai során a 34. percben egy szöglet
után büntetõt kapott — hogy miért, ez a já-
tékvezetõn kívül mindenkinek talány ma-
radt —, amit aztán Végh értékesített, 1-2.
A második játékrészben feléledt a hazai
csapat, támadásokat vezettek, míg mi
kontrákra játszottunk. Mindkét kapu elõtt
adódtak lehetõségek, de további gól nem
született. Olyan kontralehetõségeket ron-
tottunk az önzõ szemlélet miatt, hogy már
kezdtem azon gondolkodni: csapatunk já-
tékosait be kellene mutatni egymásnak,
mert kintrõl úgy tûnt, mintha nem ismer-
nék egymást. Volt legalább három-négy

olyan ziccer, amiket ha továbbpasszolnak,
szinte biztosan gól születik belõlük.
Mindettõl függetlenül pozitívumként kell
megemlíteni: a nem éppen ideális körül-
mények ellenére kifejezetten harcosan, el-
veszett labdát nem ismerve küzdött csapa-
tunk, amely megérdemelten hozta el a há-
rom pontot. Igazából kiemelni nem akar-
tam senkit sem, de Csanaki játéka a közép-
pályán kezd beérni; végre kezdi elfelejteni
a 40 méteres passzokat és átlövéseket, jól
mozgatta csatárainkat, és kifejezetten sok
labdát szerzett. Mindenki dicséretet érde-
mel, de ez kikívánkozott belõlem.
Ezzel a gyõzelemmel felléptünk a negye-
dik helyre Pálhalma mögé, és hétvégén
igazi rangadót játszunk, mert Kápolnás-
nyék érkezik hozzánk. Az elsõ 8 forduló
alatt szinte az összes rangadónkat leját-
sszuk. Ha ebbõl jól jövünk ki, már meglesz
a dobogó.

Ifjúsági mérkõzés:
Pákozd—Sárszentmiklós 4-3

Hatalmas egyéni hibák döntötték el a há-
rom pont sorsát, pedig 0-3-ról feljöttünk
X-re, majd ismét egy nagy egyéni hiba kö-
vetkeztében vereséget szenvedtünk. Záró-
jelben megjegyezném, hogy az egyenlítés
akkor született, amikor a serdülõkorú játé-
kosok pályára léptek. Azt is el kell monda-
ni, hogy olyan csapattól kaptunk ki, mely
ezt a mérkõzést megelõzõen az egész baj-
nokságban egyszer tudott nyerni. Mikor
vége volt a meccsnek, és az edzõ elkezdett
dicsérni egy-két játékost, nem bírtam meg-
állni és rákérdeztem: akkor mit kaptak vol-
na, ha nyernek, mert ilyen eredmény után
dicséretet nem érdemel senki.

Szabó Béla

A Roneko-csoport állása:
1. Alba Regia 17 13 2 2 34-12 41
2. Bicske 16 11 2 3 52-17 35
3. Pálhalma 16 10 2 4 28-13 32
4. Sárszentmiklós 17 10 1 6 51-20 31
5. Kápolnásnyék 17 10 1 6 35-19 31
6. Martonvásár 17 9 2 6 30-24 29
7. Kisláng 17 8 4 5 31-22 28
8. Sárszentmihály 16 10 2 4 31-28 26
9. Polgárdi 17 5 6 6 16-23 21
10. Sárosd 17 5 2 10 22-30 17
11. Szabadegyháza 17 5 2 10 22-30 17
12. Pákozd 17 5 1 11 26-29 16
13. Aba-Sárvíz 17 4 4 9 18-41 16
14. Pusztavám 16 4 3 9 16-36 15
15. Bakonycsernye 17 4 3 10 14-40 15
16. Etyek 17 2 1 14 22-60 7
A Sárszentmihálytól 6 büntetõpont levonva.

2009-ben is megyebajnok a Mezõszilas
A mezõszilasi Németh László ÁMK lány- és fiúcsapatai szép
eredményeket értek el a Diákolimpia IV. korcsoportos megyei
döntõjén.

A sikeres szereplés értékét növeli az a tény is, hogy a lánycsapat
két meghatározó játékosa, Csendes és Raffael sérült volt, a fiúk-
nál pedig Kis, Szilágyi és Sztojka betegen vállalta a játékot.

Eredmények:

Elõdöntõ (fiúk): Németh László ÁMK, Mezõszilas—Mészöly
Géza Ált. Isk., Sárbogárd 22:11. Gól: Pordán (14)-Sztojka
(5)-Kozáry (2)-Kis (1).

Döntõ: Németh László ÁMK, Mezõszilas—Tóvárosi Ált. Isk.,
Székesfehérvár 25:32. Gól: Kozáry (3)-Pordán (12)-Sztojka (10)

Végeredmény: 1. Tóvárosi Ált. Isk. Székesfehérvár, 2. Németh
László ÁMK, Mezõszilas, 3. Mészöly Géza Ált. Isk., Sárbogárd,
4. Dózsa György Ált. Isk., Dunaújváros

Elõdöntõ (lányok): Németh László ÁMK, Mezõszilas—Mészöly
Géza Ált. Isk., Sárbogárd 25:9. Gól: Jakab (5)-Zádori (2)-
Schneider (10)-Schmidt (8)

Döntõ: Németh László ÁMK, Mezõszilas—Arany János Ált. Isk.,
Dunaújváros 23:13. Gól: Jakab (2)-Zádori (3)-Schneider (6)-
Patai (5)-Takács (1)-Schmidt (6)

Végeredmény: 1. Németh László ÁMK, Mezõszilas, 2. Arany Já-
nos Ált. Isk., Dunaújváros, 3. Móricz Zsigmond Ált. Isk., Dunaúj-
város, 4. Mészöly Géza Ált. Isk., Sárbogárd
Csapatainkat Zámbó Tibor készítette fel.

NLÁI

Adó 1 %
Tisztelt Támogatónk!

Köszönjük, hogy az elmúlt évben adója 1 %-ával és
egyéb támogatással hozzájárult egyesületünk mû-
ködéséhez!
Kérjük, hogy adója 1 %-ával az idei évben is legyen
segítségünkre!
Támogatására nagy szükségünk van, ugyanis íjász-
klubunk utánpótlás-nevelõ olimpiai mûhely. Ez —
amellett, hogy óriási megtiszteltetés és dicsõség
— még nagyobb kihívást jelent számunkra jövõbe-
ni munkánkat tekintve. Ehhez már nem elegendõ a
szakmai tudásunk, felkészültségünk és szorgal-
munk. A feladat teljesítéséhez, hogy kiváló sport-
embereket nevelhessünk, biztos anyagi támaszra
van szükségünk. Kérjük, hogy erre a célra nyerje
meg családját, barátait, ismerõseit is. Számunkra a
kis segítség is nagy segítség!

Adószámunk: 18491074-1-07.
Köszönettel és tisztelettel: Gilicze László

a sárbogárdi íjászsportolók képviseletében
Az íjászpálya mindenki számára nyitott! Várunk
minden érdeklõdõt! Légy egyesületünk tagja, is-
merkedj meg az íjászattal! Érdeklõdni a következõ
telefonszámon lehet: 06 (30) 3876-842.
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Õ a mi békességünk

A magyarok és cigányok közt Jézus a békesség.
Március 14-én ökumenikus istentisztelet keretében könyörögtünk a sárszentmiklósi ka-
tolikus és református gyülekezettel közösen Istenhez, hogy a hazánkban tapasztalható
erõszakhullám helyett valódi megbékélés történjék.
Az istentiszteleten a Sárszentlõrinci Evangélikus Gyülekezet cigány és nem cigány tagjai
szolgáltak énekekkel, bizonyságtétellel. A gyülekezet lelkésze, Karl Jánosné Csepregi
Erzsébet a gyülekezet ékességének nevezte a cigány testvéreket, és éppen ezért kiváltsá-
gosnak a gyülekezetet. Bakay Péter, a gyülekezetben cigány missziót folytató lelkész igét
hirdetett az istentisztelet mottójául szolgáló Ef 2,14 alapján. A kötetlen hangvételû
istentisztelet szeretetvendégséggel zárult.

