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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

Ünnepi séta

Harmadik alkalommal rendezte meg március 15-én délelõtt a
Sárbogárdi Múzeum Egyesület történelmi sétáját a városban. Ör-
vendetes, hogy ennek a rendezvénynek egyre nagyobb a népsze-
rûsége, s egyre több család teszi meg a csoporttal a nem kis utat.
Az idén meglepõen sok volt a gyerek, és talán a jó idõnek köszön-
hetõen három babakocsi is látható volt a sétálók között.
Hagyományosan a Hõsök terén, az 1848-as emlékkõnél kezdõ-
dött az esemény. Itt a fúvószenekar ifjai kíséretével elénekeltük a
Himnuszt. Isztl László, az egyesület alelnöke köszöntötte a jelen-
lévõket, majd koszorút, virágot helyeztek el többen a 48-as emlék-
kõnél.

Folytatás a 13. oldalon.

Tavaszköszöntõ
bál Alapon

Az alapi iskola szülõi szervezete szombaton tavaszköszöntõ bált
rendezett. A jótékony célú rendezvény bevételét a most végzõ
nyolcadikosok tablójának elkészítésére és kirándulásuk finanszí-
rozására fordítják.

Az est mûsorában meglepetésként az iskola pedagógusai a pol-
gármester asszonnyal kiegészülve látványos boszorkánytáncot
adtak elõ.

Írás 6. oldalon.
A bajnokcsapatA bajnokcsapat Cikk a

10. oldalon.
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NAPLÓ
– a sárbogárdi képviselõ-testület

március 11-ei nyílt ülésérõl –

Vádlottak padja
Dr. Sükösd Tamás polgármester a harmadik napirendi pont kap-
csán tájékoztatta a képviselõket: A jegyzõi álláshelyre kiírt pályá-
zati felhívás módosítására azért van szükség, mert a jogszabályból
nem jó bekezdés került bevágásra, és emiatt a pályázati kiírás túl
szigorú lett volna.
Juhász János: Miért az aljegyzõ, nem pedig a polgármester úr az
elõterjesztõje ennek a napirendi pontnak? A törvényt olvasta,
vagy a megyei fõjegyzõi pályázatot kottázta le? Miért március
1-jén jelent meg a KSZK honlapján a felhívás? Véleményem sze-
rint a múltkori elõterjesztés-osztogatás az szmsz-be ütközik. Nyu-
godtan oda lehetett volna Krupa Rozáliának elõzõ nap adni az
anyagot. Akkor nem csúszott volna bele ez a hiba, hogy olyan ké-
pesítést írunk elõ, ami a megyei fõjegyzõi posztra történõ pályá-
zathoz kell.
Dr. Sükösd: A törvénybõl került bevágásra a bekezdés. Nem gon-
dolom, hogy komoly érdeksérelem érte volna az önkormányzatot,
tekintettel arra, hogy újabb kinevezésre nincs lehetõség a felmen-
tési idõ alatt, április 13-áig. Hogy az szmsz-t megsértettük-e, azt
majd vizsgálja a Magyar Köztársaság bírósága. Én azt gondolom,
nem sértettük meg. A múltkori testületi ülés napján minden ok-
irat elkészült, kézbesítésre került. Ezt követõen elmentem sza-
badságra, nem tudom megmondani, miért március 1-jén jelent
meg a felhívás.
Juhász: Tehát Ön azt állítja, hogy a törvényt olvasta, és nem jól ol-
vasta, jogászember.
Dr. Sükösd: Nem jól vágtam be.
Juhász: Ha egy jogász ilyeneket téveszt, az érdekes lehetett az
elõéletében. Ha nem történt volna hiba, akkor nem kellett volna
levenni a KSZK-honlapról. Éppen az a végzettség maradt le, ami
a jegyzõk nagy részét jellemzi.
Szenci György aljegyzõ: A jegyzõkönyv elkészítése során merült
fel ez a probléma, idõközben a polgármester úr szabadságon volt,
és amikor megjött, tájékoztattam, hogy törvényességi észrevételt
fogok tenni. Ezt a jegyzõkönyv beküldésekor megtettem, megbe-
széltük, az elõterjesztést ezért készítettem én.
Nedoba Károly: Egy pályázat kiírása, majd visszavonása egyértel-
mûen vesztett dolog, ebbõl jól nem lehet kijönni. Polgármester
úr, meg tudsz engem nyugtatni, hogy a kiírás tökéletesen meg fog
felelni ezek után? Ha nem vagy teljesen meggyõzõdve errõl, ak-
kor felajánlom a segítségemet, fogom a pályázatot, elmegyek a
jegyzõ asszonyhoz, és megkérdezem – vagyok vele olyan kapcso-
latban.
Dr. Sükösd: Nem lesz probléma a kiírással.
Juhász a testületi ülés több napirendi pontjánál is vélt illetve valós
hibákra igyekezett rávilágítani.