Bõjtös Attila

Tompa-emlékünnepély
Március 15-én az istentiszteletet követõen
tartotta emlékünnepélyét a sárbogárdi re-
formátus gyülekezet. A Tompa Mihály-em-
léktábla elõtt felsorakozott közönség elsõ-
nek Jákob Zoltán emlékezõ szavait hallgat-
ta meg, melyben az egykor 1838/ 39-es tan-
évben itt szolgáló segédtanító alakját eleve-
nítette fel. A költõ-lelkész még két évtized
múltán is szívesen gondolt vissza Bogárdra,
a személyes ismerõsökre, családokra.
Az akkori elöljáróság is szép
bizonyítvánnyal engedte visz-
sza a pataki oskolába a fiatal-
embert, akinek költészeté-
nek kibontakozásában külö-
nösen a temetési búcsúztatás
írása játszott nagy szerepet.
Ezek után Nedelkó Szilárd-
né, az idõsek otthona lakója
szavalta el Tompa „A gólyá-

hoz” címû versét. Zárásképp Zádori József gondnok
koszorúzta meg az emléktáblát, miközben a gyüle-
kezet az énekeskönyv 442. számú Tompa-énekét
énekelte.

Tudósítónktól

A József Attila Mûvelõdési Központ
szeretettel meghívja

Önt és kedves családját a

Beszélgetések az
életünkrõl és a Bibliáról

címû rendezvénysorozatára,

2009. március 23-ától,
hétfõnként, 17 órakor.

Elõadó: dr. Makkos Norbert bíró.
Témák:

március 23.
Szeretõ, élettárs, házastárs /

A polgári jog és a Biblia válaszai
március 30.

Hogyan menthetem meg
a házasságomat?

április 6.
Mit csinál most Isten?

április 20.
A Tízparancsolat I. / Hogyan fejezhetem

ki szeretetemet a másik ember iránt?
április 27.

A Tízparancsolat II. / Hogyan fejezhe-
tem ki szeretetemet Isten iránt?

május 4.
Az Ítélet / Mikor, hol, hogyan, kik felett?

május 11.
Mivel gyõzhetõ le a halálfélelem?

A belépés díjtalan. Az elõadások után
kérdésekkel ostromolható a bíró! Bírja!
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Meghívó
Szeretettel hívunk minden érdeklõdõt

az alap—alsószentiváni
missziói református

gyülekezet ökumenikus
nagyböjti alkalmaira.

Ezúttal olyan lelkésznõket kértünk fel
személyes beszámolóra, akik szolgála-
tukat speciális területeken végzik.

Meghívott vendégeink:

március 20. (péntek) 16 óra —
Fekete Ágnes (Budapest),

a Magyar Rádió református
mûsorainak szerkesztõje;

március 27. (péntek) 16 óra —
Pázmándi Ágnes (Budapest),

a Ráday gyûjtemény könyvtárosa;

április 3. (péntek) 16 óra —
Nagy Csabáné Somodi Judit,

a nágocsi anyaotthon vezetõje.

Érdeklõdni lehet Szabó Julianna
református lelkésznél,
tel.: 06 (25) 220-061,

vagy 06 (20) 992 90 80.
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Fába faragott történelem
Bú József fafaragó kiállítása Sárbogárdon

A József Attila Mûvelõdési Központban dr. Dizseri András nyi-
totta meg a szilágysági székely fafaragó, Bú József kiállítását.
Az alkotóval már délután, a faragványok felrakása közben beszél-
gettünk. Mint megtudtuk, nem e mesterség volt az eredeti hivatá-
sa. Egész életében a fémek között élt, mérnökként dolgozott az
iparban. A Partiumban, a Szilágyság egyik központjában, Szat-
márnémetiben élt. Annak ellenére, hogy a természetes anyagok
mindig is vonzották, egészen nyugdíjazásáig nem volt favésõ a
kezében.
Bár gyerekkora óta érdekelte a mûvészet, a körülmények úgy
hozták, hogy csak nyugdíjas éveihez közeledvén vehetett vésõt, il-
letve hagyományos székely faragóbicskát a kezébe. Elõször csak
saját lakása díszítésére, majd ajándékozás céljából faragott kü-
lönbözõ tárgyakat (pl. sulykolókat) és családi címereket. Székely-
földi barangolásai során vetõdött fel benne az ötlet, hogy próbára
teszi magát a bútorfaragásban is.

Kedvenc témája a magyarság történelme. Így született meg az öt-
let, hogy történelmi alakokat és egységesen a Szent Korona orszá-
gainak címereit készítse el. Így jött létre a 72 vármegye címersoro-
zata, amelyet a sárbogárdi kiállításon is láthatunk.
A millennium évében Kõszegremetén az általa faragott kopjafát
állították fel a református templom mellett. Elsõ nyilvános bemu-
tatkozása 2003. június 21-én, a szinérváraljai Erdõsi Szilveszter
János-évfordulón volt. Ópusztaszeren a Feszty-körkép megtekin-
tése adott újabb sugallatot neki, hogy megfaragja a magyarok
hazatérését és az õsmagyarok jelképeit.

Az 1989-es fordulat után egyre inkább a magyarság múltja foglal-
koztatja. Megfaragta 1848 hõseit, a 13 aradi vértanút, s elkészítet-
te a 48-as felelõs miniszterek tablóját is.
Kertai Zalán festõmûvésszel való személyes találkozása során
kedvet kapott a magyar õstörténet megjelenítéséhez faragásai-
ban. A hunok, magyarok, a sumer, szittya õsvilág alakjait, harci je-
leneteit sorozatban mutatta be az alkotó rajzai alapján.
Szép faragott képeken jelennek meg a magyarság jelesei: Ady,
Kölcsey és mások. Ady megfaragására az adott ösztönzést, hogy
részt vett a XVII. Érmindszenti Zarándoklat szatmárnémeti ren-
dezvényén. Aztán meghívták Mátramindszentre is kiállításra, a
X. Mindszenti Napokra, mely 2007. június 29-én nyílt meg, s azóta
egyre több magyarországi kiállításon is szerepel.
A mátramindszentiek jóvoltából Bú József alkotásai az inter-
neten is láthatók.
A sárbogárdi kiállítás megnyitójára sok érdeklõdõ jött el. A mes-
tert ez alkalomból a Sárszentmiklósi Általános Iskola népdaléne-
kes csoportja köszöntötte.
A kiállítás a József Attila Mûvelõdési Központ kamaratermében
megtekinthetõ nyitvatartási idõben.

Hargitai Lajos

Meghívó
A Violin Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény

szeretettel meghívja a

XVI. Fejér Megyei Mûvészeti
Iskolák Zenei Találkozójára.

Fellépnek:
a megye zeneiskoláinak tehetséges növendékei,

közremûködik a Sárbogárdi Fúvószenekar.

Helyszín: a sárbogárdi mûvelõdési ház.

Idõpont: 2009. március 27. 16 óra.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Meghívó

a 2009. március 21-én 20 órakor kezdõdõ

TÁNCBEMUTATÓRA —
„KOSZORÚCSKÁRA”,

melyen az általános iskola tanulói az elõzõ hetek
táncóráin tanultakat mutatják be.

Helyszín: mûvelõdési ház, Cece.

Ezt követõen mindenkit várunk a bálra,
melyen a zenét Szabó László szolgáltatja.

A belépõjegy ára: 500 Ft.

Mindenkit nagyon sok szeretettel várunk!
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Tejszínben sült
rizibizis csirke

Hozzávalók: 4 egész csirkecomb, 3-6 dl
tejszín, 1 konzervkukorica, 1 konzerv
zöldborsó, 5 dkg mazsola, sült csirké-
hez való fûszersó, olaj a sütéshez, re-
szelt sajt a tetejére.

Elkészítés: a csirkecombokat fûszersó-
val beszórjuk, majd kevés olajban hirte-
len átsütjük. Ezután a húst átpakoljuk
egy kivajazott jénaiba. A kukoricát, a
zöldborsót és a rizst összekeverjük, ki-
csit átmossuk folyóvíz alatt, majd hoz-
zákeverjük a mazsolát is, és abban az
olajban, amiben a csirkét sütöttük, jól
átforrósítjuk, melegítjük kb. 10 percig,
majd ráöntjük a csirkecombokra. Végül
felöntjük annyi tejszínnel, ami majd-
nem ellepi (ez kb. 4 deci szokott lenni).
Sütõbe tesszük, és 1 órán keresztül 180
fokon sütjük. Majd kivesszük, meghint-
jük reszelt sajttal, és még 20-30 percre
visszarakjuk.

Bajadér-szelet

Hozzávalók: 40 dkg cukor, 25 dkg mar-
garin, 15 dkg darált keksz, 15 dkg da-
rált dió, 2 rúd csokoládé, tortabevonó,
celofán.

Elkészítés: 9 evõkanál vízben felfõzünk
40 dkg cukrot. A tûzrõl levéve hozzá-
adunk 25 dkg margarint, 15 dkg darált
kekszet és 15 dkg darált diót. Egy tálcá-
ra celofánt teszünk, a massza felét rá-
öntjük, elsimítjuk, a másik felébe 2 rúd
puhított csokoládét keverünk, és ráönt-
jük az elõbbi masszára. Amikor a masz-
sza kihûl és megköt, a tetejét csokoládé-
val bevonjuk. Hûtjük, kockára vágjuk,
majd celofánba csomagoljuk, mint a cu-
korkát.

NagymamaNagymama
receptjeireceptjei

ÜNNEPI MÛSOROK
Ki merné még csak megbecsülni is, hogy
március 15-e ünnepségei kapcsán hány-
szor hangzott el a Nemzeti dal Magyaror-
szágon? Talán ez a legelnyúzottabb vers a
világon. Mert jó. Petõfi Sándor itt is telibe
talált valamit. És ezen az ünnepen min-
denkinek ez a költemény jut elõször az
eszébe. Nemzeti dal nélkül szinte elkép-
zelhetetlen egy ilyen ünnepség.
Aznap magam is több mûsort láttam élõ-
ben és a tévében is. Sõt, az egyikben sze-
replõként részt is vettem. Több kérdés is
megfogalmazódott bennem.
Az elsõ kérdés, ahogy mondani szokták,
ontológiai természetû. Mik ezek a mûso-
rok, miért vannak? Kísérletet teszek a kér-
dés megválaszolására. Maga az ünnep õs-
idõk óta rituális esemény. Ott éli át a kö-
zösség önmaga létezését, ennélfogva nél-
külözhetetlen. Nem történhet meg a kö-
zösség találkozása nélkül, mert hiszen az
egész közösséget érintõ alkalom. Na már-
most ugye ott, a nagy összejövetel során
történnie kell valaminek. Ami történik, az
az ünnepség. Nem lehet közönséges cse-
lekvéssor, mondjuk étkezés, vetélkedõ,
parttalan csevegés. Valami szertartásra
van szükség. Vers kell, ünnepi beszéd kell,
ének kell. Kész!
Második kérdés: mirõl szóljon a mûsor?
Kérdezhetné valaki: hogyhogy mirõl szól-
jon? Magáról az ünneprõl természetesen.
Hát épp ez az! Ha általában az ünneprõl
szól, akkor nem szól semmirõl. Az ünnep a
lélekben van, vagy nincs sehol. Lobogtat-
hatnak zászlókat, mondhatja akár ezer
ember is a Nemzeti dalt egyszerre, ha a je-

lenlevõk lelkében nem mozdul meg vala-
mi, fölösleges az egész.
A harmadik kérdés a legnehezebb. Hogyan
érhetõ el, hogy a résztvevõk valóban átéljék
lélekben is az ünnepet? Azért szörnyû itt a
helyzet, mert maguk az ünnepségek létre-
hozói is kipipálandó rutinfeladatnak te-
kintik a szervezést. Van közöttük, aki tud-
ja, hogy mit kellene csinálni, de sem ele-
gendõ idõ, sem megfelelõ feltételek nem
állnak a rendelkezésére. A színpadi hatás
mindentudó mesterének kell lennie an-
nak, aki az összegyûlt tömeget ráállítja egy
bizonyos ünnepi hullámhosszra. Neki ma-
gának is csordultig kellene megtelnie azzal
a bizonyos közösségi lélekkel. Legyünk re-
alisták: ez nem várható el.
Az egyik mûsoron a tévében óvodás kis-
gyerekek maguk készítette nemzetiszín
zászlócskákat emeltek fel, amikor kórus-
ban azt mondták, hogy „Esküszünk, eskü-
szünk”. A jelenlétemben egy hölgynek
könny szökött a szemébe a látottak hatásá-
ra. Sokat lehetne írni ezekrõl a könnyek-
rõl, errõl a hatásról. Az biztos, hogy akkor
ott igazi ünnep történt. Véletlen volt?
Vagy eleve kiszámított hatáselem? Ez az,
amit nem lehet megtanulni. Vagy össze-
jön, vagy nem. Az azért figyelemreméltó,
hogy van, akinél rendszerint összejön, van,
akinél soha, bár nagyon akarja.
S a legtöbb esetben nincs is tudatában a
produktum létrehozója, hogy valaminek
össze kellene jönnie. Tehet róla? Valljuk
be, az a bizonyos közösség, amely ünnepel-
ne, nem is nagyon létezik. Biztos, ami biz-
tos, elõvesszük a Nemzeti dalt.

(L. A.)

Köszönet
Nagy volt a meglepetésem március
16-án, amikor egy kedves hölgy szemé-
lyesen hozott be részemre a szerkesztõ-
ségbe egy nagy adag mangalicatöpör-
tyût, amit még aznap meg is kaptam.
Nagyon megörültem a váratlan aján-
déknak. Többet ért, mint egy doboz
bonbon!
A töpörtyû szép pirosra sütött, pörcös
volt — elég lesz egy darabig vacsorára
(lila hagymával), majd beosztom, és
még a koleszterinszintemet sem emeli
meg.
Álmodni sem mertem volna, hogy
16-án ilyen finomat fogok vacsorázni!
Köszönet érte! Remélem, egyszer sze-
mélyesen is megköszönhetem majd!
Örülök annak is, hogy tetszett az elmúlt
heti számban a „Töpörtyû” címû
írásom.

Gulyás Menyhértné Rózsika

Kisgimis
jelentkezés

Már csak pár nap áll rendelkezésre,
hogy megszülessenek a bölcs dönté-
sek, mert közeleg a nyolcosztályos
gimnáziumi jelentkezés végsõ határ-
ideje.

Jelentkezési lapokat az iskolából
lehet vinni, vagy az iskola

honlapjáról lehet letölteni:
www.petofi-sbogard.sulinet.hu.

A felvételrõl szóbeli meghallgatás
alapján döntünk, amely a március
30-ával kezdõdõ héten lesz. Ennek
pontos idejérõl mindenkit külön érte-
sítünk.

A jelentkezési lapokat iskolánkba
kérjük eljuttatni.

Boda János igazgató
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KUCKÓ KIRÁLY
2. RÉSZ

Abban az esztendõben nem esett jól semmi más já-
ték, csak a katonásdi, hanem abba bele nem un-
tunk soha. Egyszer, ahogy fáradtan ballagtunk ha-
zafelé a nagy csata után, szemben találtuk a Kuckó
királyt. Egy zsák korpát cipelt hazafelé a szárazma-
lomból, egész belegörnyedt a vézna teste. Megri-
adt az istenadta, ahogy meglátott bennünket, de
már nem menekülhetett elõlünk sehova. Rávetet-
tük magunkat, mint a vércsék a galambfiókára.
Örültünk neki, hogy valahára igazi ellenségre talál-
tunk.
— Megállj, Kuckó király! Tanuld meg, mi az a hon-
védvitézség!
Szegény fiú ledobta a válláról a zsákot, és szomorú-
an meresztette ránk a nagy kék szemét. Sohase
arattunk ennél könnyebb diadalt. Meg se mozdult a
jámbor, míg csak hátba nem puffogtattuk vala-
mennyien. Mikor aztán kiadtuk a mérgünket, akkor
megtörülgette könnyes szemét a dolmánykája ujjá-
val, vállára kapta a zsákot, s csak a kapujukból mert
visszaszólni:
— Várjatok csak, majd megfizetek én még ezért
nektek!
Hanem bizony szegény Kuckó király nagyon sokáig
az utcára se mert kilépni. Mikor megint közénk ve-
gyült, régen vége volt már akkor a honvéddicsõ-
ségnek. Német lett az úr az országban, bujdosott
elõle a szegény honvéd, ki merre látott.
A mi falunkba is vetõdött egy bujdosó honvédtiszt.
Ide ugyan jó helyre jött. Errõl a nádrengeteg közé
bújt kis faluról nem sokat tudott a világ. Mintha
csak eltemették volna, aki miközénk jött lakni.
Éppen ezért választotta ezt a helyet a mi tiszt urunk.
Halálra kereste az ellenség — de nálunk keresni,
ugyan, kinek jutott volna eszébe? Különösen, hogy
a fényes tiszti ruháját felcserélte szegényemberes
gúnyával, s beállt halászlegénynek Galambos Imre
halászmester uramhoz. Nem is tudta a hálót nála
jobban megfeszíteni senki a halászlegények közt.
De mesét se hallottunk még soha olyan szépet,
mint amilyeneket õ mondott, ha esténként körül-
vettük a Galambos-portán. Hol sírtunk, hol ragyo-
gott a szemünk, ahogy a honvédek csatáiról be-
szélt, de senkinek a szeme nem ragyogott úgy,
mint a Kuckó királyé.
Egy csúnya téli napon nagyon kemény munkájuk
volt a halászoknak. Léket vágtak a Tisza jegén,
hogy halászni lehessen a szabad vízben. Alig gyõz-
tük hazavárni a tiszt urat a Galambosék házához.
Ott ácsorgott köztünk a Kuckó király is, majd meg-
vette az isten hidege, de azért váltig a kapuban le-
selkedett: jön-e már a mi mesemondónk? Jött is,
de most nem volt neki mesélhetnékje.
— Jaj, fiaim, baj van — bukott be a kapun —, el-
lenség jár a faluban, megláttak az utcán, a nyo-
momban vannak!
Alig volt ideje beosonni a kamraajtón, már akkor ott
volt az ellenség. Három tollas csákójú, zord tekinte-
tû német katona. Úgy szétugrottunk mink, mint
mezõn a varjak, ha követ hajítanak közéjük. Futott,
aki bírt, néhányan a sövény tövébe, csak a Kuckó
király maradt ott az udvar közepén. Moccanni se
bírt szegény ijedtében.