Pályázatok
Idén is lehetõség van a közmûvelõdési intézmények számára tech-
nikai, mûszaki eszközökre, berendezési tárgyakra pályázni a
Nemzeti Kulturális és Örökségvédelmi Minisztériumtól. A Sár-
szentmiklósi Könyvtár és Klub 400.000 Ft-ra pályázik (ebbõl az
önkormányzat által biztosított önrész 72.000 Ft), a Sárbogárdi
Kulturális Egyesület 1.158.000 Ft-ra (önrész: 208.440 Ft), a
Rétszilasért Egyesület 325.000 Ft-ra (önrész: 58.500 Ft), az
Összefogás Pusztaegres Jövõjéért Egyesület 400.000 Ft-ra (ön-
rész: 72.000 Ft).
A Széchenyi-terv keretei közt, közbeszerzési eljárás útján korsze-
rûsítenék a töbörzsöki iskola és a Zengõ Óvoda fûtési rendszerét.
A sárszentmiklósi ÁMK esetében megújuló energiaforrás hasz-
nosításával épületenergetikai fejlesztésre pályáznának.

Megállapodás a sárhatvani klubra
A sárhatvani klub üzemeltetésére 2011. április 1-jétõl a Sár-
hatvanért Egyesülettel köt közmûvelõdési megállapodást a testü-
let. Az egyesület a megállapodás szerint nyitvatartási idõt biztosít
a nyugdíjasklub és a sportklub részére.

Töbörzsöki posta
Dr. Sükösd: A Magyar Posta az alsótöbörzsöki posta ügyében azt
a konstrukciót találta ki, hogy vegyünk fel egy embert mi, és õk át-
képzik. Az önkormányzatnak nincs ilyen funkciója. Hosszasan
egyeztettünk a postásokkal, és kiderült, hogy 50 önkormányzattal
kötöttek ilyen szerzõdést, ebbõl már 46-ot felmondtak az önkor-
mányzatok, mert nem mûködik. A maradék négybõl egyet voltak
hajlandók megnevezni, ami egy 270 fõs településen mûködik, 2
ügyintézõvel. A nagy postán azt mondják, hogy lenne ember a he-
lyettesítésre. Az az igazgató, akivel hamarosan egyeztetünk eb-
ben a kérdésben, meglepõdött azon, hogy mennyien élnek Tö-
börzsökön, annak ellenére, hogy leírtuk levélben. Érdekes a hoz-
záállás, de bízom benne, hogy jobb lesz.

A mentõállomás felújítása
Dr. Sükösd: A mentõállomás vezetõje keresett meg, hogy a me-
gyei, illetve országos fõnökeivel egyeztetve az látszik, hogy a fel-
újítás talán elõbbre kerülhet, ha az önkormányzat elvi szinten ál-
lást foglal, hogy nekünk szükségünk lenne a mentõállomás mie-
lõbb felújítására. Úgy gondolom, ha mi ezt akármilyen szinten
meg tudjuk sürgetni, azzal kárt nem okozunk. A megoldási javas-
latokat is próbálják már kidolgozni. Arról biztosítottam a vezetõt,
hogy a felújítás idejére, ha szükséges, helyet tudjunk biztosítani a
mentõknek valahol.
A testület egyöntetûen támogatta a polgármester javaslatát.

Bõvítene a gumis
A Radnóti utcában gumijavítót üzemeltetõ Farkas Tamás azzal a
kérelemmel fordult a testülethez, hogy a mûhelye szomszédságá-
ban szeretne megvásárolni egy 170 m2-es területet. Mivel a terüle-
ten található egy nagy átmérõjû szennyvízvezeték, a kérelmezõ
egyeztetett a Fejérvíz Zrt.-vel is. A Fejérvíz részérõl nem ütközik
akadályba a dolog, ha a kérelmezõ vállalja, hogy a szennyvízveze-
téktõl mindkét irányban 2 méteres védõtávolságot tart, azaz oda
semmilyen építményt nem helyez el.
A pénzügyi bizottság a területet 1.500 Ft/m2 áron javasolta érté-
kesíteni.
Juhász kevesellte ezt az összeget.
Dr. Sükösd: Ez a terület a nagysága miatt önállóan nem forgalom-
képes. Azért tartom támogatandónak a kérelmet, mert munka-
hely-teremtési céllal kívánják a területet megvásárolni.
Nedoba egyetértésének adott hangot, habár az ár tekintetében õ
is dilemmáit fogalmazta meg.

Folytatás a következõ oldalon.
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Dr. Sükösd: Építési telket adott el az önkormányzat még ennél
kevesebbért.
Nagy Tibor: Bár mindig a sárbogárdi vállalkozók mellett vagyok,
most kivételt kell tennem, mert a munkahelyteremtésre más esz-
közök is vannak. Itt a város vagyonáról van szó. Kérem, gondoljuk
át az árat.
Dr. Sükösd: A kérelmezõnek viselnie kell a szolgalmi jog és a
megosztás költségeit, illetve a mûszaki költségeket is a vételáron
felül.
Nagy 1.800 Ft-ra tett javaslatot, Juhász legalább 2.200 Ft-ot indít-
ványozott.
Novák-Kovács Zsolt: A 170 m2-t más nem fogja megvásárolni,
mert nem tudja használni. Ha a bõvítéstõl elriasztjuk a kérelme-
zõt, elviszi a vállalkozását Sárbogárdról. A magasabb ár nem biz-
tos, hogy megéri ezt a kockázatot. Hogyha munkahelyet teremt,
akkor a segélyezõk körét csökkentjük, és ott is van bevétele, illet-
ve kiadáscsökkenése a városnak.
Juhász visszavonta a 2.200 Ft-os árat, Nagy azonban ragaszkodott
az 1.800 Ft-hoz, s végül ezt fogadta el a testület.

Sportügy
A jogi és az oktatási bizottság nem javasolja a sportlétesítmények
térítésmentes használatát a hétvégi bajnoki mérkõzéseken.
Nedoba: Mi ennek az oka?
Dr. Sükösd: A sportra nagyobb összeget tudtunk elkülöníteni, pá-
lyázható a használat is. Az intézményvezetõk nem vették volna jó
néven, ha a csekély bevételüket tovább csökkentjük. A 800 Ft sok
esetben a rezsit sem fedezõ kedvezményes díj, ahol az önkor-
mányzat már támogatást nyújt. A közpénzek felhasználásáról
szóló jogszabály szellemiségével nem találkozik össze az ingyenes
átadás.
Nedoba: Azzal nem értek egyet, hogy nincs bevétel belõle, mert a
szombati mérkõzéseken nem kell nagyon világítani, fûteni. Az in-
tézményekkel kapcsolatban támogattunk jubileumot, cafetériát
stb., ami nem kötelezõ. Ezért elvártam volna, hogy õk is úgy
álljanak hozzá ehhez a dologhoz.
Novák-Kovács (mivel Nedoba felszólalásában a gimnáziumot is
említette érintõlegesen): A gimnázium a felújítás miatt a saját
tornatermét nem tudta használni, ezért fordultunk a Mészöly is-
kola vezetéséhez, és õk a délelõtti szabad kapacitásaikat ajánlot-
ták fel. Bevételcsökkenést az iskolának mi ezzel nem okoztunk,
ugyanis délelõtt másra nem tudják használni a tornatermüket,
mint gyerekek sportolására, viszont az ottani gyereklétszám nem
töltötte fel a tornatermeket. Az akkori polgármesterrel, Juhász
Jánossal egyeztettünk, és õ hozzájárult ehhez.