— Hé, kisfiú — kérdezték tõle a katonák —, nincs
ebben a ti falutokban valami bujdosó honvédtiszt?
— De ... de van — nyögte a Kuckó király.
— Hol van, merre van? — kaptak a szón a katonák.
Háromszor is megkérdezték, míg a Kuckó király
meg bírt szólalni:
— Túl ... túl a Tiszán, a bátkai majorban.
Az egyik katona egy aranypénzt szedett elõ a tarso-
lyából, azt a markába nyomta a gyereknek.
— Nézd, ez a tied, amiért igazat mondtál. Ha oda-
vezetsz bennünket, akkor másikat is kapsz. Megve-
heted rajta a bíró házát.
A Kuckó király szégyenlõsen lehajtotta a fejét.
— Várjanak, míg besötétedik. Akkor álmában lep-
hetik meg, akit keresnek.
— Egész okosan beszél ez a gyerek — mondta a
katona a társainak.
Aztán egyikük kiállt a kapu elé õrködni, ketten pe-
dig beszállásolták magukat a Galambosék tiszta-
szobájába. Vitték magukkal a Kuckó királyt is, hogy
meg ne ugorjon valahogy. Esze ágában se volt az a
szegény fiúnak. Csak azért leselkedett ki az abla-
kon, hogy az öreg halászmestert megszólíthassa:
— Imre bácsi, hol vágtak ma léket a Tiszán?
— Mi közöd hozzá? — morgott mérgesen az öreg
halász. — A makkosi töltés irányában, ha bele
akarsz fulladni.
Kuckó király nem szólt többet, lehorgasztotta a fe-
jét, lefogta a szemét, úgy tett, mintha aludna. Alig
bírták fölrázni a katonák.
— Hé, fiú, szedd össze magad! Indulhatunk már,
akár harapni lehetne a sötétséget.
A három katona közrefogta a gyereket, úgy vágtak
neki az éjszakának.
Hullott a hó sûrûn, nagy pihékben, majd kiverte a
szeme világát az embereknek. Mikor a Tisza partjá-
ra értek, megszólalt a Kuckó király:
— Most már egymás háta mögé álljunk, jó távolast
egymástól. Síkos a jég, ha elcsúszik is valamelyi-
künk, le ne üsse lábáról a másikat. Majd én megyek
legelöl.
A Tiszán éppen szembefogta a szél a kis csapatot.
Olyan gorombán visszalökte õket, alig bírtak tõle
haladni. Néha kiszalajtottak egy-egy szitkot a kato-
nák a szájukon, egyszer aztán hátrafordult a Kuckó
király:
— Most már bátrabban haladhatunk, mindjárt kint
vagyunk a parton. Rögtön ott leszünk, ahova igyek-
szünk.
Azzal szép csendesen beleeresztette magát abba a
lékbe, amit aznap vágtak a halászok a Tiszán. A je-
ges víz még csak nem is loccsant, a fiú még csak el
se sikoltotta magát. A három katona vakon lépett
utána a vak éjszakában.
Odaveszett mind a három. Észre se vették, hová ju-
tottak, mire összecsapott fejük fölött a víz.
Az aranypénzt ott találták a halászok másnap reg-
gel a lék szélén, a jégre dobva. Az ellenség pénzét
még a halálba se akarta magával vinni Kuckó király.

Móra Ferenc: Mesék és mondák

Megfejtés
1. A neved
2. Römer
3. Amazonas
Helyes megfejtést sajnos senki nem kül-
dött be.

Rejtvény
1. Mi vagyok?

Kis dobozban száz veszély,
piros nyelve sokat ér.

2. Folytasd a sort!

2-5, 3-4, 4-3, ?-?

3. Kinek a versébõl idézünk? Mi a
vers címe?

„Itt születtem én ezen a tájon
Az alföldi szép nagy rónaságon,
Ez a város születésem helye,
Mintha dajkám dalával vón tele,
Most is hallom e dalt, elhangzott bár:
„Cserebogár, sárga cserebogár!”

Beküldési határidõ: március 24.

Sok szerencsét!

Heti idõjárás
A következõ napok-
ban marad a válto-
zékony idõ, ám nap-
ról napra erõsödik
majd a nappali fel-
melegedés. A hét
közepe táján már 15 fok körüli maxi-
mum hõmérséklet is elõfordulhat. Va-
sárnap elszórtan, kedden viszont több-
felé lehet újabb csapadék.

www.metnet.hu

Gyerekek figyelem!

Húsvéti rejtvénysorozat indul
a jövõ héten!

A fõnyeremény 1 pár igazi, élõ kislány
és kisfiú nyuszi.
Várjuk a megfejtéseket!
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Március 21., SZOMBAT
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Nap-kelte 9.00 Hét
mérföld 9.40 Delta 10.05 Élni tudni kell! 10.35 KészPénz
11.05 AutóVízió 11.30 Most a Buday! 12.00 Hírek 12.10
Fogadóóra 12.40 EgészségABC 13.05 A nemzet könyv-
tárának kincsei 13.40 Fekete róka – A béke ára 15.05
Gyermekszínház 15.55 Teknõc a láthatáron 16.25 Láng-
elme 17.00 Radnóti 100 éve 17.55 Broadway – Az ame-
rikai musical 19.00 Luxor-sorsolás 19.28 Föld Tv 19.30
Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Ötöslottó-sorsolás 20.15
Miss Marple történetei – Egy marék rozs 22.05 Ripacsok
23.40 Charles Bukowski – Így születtél, ebbe születtél
0.35 Hírek 0.40 Sporthírek 0.55 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 10.00 Receptklub 10.20 Játék 11.30 Há-
zon kívül 12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.50 A dadus
13.50 Ki vagy, doki? 14.50 Mr. és Mrs. Smith 15.45 El-
tûntnek nyilvánítva 16.45 Csemege szerelem 18.30 Hír-
adó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 Csúcsformában 2. 21.10
Mobil 22.50 RTL Boksz Klub 0.00 Démoni szeretõ
TV2: 6.00 Tv2-matiné 10.15 Mókás állatvilág 10.45
Doktorológia Leslie Nielsen módra 11.15 Szurikáták ud-
varháza 11.45 Kalandjárat 12.15 Babavilág 12.50 Hegy-
lakó 13.50 Charlie – Majom a családban 14.50 Száguldó
vipera 15.50 Az igazság harcosai 16.55 Csökke-nõ 18.30
Tények 19.05 10! 20.05 Briliáns csapda 22.10 Solo, a tö-
kéletes fegyver 23.50 Amerikai nindzsa 2. – A leszámo-
lás 1.20 Mentõhelikopter 2.10 Drága testek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Szombat
reggel 9.05 Smink nélkül 10.00 Szombat délelõtt 12.00
Krónika 12.22 Történet hangszerelve 13.05 Rádiókabaré
14.04 Világóra 14.35 G7 – Gazdasági magazin 15.05
Zöldövezet 15.30 Magyarországról jövök 16.04 Idõt ké-
rek! 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04
Rendszerváltoztatók – 20 év után 18.30 Mentés más-
ként – Mûvészeti figyelõ 19.05 Sportvilág 19.25 Határok
nélkül – A kultúráról 19.50 Mese 19.58 Zene 20.04 A Rá-
diószínház dokumentummûhelye 20.53 Zene 21.04 Rá-
diószínház 21.55 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvo-
nások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

Március 22., VASÁRNAP
MTV: 4.50 Hajnali gondolatok 4.55 Pénz-vidék 5.23 Kár-
pát expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 „Így szól az Úr!” 9.05
Engedjétek hozzám… 9.15 Katolikus krónika 9.40 Tanú-
ságtevõk 10.05 Egyházi naptár 10.20 Református maga-
zin 10.45 Unitárius ifjúsági mûsor 10.50 Az utódok re-
ménysége 11.00 Zsidó jelképek 11.30 A templomépítõ
Sándy Gyula 12.00 Hírek 12.10 Bajnokok Ligája magazin
12.40 MKB-EUROLEASING Sopron–MIZO Pécs 2010
14.45 Extra – Kultúrháttér 15.15 Csellengõk 15.40 Lég-
frissítõ 16.10 Fõtér-Paks 17.05 Kultúrház 17.55 Panorá-
ma 18.30 Elisa di Rivombrosa 19.28 Föld Tv 19.30 Hír-
adó 19.50 Sporthírek 19.55 Csináljuk a fesztivált! 20.55
A szólás szabadsága 22.00 Múlt-kor 22.25 Hírek 22.30
Sporthírek 22.40 Sport7 23.35 TS – Motorsport 0.05 Mtv
Hangerõ
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Infománia 6.25
Digimonok 6.45 Kölyökklub 9.05 Jackie Chan legújabb
kalandjai 9.30 A tini nindzsa teknõcök új kalandjai 9.50
Star Wars – A klónok háborúja 10.20 Receptklub 10.40
Játék 11.40 MeneTrend 12.00 Híradó 12.10 Tuti gimi
13.05 Doki 14.05 A dadus 14.35 Szívek szállodája 15.30
Idõbe zárva 16.30 A kód neve: Világvége 18.30 Híradó
19.05 Cobra 11 20.00 001 – Az elsõ bevetés 21.50 Heti
hetes 23.00 A parazita 1.05 Portré 1.40 Harcos utcák
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika
6.45 Tv2-matiné 9.55 Nagyon különleges ügyosztály
10.25 Két testõr 10.55 Stahl konyhája 11.30 Quantum
Leap – Az idõutazó 12.40 Miért pont Brian? 13.40 Flash
Gordon 14.40 Smallville 15.40 Kyle, a rejtélyes idegen
16.40 TMNT- Tini nindzsa teknõcök 18.30 Tények 19.00
Napló 20.05 Bridget Jones: Mindjárt megõrülök! 22.05
16 utca 23.55 Képírók 2.15 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül – a
kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 8.30 Kabarématiné
10.04 Római katolikus szentmise közv. 11.05 Gondolat-
jel 11.32 Pro és Kontra 12.00 Krónika 12.22 Harminc
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 Rádiószínház 20.48 Zene 21.00 Rá-
diószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti be-
szélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Válogatás a Vasárnapi
újság reggeli mûsorából 24.00 Éjszaka

Március 23., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 9.00 Ötcsillagos szerelem 9.50 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 17.55 Drága doktor úr 18.55 Bûvölet 19.20
MobilVers 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek
20.10 A TV ügyvédje 21.10 Kékfény 22.10 Hétfõ este
22.50 Kultúrház 23.00 MobilVers 23.10 Visszajátszás
23.50 Kultúrház 0.30 Hírek 0.35 Sporthírek
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Re-
ceptklub 10.20 Top Shop 11.25 Disney-rajzfilmsorozat
12.00 Híradó 13.30 Kosarasok 15.15 Gyõzike 16.15 Va-
csoracsata 17.20 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 A
széf 20.00 Fókusz 20.35 Barátok közt 21.20 CSI – Miami
helyszínelõk 22.10 Dr. Csont 23.20 Gyilkos elmék 0.15
Reflektor 0.35 Bundesliga 1.45 Fókusz
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00
Babapercek 9.05 Stahl konyhája 9.15 Jóban-Rosszban
9.50 Kvízió délelõtt 10.30 Teleshop 11.35 Három apának
mennyi a fele? 13.15 Kvízió 14.25 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 NCIS – Tengerészeti helyszínelõk 22.40
Elit egység 23.40 Különleges ügyosztály 0.40 Tények
este 1.10 Harcosok szövetsége 3.35 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 Merítés 9.00 Napköz-
ben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a háznál 12.00 Kró-
nika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.24 Ver-
sek a Tücsökzenébõl 13.30 Az evangélikus egyház fél-
órája 14.05 Rádiókabaré 15.15 Közelrõl 15.35 Hétközna-
pi tudomány 15.45 Zöldövezet 17.30 Krónika 18.03 Köz-
életi 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 24., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 9.00 Ötcsillagos szerelem 9.45 Varsó – Teg-
nap és ma 10.05 Védelmi jog 11.05 Fõtér 12.00 Híradó
12.10 Sporthírek 12.15 A fagyos folyó lovasa 13.05 Liszt
Ferenc 13.35 Srpski ekran 14.05 Unser Bildschirm 14.35
Átjáró 15.00 Sírjaik hol domborulnak… 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 17.55 Drága doktor úr 18.55 Bûvölet 19.20
MobilVers 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek
20.10 Önök kérték! 21.10 Különös történetek 22.10 Kedd
este 22.50 Kultúrház 23.00 MobilVers 23.10 Mesés
férfiak kurblival 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 13.20 Mortadelo és Filemón nagy kalandja
15.15 Gyõzike 16.15 Vacsoracsata 17.20 Mónika-show
18.30 Híradó 19.05 A széf 20.00 Fókusz 20.35 Barátok
közt 21.20 A mentalista 22.10 Túsztárgyalók 23.15 XXI.
század – A legendák velünk élnek 23.50 Reflektor 0.10
Partypoker.net 1.15 Autómánia 1.50 Fókusz
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Babapercek 9.05 Stahl konyhája 9.15 Jóban-
Rosszban 9.50 Kvízió délelõtt 10.30 Teleshop 11.35 Ut-
cai tánc 13.15 Kvízió 14.25 Az áruló 15.40 Bostoni halott-
kémek 16.40 Aktív 17.20 Joshi Bharat 18.30 Tények
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 1.10 Borsmenta 2.55
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 13.23 Elsõ

szerelmem románca 13.30 A római katolikus egyház fél-
órája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.15 Közelrõl
15.35 Hétköznapi tudomány 15.45 Zöldövezet 17.30
Krónika 18.03 Közéleti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30
Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak
19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádió-
színház 20.23 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történe-
tei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélge-
tés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Hangalbum 0.10 Éjszaka