Bejelentések
Juhász: Úgy tudom, nõnap alkalmából a köztisztviselõket virág-
gal köszöntötte, és egy tantestület kapott egy üdvözletet. Régen a
közszférában valamennyi hölgy egy aláírt lapot kapott. Mi az oka
az egyik fel- és a másik leértékelésének?
Dr. Sükösd: Úgy ítéltük meg, hogy elégséges, ha az intézmények-
nek küldünk egy lapot, ahogy korábban is, és akikkel közvetlenül
együtt dolgozom, nekik virággal kedveskedünk. Természetesen
nem található meg a virág számlája az önkormányzat rendszeré-
ben, és nem rendeztünk rá gyûjtést sem. Én így láttam jónak.
Nedoba: A Mátyás király utca, Ady Endre út 41. környékén egy
aknafedél régóta nyitott és balesetveszélyes. A 63-as fõúton az út-
padkán vastagon van a föld, össze kellene gyûjteni. Örülök, hogy
Benével megtörtént a szándéknyilatkozat-váltás. Erõs Ferenctõl
kérdezem, hogy a civilek összehívása milyen módon történt?
Erõs Ferenc: Meghívó útján.
Nedoba: Nem kapott mindenki meghívót, így a Mozdulj a Váro-
sért Egyesület és a Független Baloldali Egyesület sem. Pedig
mindkettõ képviselõi mandátumot szerzett a testületben. Nehez-
ményezem, hogy azokat hívtátok csak meg, akik hozzátok lojáli-
sak, azokat meg nem, akik nemtetszésüknek adnak hangot.
Erõs: Ennek köze nincs ahhoz, hogy ki hova tartozik. Lehet, hogy
technikai hiba volt, és azért nem kaptak.