Március 25., 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 11.05 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 Psota 80 21.10 Gorbacsov,
egy romantikus politikus 22.10 Szerda este 22.50 Kultúr-
ház 23.05 Mobilvers 23.10 Lapozó 23.40 Tûz van,
babám! 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 13.20 Feketeszakáll – Egy karibi Kalóz igaz
története 14.20 Krakatau – Mibõl lesz a tûzhányó? 15.15
Gyõzike 16.15 Vacsoracsata 17.20 Mónika-show 18.30
Híradó 19.05 A széf 20.00 Fókusz 20.35 Barátok közt
21.20 Zsarucsapda 23.15 Sivatagi cápák 1.25 Reflektor
1.40 Fókusz
TV2: 6.00 Két testõr 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Babapercek 9.05 Stahl konyhája 9.15 Jóban-
Rosszban 9.50 Kvízió délelõtt 10.30 Teleshop 11.35
Széttört álmok 13.15 Kvízió 14.25 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 1.10 20/30/40
3.10 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 13.23
Aranykori töredék 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 26., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 9.00 Ötcsillagos szerelem 9.45 Alvás és me-
mória 10.05 Védelmi jog 11.05 Fõtér 12.00 Híradó 12.10
Sporthírek 12.15 A fagyos folyó lovasa 13.05 Liszt Fe-
renc 13.35 Rondó 14.35 Átjáró 15.00 Múlt-kor 15.30
Szívtipró gimi 16.20 Balett ABC Henriettel 16.35 Önök
kérték! 17.30 Hírek 17.35 Körzeti híradók 17.45
Memento ’89 17.50 Mobilvers 18.00 Drága doktor úr
18.55 Bûvölet 19.20 MobilVers 19.28 Föld Tv 19.30 Hír-
adó 19.55 Sporthírek 20.10 Szempont 21.10 A la Carte
22.10 Csütörtök este 22.50 Kultúrház 23.00 MobilVers
23.05 Extra – Kultúrháttér 23.35 Euro – Taxi 0.05
Magánbeszélgetések 0.55 Hírek 1.00 Sporthírek
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Re-
ceptklub 10.20 Top Shop 11.25 Disney-rajzfilmsorozat
12.00 Híradó 13.45 Egy húron 15.15 Gyõzike 16.15 Va-
csoracsata 17.20 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 A
széf 20.00 Fókusz 20.35 Barátok közt 21.20 Halálod nap-
ja 23.15 Házon kívül 23.50 Hús vétkek 0.45 Reflektor
1.05 Infománia 1.35 Fókusz
TV2: 6.00 Strucc 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00
Babapercek 9.05 Stahl konyhája 9.15 Jóban-Rosszban
9.50 Kvízió délelõtt 10.30 Teleshop 11. 35 DIDI és az
édességgyár 13.15 Kvízió 14.25 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
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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 21., Szo: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00
Cece—Enying foci (100’), Halország hírei (30’) 13.00 Lap-
szemle, Sziréna 15.00 Filmszemle (30’), Emlékezés Illyés
Gyulára (ism. 35’), Beszélgetés Nagy Terézzel (ism. 45’),
Vadászhajtás Sárbogárdon (82’) 19.00 Lapszemle, Sziréna
20.00 FM Közgyûlés (30’), Közbiztonság Cecén (60’), A
KDRFÜ tájékoztatója (40’), Horgászkiállítás (20’), Nyugdí-
jasok évfordulója (90’)
Március 22., V: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00
Filmszemle (30’), Emlékezés Illyés Gyulára (ism. 35’), Be-
szélgetés Nagy Terézzel (ism. 45’), Vadászhajtás Sárbo-
gárdon (82’) 13.00 Heti híradó 15.00 Vadászbál Alapon
(50’), Farsangi bál Miklóson (40’), Farsang Sárhatvanban
(20’), Fogyatékkal élõk ünnepe (ism. 60’), Kóruskarácsony
2008 (60’) 19.00 Heti híradó 20.00 Cigánymisszió Sár-
szentlõrincen (70’), Tompa Mihály emlékére (35’), Fehér
Károly a szimbólumokról (73’)
Március 23., H: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 FM Közgyû-
lés (30’), Közbiztonság Cecén (60’), A KDRFÜ tájékoztatója
(40’), Horgászkiállítás (20’), Nyugdíjasok évfordulója (90’)
13.00 Heti híradó 15.00 Cece—Enying foci (100’),
Halország hírei (30’) 19.00 Heti híradó 20.00 Nagy Dezsõ
kertészete (60’), Orchideakiállítás (40’), Motorkiállítás
(40’), Tubanégyes Hantoson (60’)
Március 24., K: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Cigány-
misszió Sárszentlõrincen (70’), Tompa Mihály emlékére
(35’), Fehér Károly a szimbólumokról (73’) 13.00 Heti hír-
adó 15.00 Nagy Dezsõ kertészete (60’), Orchideakiállítás
(40’), Motorkiállítás (40’), Tubanégyes Hantoson (60’)
19.00 Heti híradó 20.00 Az antibiotikumokról (20’), Vendé-
günk: Deutsch Tamás (20’), Március 15-e Alapon (15’),
Cecén (45’), Vajtán (45’)

Március 25., Sze: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Az antibio-
tikumokról (20’), Vendégünk: Deutsch Tamás (20’), Márci-
us 15-e Alapon (15’), Cecén (45’), Vajtán (45’) 13.00 Heti
híradó 15.00 Nõnap Alapon (52’), Bú József fafaragó kiállí-
tása (40’), Fehérvári Kulturális Börze (56’), Természeti érté-
keink 8. (25’) 19.00 Sziréna 19.30 Lapszemle 20.00 S.mik-
lós—Kápolnásnyék foci (100’), Megye I. oszt. ffi kézi: S.bo-
gárd—DAC

Március 26., Cs: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00
S.miklós—Kápolnásnyék foci (100’), Megye I. oszt. ffi kézi:
S.bogárd—DAC 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Az anti-
biotikumokról (20’), Vendégünk: Deutsch Tamás (20’),
Március 15-e Alapon (15’), Cecén (45’), Vajtán (45’) 19.00
Lapszemle, Sziréna 20.00 Cigánymisszió Sárszentlõrincen
(70’), Tompa Mihály emlékére (35’), Fehér Károly a szimbó-
lumokról (73’)

Március 27., P: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Nõ-
nap Alapon (52’), Bú József fafaragó kiállítása (40’), Fehér-
vári Kulturális Börze (56’), Természeti értékeink 8. (25’)
13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Cigánymisszió Sárszent-
lõrincen (70’), Tompa Mihály emlékére (35’), Fehér Károly a
szimbólumokról (73’) 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Az
antibiotikumokról (20’), Vendégünk: Deutsch Tamás (20’),
Március 15-e Alapon (15’), Cecén (45’), Vajtán (45’)

***

Az élõadások alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508
901. A Lapszemle és a Heti híradó megtekinthetõ
internetes oldalunkon: www.bogarditv.blog.hu. A rendkí-
vüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújságban
adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ idõtartam kö-
rülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
Hirdetésfelvétel a Bogárd és Vidéke szerkesztõségében:
Sárbogárd, Hõsök tere 12. (a mûvelõdési ház mögött) hét-
köznapokon 8—17 óráig. Hiba esetén, kérjük, hívják a kö-
vetkezõ számokat: 06 (40) 200 718, 06 (40) 416 000, 06
(22) 503 259, 06 (20) 9440 445!

A Bogárdi TV mûsora Cece térségében
Az adás fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, CE-
CÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁREGRESEN minden prog-
ramcsomagban, az O 05-ös csatornán, a 93,25 Mhz-es
frekvencián.
Március 19., Cs: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Nõi kézi záró (17’), Szivacskézi (25’), Sárszent-
miklós—Szabadegyháza foci (99’) 13.00 Heti híradó
(14-18 óra között mûsorfrissítés) 18.00 Lapszemle, Heti
híradó, Sziréna 20.00 Makkos Norbert: Múlt és jövõ (96’),
Polgár Tibor evangelizációja (57’), Csilléry Lajos ref. gond-
nok (ism. 34’)
Március 20., P: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Nõnapi bál Alapon (52’), Hírek Halországból (30’), Hor-
gászkiállítás (20’), Fehérvári kulturális börze (56’) 13.00
Heti híradó 14.00 Makkos Norbert: Múlt és jövõ (96’), Pol-
gár Tibor evangelizációja (57’), Csilléry Lajos ref. gondnok
(ism. 34’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00
Közbiztonsági fórum Cecén (120’), A regionális fejlesztési
pályázatokról (45’), A Leader programról (ism. 55’)
Március 21., Szo: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Kézilabda: Cece—Enying (96’), Alap—Gréta (49’),
Horvátország (ism. 42’) 13.00 Heti híradó 14.00 Orgona-
koncert Alapon (ism. 59’), Élni jó (111’) 18.00 Lapszemle,
Heti híradó, Sziréna 20.00 Nõnapi bál Alapon (52’), Hírek
Halországból (30’), Horgászkiállítás (20’), Fehérvári kultu-
rális börze (56’)
Március 22., V: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Orgonakoncert Alapon (ism. 59’), Élni jó (111’) 13.00 Heti

híradó 14.00 Közbiztonsági fórum Cecén (120’), A regioná-
lis fejlesztési pályázatokról (45’), A Leader programról (ism.
55’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Makkos
Norbert: Múlt és jövõ (96’), Polgár Tibor evangelizációja
(57’), Csilléry Lajos ref. gondnok (ism. 34’)

Március 23., H: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Nõnapi bál Alapon (52’), Hírek Halországból (30’), Horgász-
kiállítás (20’), Fehérvári kulturális börze (56’) 13.00 Heti hír-
adó 14.00 Kézilabda: Cece—Enying (96’), Alap—Gréta
(49’), Horvátország (ism. 42’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó,
Sziréna 20.00 Orgonakoncert Alapon (ism. 59’), Élni jó
(111’)

Március 24., K: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Makkos Norbert: Múlt és jövõ (96’), Polgár Tibor
evangelizációja (57’), Csilléry Lajos ref. gondnok (ism. 34’)
13.00 Heti híradó 14.00 Orgonakoncert Alapon (ism. 59’),
Élni jó (111’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00
Közbiztonsági fórum Cecén (120’), A regionális fejlesztési
pályázatokról (45’), A Leader programról (ism. 55’)

Március 25., Sze: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Közbiztonsági fórum Cecén (120’), A regionális fejlesz-
tési pályázatokról (45’), A Leader programról (ism. 55’)
13.00 Heti híradó 14.00 Nõnapi bál Alapon (52’), Hírek
Halországból (30’), Horgászkiállítás (20’), Fehérvári kulturá-
lis börze (56’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00
Kézilabda: Cece—Enying (96’), Alap—Gréta (49’), Horvát-
ország (ism. 42’)

a tortán 21.40 Börtöncsapda 23.15 4400 0.10 Té-
nyek este 0.40 Strucc 1.10 4400 2.05 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 13.23 Hegyi útjain az idõsödésnek
13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arc-
vonások 14.35 Tér-idõ 15.15 Közelrõl 15.35 Hét-
köznapi tudomány 15.45 Zöldövezet 17.30 Krónika
18.03 Közéleti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30
Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért
szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese
20.04 Rádiószínház 20.27 Zene 20.30 Kultúrkör
21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sport-
világ 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó
23.04 Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

Március 27., PÉNTEK

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát exp-
ressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Ötcsillagos szerelem
9.45 A nemzet könyvtárának kincsei 10.10 Védel-
mi jog 11.05 Fõtér 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek
12.20 Sorstársak 12.50 Légfrissítõ 13.20 Körzeti
magazinok 14.10 Közlekedõ 14.20 Átjáró 14.50
Fórum 15.45 Ablak 16.40 100 év – Játék a színház
17.30 Hírek 17.35 Körzeti híradók 17.45 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 Tiszta kabaré 21.10
Tûzvonalban 22.10 Péntek este 22.50 Beugró
23.45 Az élet vendége – Csoma-legendárium 1.00
Hírek 1.05 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 13.45 A kincses sziget gyer-
mekei 3.: A rejtély 15.15 Gyõzike 16.15 Vacsora-
csata 17.20 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 A
széf 20.00 Fókusz 20.35 Barátok közt 21.20 CSI:
New York-i helyszínelõk 22.15 A rejtély: Új hullá-
mokon 23.25 A hatalom hálójában 0.20 Reflektor
0.40 Itthon 1.00 Harcos utcák 2.00 Fókusz

TV2: 6.00 Alexandra Pódium 6.25 Tények reggel
7.00 Mokka 9.00 Babapercek 9.05 Stahl konyhája
9.10 Jóban-Rosszban 9.35 Kvízió délelõtt 10.10
Teleshop 11.15 Mondj igent! 13.15 Kvízió 14.25 Az
áruló 15.40 Bostoni halottkémek 16.40 Aktív
17.20 Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 MR és
MRÉSMRS 20.05 Jóban-Rosszban 20.40 Hal a
tortán 21.40 Négybalkéz 23.35 Pókerstars.hu 0.35
Tények este 1.05 Hõsök 1.55 Drága testek 2.45
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 Ötven felé 13.30 Az unitárius
egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ
15.15 Közelrõl 15.35 Hétköznapi tudomány 15.45
Zöldövezet 17.30 Krónika 18.03 Közéleti ütközõ
18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05
Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyerek-
sáv 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 beszél-
getés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34
Tér-idõ 0.10 Éjszaka
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Olcsón ablak, ajtó. Telefon: 06 (20) 216 7202.
Hanganyagok gépelését vállalom. Telefon: 06 (70) 369
0476.
Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826.
Tûzifa eladó, ingyenes házhoz szállítással! Cser kugli
1860 Ft/q, cser kugli akáccal 1870 Ft/q, cser aprított
1900 Ft/q, cser aprított akáccal 1900 Ft/q, akác tûzifa
kugliban 2110 Ft/q, akác tûzifa aprítva 2140 Ft/q. Füstö-
lésre alkalmas fûrészpor kapható. Telefon: 06 (30) 986
2623.
Töbörzsökön négyszobás, kétféle fûtéses, felújított
családi ház áron alul, sürgõsen eladó. Telefon: 06 (20)
333 6009.
Sárbogárdon Kígyó u. 19., zsúpfedeles vályogház 735
m2 telekkel, összközmûvel sürgõsen, 2.3 millió Ft-ért el-
adó. 06 (30) 296 3375. (345053)

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

LAK6 Stúdió! Eladó ingatlanok Sárbogárdon és környé-
kén. Keresse az ingatlanokat egy helyen, nálunk. Vevõ-
inknek szolgáltatásaink ingyenesek; díjmentes hitelügy-
intézés szinte az összes magyarországi bankhoz. Spó-
rolja meg az ügyintézéssel, sorban állással járó kelle-
metlenségeket, elintézzük Ön helyett. 06 (30) 491 5363.
Központban, telekkel ház eladó. 06 (70) 314 1575.
Kozmetikus tanulót felveszek. 06 (30) 216 5457.
Üzlethelyiség kiadó. Érdeklõdni: a T-mobilban, vagy 06
(30) 215 7865. (345348)

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

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

Árpád-lakótelepen negyedik emeleti, felújított, kétszo-
bás lakás, áron alul sürgõsen eladó. Irányár: 6 M Ft. 06
(20) 451 1128.
Hízók eladók. Telefon: 06 (25) 467 879, 19 óra után.
Személy-és vagyonõr tanfolyam indul a WOLF Kft. szer-
vezésében március 15-étõl, tanfolyam díja részletfize-
téssel, munkalehetõség! Érdeklõdni: 06 (30) 268 7271.
Akác tûzifa és oszlop, egyéb kemény tûzifa és akáccse-
mete eladó. 06 (30) 947 0899. (345297)

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

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

Jelzáloghitelek, személyi kölcsön túlzó ígéretek nélkül!
Telefon: 06 (70) 453 7879.
Családi házak, panellakások Sárbogárdon és környé-
kén, 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)

Biztos hitel gyorsan! Találkozzunk irodánkban vagy ott-
honában, akár hétvégén is. Telefon: 06 (70) 234 2674.
Csirkevásár (fehér)! Tisztítva is kapható. Elõnevelt
Tetra-H (barna) csirke elõjegyeztethetõ, május 2-3.-ára,
Tinódi u. 52. Telefon: 06 (30) 384 2294.
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.

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

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

Tûzifa eladó! Aprított cser, -tölgy -akác, ingyenes ház-
hozszállítással. 06 (30) 720 9100, Horváth Sándor
Tamási.

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

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

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

Gyorskölcsön! Akár hitellel terhelt autójára is! Telefon:
06 (70) 676 8475.

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

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

Dolgozz otthon, legyél független! Kérj ingyenes tájéko-
zatót! www.otthonimunka.biz/kajarijutka

Árvácska, évelõ szegfû, törökszegfû, margaréta kapha-
tó, Tinódi u. 21. (345640)

Rakodómunkásokat tápszállításhoz felveszek, 50 év
feletti, regisztrált munkanélküliek jelentkezését várom!
06 (30) 382 4133. (345638)

Eladó egy pár 10 cm-es, 6 W teljesítményû Magnat
hangszóró, egy trapéz alakú mélyláda, 30 cm-es Jensen
hangszóróval, egy Clarion 4x51 W-os, CD-s autórádió.
Érdeklõdni: 06 (30) 386 4133.

Kismamaruhák 20-30 %-os árengedménnyel a Baby
Mamiban. (345633)

Petõfi-hegyen 300 négyszögöl szõlõ présházzal eladó.
06 (20) 927 1929. (345632)

Sárbogárd központjában lakás eladó. 06 (30) 354 4825.

Tollpaplan készítés, tisztítás; kész paplanok kaphatók
Sárszentágota Széchenyi u. 5/b., Pákolicz Árpádné. 06
(25) 476 051. (345628)

Összkomfortos családi házat bérelnénk kerttel, mellék-
épülettel, garázzsal Sáregres, Sárhatvan, Pusztaegres
területén. Egy évet elõre fizetnék. 06 (30) 228 5600.

Egészségben, anyagi biztonságban jól élni! Ez a
Sunrider lehetõsége! Megmutatjuk március 21-én 16
órakor a sárbogárdi mûvelõdési házban. 06 (70) 310
3791. (345707)

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

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

AKÁCCSEMETE kapható VAJTÁN.
06 30 957 9711

MÛTRÁGYA! Nitrogén 27 %-os 75.000 Ft/t,
nitrogén 34 %-os 85.000 Ft/t.