Nedoba: Akkor a jövõben nem fog ilyen elõfordulni?
Erõs: Nem.
Novák-Kovács: A fórum kezdeményezõje Erõs Ferenc volt, de a
szervezõje én. Két csoportot vettünk ki a civil szervezetek közül,
akiket erre a fórumra nem hívtunk meg. Egyrészt a sportszerveze-
teket, mert a sportot nem szeretnénk összemosni más civil tevé-
kenységekkel, és velük külön szeretnénk majd egy fórumot tarta-
ni, az õket érintõ kérdésekben. A FÜBE és a Mozdulj a Városért
Egyesület civil szervezetként definiálják ugyan magukat, viszont
aktív politikai tevékenységet folytatnak. A politikai tevékenysé-
get folytató szervezeteket nem tekintem azon civil szervezetek ré-
szének, amelyekkel a városnak kapcsolatot kell tartania. Ráadá-
sul mindkét szervezetnek van politikai képviselete a testületben,
ebbõl adódóan az elképzeléseiket, a város mûködésével kapcsola-
tos véleményüket az önkormányzati ülésén bármikor hajlandóak
és képesek elmondani. A civilek éppen attól civilek, hogy se jobb-
oldalinak, se baloldalinak nem tartják magukat, hanem civil moz-
galomként a város kulturális, karitatív és egyéb tevékenységeiben
szeretnének csak részt vállalni.
Nedoba: A KAPOCS Egyesület indult a választáson, és visszalé-
pett. Innentõl civil? Õket meghívta. Bártfai Antal ott volt a fóru-
mon. A múzeumbaráti körnek te vagy a vezetõje, és te is politi-
zálsz.
Novák-Kovács: Hogy a múzeumbarát egyesületnek a tagja és el-
nöke vagyok, ott semmilyen formában nem került szóba. Az egye-
sületet más is képviseli. A KAPOCS nem kapott meghívót. An-
nak, hogy a tagságából többen is ott voltak, az az oka, hogy többen
más civil szervezeteknek is tagjai.
Nedoba: Ha nem érzed, hogy ez faramuci, akkor nem tudok mit
mondani.
Erõs: Az ajtó bárkinek nyitva volt.
Nedoba egy másik témát is fölvetett: A sárbogárdi gimnázium
kommunikációs pénzérõl, ami most fent van interneten, kaphat-
nánk valami tájékoztatást?
Macsim: Én visszatérek a régi dolgaimra, a miklósi járdákra. Az
utolsó 8, 9 évben Miklós el volt egészen felejtve, csak Bogárd köz-
pontjának az érdeke volt a járdák meg az átereszek megtisztítása,
a csapadék levezetése.
Tóth Béla: Kellene csinálni valamit a HEMO épületével, mert ha
nagy esõ van, akkor alul ki kell lapátolni a vizet.
Érsek Enikõ: A pusztaegresiek a temetõvel szemben szeretnének
egy parkolót. A Rákóczi utcán elkezdték csinálni a járdákat, sze-
retném, ha befejeznék.
Novák-Kovács: A gimnázium tulajdonjogáról, illetve a mûködte-
tési jogról a város mondott le, mert úgy érezte, hogy nem megfele-
lõen tudja finanszírozni az intézményt. A Fejér Megyei Önkor-
mányzat átvette a gimnázium mûködtetését, majd a tulajdonjogot
is. Ennek birtokában tudott olyan pályázatot benyújtani, amely-
nek eredményeképpen a gimnázium teljes rekonstrukción és bõ-
vítésen esett át. Az elsõ ütem európai uniós költségekbõl zajlott, a
másodikat a megyei önkormányzat finanszírozta. Az egész gim-
názium rekonstrukciója közel félmilliárd Ft-ba került, ebbõl 220
millió az uniós forrás. Ha nem megyei tulajdonban van a gimnázi-
um, mikor lett volna ekkora önrész Sárbogárd részérõl, hogy ké-
pes legyen erre a rekonstrukcióra? A rendelõintézet esetében
ugyanez a helyzet. Néhány millió Ft-ot a városnak is kell fizetni,
viszont a felújítás közel 400 milliós program. Ezt is a megyei ön-
kormányzat vállalta fel. Ezek az intézmények megyei fennhatósá-
ga alá tartoznak, de Sárbogárd és a környékének lakóit szolgálják
ki. Azt hiszem, hogy a város részérõl inkább köszönetet kellene
mondanunk a megyei önkormányzatnak, mint hogy állandóan
kötözködünk, civakodunk velük. Örüljünk neki, hogy a városunk
gazdagodott két ilyen épülettel. A lakosság részérõl nem az lesz a
kérdés, hogy az orvosokat a rendelõben ki finanszírozza, a gimná-
zium tanárai kitõl kapják a fizetést, hanem az, hogy sárbogárdi di-
ákok, betegek járhatnak ezekbe az intézményekbe, és nem kell
Székesfehérvárra, Szekszárdra, Dunaújvárosba menni.
Juhász: 2004-ben azért adtuk át a gimnázium tulajdonjogát, hogy
a megye nagyobb lobbiereje, anyagi lehetõségei révén megújuljon
az épületegyüttes, és valóban a sárbogárdi és környékbeli fiatalok

Folytatás a következõ oldalon.
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szolgálatába álljon. Ugyanez volt 2007-ben
a szakrendelõ vonatkozásában is. Nem hi-
szem, hogy olyan sok bírálat hangzik el itt;
azok nem vonnak le semmit abból, hogy
mindkét intézmény megújult, nagyon szép
lett, és reméljük, sokkal komolyabb szín-
vonalon szolgálja az itt élõ embereket.