06 20 554 9526

NYELVVIZSGÁRA felkészítõ
ANGOL tanfolyamok a gimnáziumban,

700 Ft/tanóra, (Bodokiné) Horváth Veronika.
Telefon: 06 (70) 376 5261

AKCIÓ! ARCEROL TRAPÉZLEMEZ
csarnokokhoz lakó-és melléképületekhez

1580 Ft/m2 reklámáron ELADÓ,
Kovács Zoltán. Érdeklõdni: 06 (70) 430 8825

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.)

ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS
KIRAKODÓVÁSÁR

Sárbogárd—Sárszentmiklóson
(az Alapi út mellett)

2009. március 21-én, szombaton.
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HÚSVÉTI 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

A FEJÉRVÍZ ZRt.

pályázatot hirdet
sárbogárdi üzemmérnökségi épületének

bõvítésére.

A kivitelezési munkákhoz szükséges
pályázati dokumentációt

a FEJÉRVÍZ ZRt. beruházási osztályán
(Székesfehérvár, Király sor 3-15.)

bruttó 50.000 Ft-ért lehet megvásárolni
munkanapokon, 2009. március 19-26-ig,
8.00-13.00 óra között a 219-es irodában.

Dunaújvárosi építõipari vállalkozás

ZSALUZÓ-ÁCS munkatársakat keres.

Jelentkezni: 06 25 283 383-as vagy a 06 30 250 7759-es
telefonszámon vagy a 06 25 283 542-es faxszámon lehet.
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Nyílt
tér

Közlemény
Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy 2008.
január 7-én eltûnt fiunk, Pordán János föl-
di maradványainak azonosítása megtör-
tént. Temetésének intézése folyamatban
van.

Szülei és testvérei

Valaki hiányzik
közülünk
(Plank Antal

emlékezetére)
Pénteken este ért el hozzánk a szomorú
hír, hogy régi kedves túratársunk örökre
elhagyott bennünket. Több mint húsz éve
tapostuk az ösvényeket, tekertük a pedált
együtt. Õ volt az elsõ, aki Sárközi Anti bu-
szára felszállt és mosolyogva integetett,
üdvözölte a késõbb érkezõket. Hosszú,
mozgalmas életének történeteit, vidám
anekdotáit szinte mindenki megismerte. A
kezdõ fotósoknak tartott oktatásokat a
természet szépségeirõl. Csodálatos képei
elkészítéséhez nem sajnálta a fáradságot.
Hajnali havas csúcsokat, gyönyörû lepké-
ket, virágokat, tájakat, harmatos pókhálót
és sok más szépséget õriznek a fotói. Min-
denkihez volt egy kedves szava, õ volt a
Papa, akihez bármivel fordulhattunk.
Felnéztünk rá, és nagyon szerettük.
Szinte egyetlen túráról sem hiányzott az
évek alatt. Tudtuk, hogy beteg, küzd a kór-
ral, de vártuk, hogy visszatér közénk. Ne-
héz elfogadni, hogy nincs többé.
Kísérjük el utolsó túrájára minél többen!
Emlékét szívünkben õrizzük!

A város természetjárói nevében: Németh Pál

Gondolkodjunk!
Mondtam már, hogy a keddi nap nem jó
nekem a testületi ülésre. Az, hogy az or-
szággyûlési képviselõ nem tud mindig ott
lenni, kit zavar, de az én lehetõségeimet ki
nem biztosítja?
Beestem késõ este a testületi ülésrõl ké-
szült felvétel megtekintésére. Új taktikára
váltottam: most nem sokat jegyzetelek, ha-
nem elõször a testbeszédet elemzem ki. El-
képesztõ, ami egybõl látszik! Aztán fõzés
közben legalább kétszer meghallgatom a
felvételt, mert én egy elvetemült mazoc-
hista vagyok.
Ugye, ez egyesek számára nem normális.
Na, hát az sem, amit harmadszorra hallot-
tam meg. Polgármesterünk a két ülés kö-
zötti fontosabb eseményekrõl szóló tájé-
koztatója során azt találta felolvasni: „Dr.
Kolláth György úrral több témakörben
megbeszéléseket folytattam”. Azannya!
Észre sem vettem, hogy feltört ez a város,
mint a „Tanti Mári lova egyesben”!
Nem volt szokásom, de ezek után megláto-
gattam a városi honlapot. Na, láttam cso-
dát! Mindenki kapaszkodjon meg a legkö-
zelebbi szilárd tárgyba! Nem találtam
olyan határozatot, ami felhatalmazta vol-
na e fent említett tettre a „vezérünket”!
Eddig a városi ügyvédi irodák képviselték
az önkormányzatot peres ügyeikben. Most
meg a fellegekbe törünk? Minek nekünk
akkor a triumvirátus: a túlképzett jegyzõ,
polgármester, aljegyzõ? Mert a „hivatal-
ból hülyék” mellett ilyenek is vannak.
Ha én vagyok balfék az informatikához,
elõre bocsánatot kérek, de nekem azt sike-
rült „kiderítenem”, hogy jogi tanácsadás-
ért, perbeli ellenkérelem elkészítéséért,
ügyvédi tényvázlat elkészítéséért, jogi
szakmai vélemény elkészítéséért, az
SZMSZ-szel kapcsolatos jogi szakmai vé-
leményért az idén két hónap alatt 960.000
Ft+áfa összeget fizettünk ki. Sorolom to-
vább: a Sárbogárdi Napok rendezvényso-
rozatának két együttese 2.260.000 Ft+áfa
összeget visz el. Nem tudom felfogni, hogy
mi folyik itt!
Azt hiszem, nem vagyok egyedül, amikor
meg vagyok keveredve. Tavaly már elma-
radt az Aba Napok, az idén még a kecske-
méti repülõs nap sem kerül megrendezés-
re, mi meg szegények vagyunk,
de jól élünk. Gratula!

Csibegép (alias Csizmadiáné
Boros Edit Gréta)Köröttem éltetek szívvel és erõvel,

de mint a büszke fák, végül ledõltem.
Most szívembõl kérem tõletek, szeressétek

egymást, mert én már nem leszek.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

FARKAS FERENC
pusztaegresi lakos életének

78. évében elhunyt.

Temetése 2009. március 21-én,
szombaton, 13 órakor lesz
a pusztaegresi temetõben.

Gyászoló család

Buszforduló
A múlt heti számban
megjelent „Buszpá-
lyaudvar a mellékut-
cában” címû írás na-
gyon felháborított.
Már majdnem ötven
éve itt élek, a sertéste-
lep bejáró utcájában.
A szárító, ha üzemel,
éjjel-nappal egyfoly-
tában úgy zörög, hogy
nem lehet bírni. Még
akkor a hatalmas for-
galomról nem is szóltam egy szót sem. Ez a
másik dolog, amiért feldühített a javaslat,
ha még a buszok is itt fordulnának meg, ak-
kor semmi nyugalmunk nem lenne. Mert
már így is kész életveszély, ami van. Ami-
kor nem tudnak a nagy autók bejutni a szá-
rítóhoz, akkor itt parkolnak elõttünk, járó
motorral, és nyelhetjük a lakásba beáram-
ló kipufogógázt.
Az a sok busz hány embert hord és hová?
Az én gyerekeim is bejártak 3 mûszakba
dolgozni, de értük nem jöttek a járatok. Be
kellett járniuk a kocsma elõtti megállóba.
Még járda sincs erre, de még egy napot
sem hiányoztak soha. Nem kéne ilyen ké-
nyelmesnek lenni!
Miért mi szenvednénk még ettõl is, mikor
nekünk ehhez semmi közünk sincs?!

Tisztelettel: Nagy Istvánné,
nagyon közel a Serköv-bejáróhoz

Egy kis megértést
kérünk!

Elismerjük, hogy zavaró a Jókai utcában a
házak elõtti buszforgalom, de sokan já-
runk innen dolgozni. Egy kis megértést ké-
rünk! Mi 8 órát állva dolgozunk.
Véleményünk szerint nem az egész utcát
zavarja a buszforgalom. Hogy a busz hol
forduljon meg, azt a buszossal meg lehet
beszélni.
Nekünk egy a fontos: hogy ne kelljen a kis-
kocsmáig begyalogolni.

Utazóközönség

Mély fájdalommal
tudatjuk, hogy

HEGEDÛS GÉZÁNÉ
született Selmeczi K. Teréz

életének 91. évében elhunyt.
Temetése 2009. március 21-én

13 órakor lesz református szertartás
szerint a Huszár-temetõben.

Gyászoló család

Minden nap
8 órányi mûsor

Sárbogárd és környéke
eseményeirõl