Dr. Sükösd: A katolikus egyház megkere-
sése a körzeti óvodanyitás vonatkozásában
azért nem kerül most a testület elé, mert
nincs abban a fázisban. A plébános úr meg-
tekintette az épületet, az egyház megkere-
sett bennünket, adtunk egy alaprajzot, és
kértük, hogy elvi szándékukat fejezzék ki
írásban. Elkezdtük vizsgálni, hogy ez mi-
lyen módon hatna a mi intézményeinkre.
Amíg ki nem derül, hogy van-e erre igény,
addig korai ezt a testület elé döntésre hoz-
ni.

Varga Gábor: A gimnázium 2,5 millió Ft-
os kommunikációs költsége nem Sárbo-
gárd Város Önkormányzatát érinti. Nevet-
séges akár az elõzõ vagy a jelenlegi testület
bármely tagját ezzel összefüggésbe hozni.
Az uniós pályázati forrásban van egy elkü-
lönített rész, ami kifejezetten a kommuni-
kációs résszel foglalkozik, hogy az adott
pályázatot ismertessék, és tudassák a nagy-
közönséggel, hogy valami uniós forrásból
készült. A TÁMOP-nál is vannak ilyen kö-
telezettségek, a prospektustól kezdve a
nagy táblákig. A projektnek valószínûsít-
hetõen volt egy ilyen kommunikációs költ-
sége, amelyet az akkori közgyûlés elõtt
sem ismert okból a közgyûlés elnöke való-
színûsíthetõen Rátkai Félixszel kötött
meg. Hogy ez jogos volt, vagy sem, azt
majd vizsgálja az ügyészség.

Az országgyûlési képviselõ arról is tájéko-
zatta a képviselõ-testületet, hogy az ultra-
hangkészülék elhúzódó közbeszerzése mi-
att (amit állítólag március 9-én leszállítot-
ták) tolódott a rendelõintézet nyitása. A
kivitelezés terv szerint 2010. november
30-án befejezõdött, a mûszaki átadás, át-
vételi eljárás végleges lezárására 2010. no-
vember 12-én került sor, a használatba vé-
teli eljárás is lezajlott, az orvosi rendelõ be-
bútorozása megtörtént 2011. januárban. A
projekt befejezésének határideje 2011. ja-
nuár 15. volt a támogatási szerzõdés értel-
mében. A rendelõ üzemkész állapotban
fogadhatja a vendégeket március 31-étõl.
Megjegyezte: nemcsak külsõleg és belsõ-
leg újult meg a rendelõ, hanem remélhetõ-
leg nagyobb orvos-óraszám is kerül ide a
különféle szakrendelések révén.

Hargitai Kiss Virág

Folytatás az elõzõ oldalról.

Pályázati felhívás
jegyzõi munkakör betöltésére

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 36. § (1) bekezdése,
valamint a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban:
Ktv.) 8. § (1) bekezdése alapján Sárbogárd Város Önkormányzata pályázatot hirdet

jegyzõ munkakör betöltésére.
A jegyzõ által ellátandó feladatok: az
Ötv. 36. §. (1)-(3) bekezdésében foglal-
tak szerint.
Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi, vagy állam- és jog-
tudományi doktori képesítés, vagy okle-
veles közigazgatási menedzser szakképe-
sítés,
– közigazgatási szervnél szerzett legalább
2 évi közigazgatási gyakorlat,
– jogi, vagy közigazgatási szakvizsga,
– magyar állampolgárság, büntetlen elõ-
élet,
– a Ktv. 21. §-a szerinti összeférhetetlen-
ség hiánya,
– kinevezés esetén a 2007. évi CLII. tör-
vény 3. § és 6. § (2) bekezdése alapján va-
gyonnyilatkozat-tételi kötelezettség tel-
jesítése.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó részletes szakmai önéletraj-
zát,
– a pályázat benyújtásához képest 3 hó-
napnál nem régebbi erkölcsi bizonyít-
ványt,
– a képesítést tanúsító okiratok közjegy-
zõ által hitelesített másolatát,
– az összeférhetetlenség hiányával kap-
csolatos nyilatkozatot, valamint
– a személyes adatai kezelésére vonatko-
zó nyilatkozatát,
– az elõírt közigazgatási gyakorlat meg-
létét igazoló eredeti dokumentumot,

vagy annak közjegyzõ által hitelesített
másolatát.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– helyi önkormányzatnál szerzett leg-
alább 5 éves közigazgatási gyakorlat,
– helyi önkormányzatnál szerzett leg-
alább 3 éves, a köztisztviselõk jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXIII. törvény 45. §
(10) bekezdés c) pontjában rögzített fõ-
osztályvezetõ-helyettesi, illetve osztály-
vezetõi szintû vezetõi gyakorlat.
Az illetmény megállapítására a köztiszt-
viselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXI-
II. törvény szabályai alapján kerül sor.
A jegyzõi munkakör – határozatlan idõ-
tartamra szóló kinevezéssel – a képvise-
lõ-testület döntését követõen legkoráb-
ban 2011. április 13-ától tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje: a
KSZK honlapján történõ megjelenést
követõ naptól számított 10 nap.
A pályázatokat dr. Sükösd Tamás polgár-
mester részére kell benyújtani 2 példány-
ban. A borítékon fel kell tüntetni: „Jegy-
zõi pályázat”.
Cím: 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.
A pályázat elbírálására a pályázati határ-
idõ lejártát követõ testületi ülésen kerül
sor. A képviselõ-testület fenntartja a jo-
got, hogy a pályázatot érvénytelennek
nyilvánítsa.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

SZERETNE ÉRETTSÉGIT TENNI?
AKÁR KÉT ÉV ALATT ELÉRHETI!

Képzések helyszíne: alsószentiváni iskola
Tanítás: esti tagozatos munkarend szerint, heti két alkalommal. Térítési díj: 2500 Ft/hó

Bõvebb információk, jelentkezés:

személyesen: az alsószentiváni általános iskolában (Alsószentiván, Béke út 112.), munkanapokon
8-16 között; telefonon: 06 (25) 504 710 (Kiss Attila), e-mail: kissattila@bela-aszentivan.sulinet.hu,
honlap: www.asztivaniskola.lapunk.hu (Felnõttoktatás – Jelentkezési tudnivalók menüpont)

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke

eseményeirõl
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1848-ból építkezve
Rég nem látott létszámú ünneplõ gyûlt
egybe március 15-én a Hõsök terei emlék-
mûegyüttesnél, közösen fejet hajtani azon
hazafiak emléke elõtt, akik magas mércét
állítottak elénk, az utódok elé. A kellemes
tavaszi este, az illatok, a fények, a daliás lo-
vasok, a hosszan kígyózó menet mind az
együvé tartozás érzését erõsítették, s a bi-
zakodást abban, hogy kerüljön végre
egyensúlyba ez a nemzet egymással, magá-
val, a körülöttünk élõ népekkel.
A Sárbogárdi Fúvószenekar muzsikája to-
borozta össze az ünneplõket. Nemzeti
imánkat énekelve csendesedtünk el, hogy
magunkba fogadjuk Petõfi Sándor „Föltá-
madott a tenger” címû költeményének
gondolatait Várady-Szabó Bence tolmá-
csolásában. A Huszics Vendel kórus Bach
„Honszeretet” c. mûvével és Liszt „Ma-
gyar ünnepi dal”-ával keretezte dr. Sükösd
Tamás polgármester beszédét, aki – fel-
idézve a forradalmi események mérföld-
köveit – azt hangsúlyozta: elõdeink olyan
biztos alapokat raktak le a forradalom és
szabadságharc idején, melyekre ma is épít-
hetünk, kötelességünk építeni. S párhuza-
mot vont a 19. századi és a mostani reform-

törekvések közt. … Ám nagy felelõsség is
elõdeinkhez méltó módon folytatni az
építkezést!

A koszorúk elhelyezését követõen felsora-
kozott a fáklyás menet a lovasok mögé, és
az emlékmûegyüttest megkerülve vonul-
tunk a Petõfi-emléktáblához. Itt két jó tor-
kú, ifjú gimnazista, Várady-Szabó Bence
és Makkos Ambrus gitárkísérettel adta elõ
a Nemzeti dal megzenésített változatát,
majd zárásként együtt elénekeltük a Szó-
zatot.

Elismert sárbogárdiak

Pirosné Kocsis Anna, a polgármesteri hi-
vatal szakreferense az ünnepség kereté-
ben örömmel jelentette be, hogy Horváth
Ferencné, a Sárszentmiklósi Általános Is-
kola igazgatója jeles megyei kitüntetés-
ben, Németh László-díjban részesült.

Habár ez az ünnepségen nem hangzott el,
de jelentõségénél fogva ide kívánkozik:
Magyar Köztársasági Arany Érdemke-
reszt kitüntetésben részesült Szabó Imre
nyugalmazott sárbogárdi lelkész.

Mindkét kitüntetettnek szívbõl gratulá-
lunk! S habár biztos vagyok benne, hogy
Erzsikének és Imre bácsinak nem a díjak
számítanak, életük, elhivatottságuk, sze-
mélyiségük mégiscsak méltó arra, hogy
példaként állítsuk mások elé.

Hargitai Kiss Virág

Ünnep fáklyákkal
Cecén sokéves hagyománya van annak,
hogy március 15-én a hõsi emlékmûtõl in-
dulva fáklyákkal vonulnak végig a fõutcán a
polgárok. Elöl megy a polgármester és a
képviselõk családostól, az intézmények,
egyházak képviselõi, majd a falu népe és az
iskolások. Az idén is így történt. A kultúr-
házhoz érkezve a fáklyákat letûzték a kop-
jafa körül, majd a kultúrház nagytermében
volt az ünnepség. Varga Gábor polgármes-
ter mondott beszédet, majd az iskolások a
48-as eseményeket elevenítették fel a Pil-
vax kávéházban történtek kapcsán.

A mûsor után koszorút helyeztek el a kul-
túrház falán lévõ 48-as emléktáblánál.

Hargitai Lajos

Ovis szülõk bálja Cecén
A négynapos ünnepet kihasználva a cecei óvoda szülõi
munkaközössége szombaton bált rendezett a kultúr-
házban. A bál elõtt kedves mûsorral köszöntötték a
vendégeket az óvodások. A kicsik és a középsõsök
mondókákkal, körjátékkal léptek színpadra, a nagy-
csoportosok pedig látványos díszletek között lakodal-
mi játékot mutattak be az óvó nénik irányítása mellett.

A bemutató után Szabó Laci zenéjére késõ éjszakáig
táncolt a báli közönség. A bál és a tombola bevételét
óvodai célokra fordítják. Minden önzetlen segítõnek
köszönik a támogatást.

Hargitai Lajos

Köszönetnyilvánítás

A cecei Harmónia kórus ezúton szeret-
né megköszönni kedves közönségének
és jegyet vásárló támogatóinak, hogy
hozzájárultak a farsangi vigadalom si-
keréhez.

Külön köszönet Menyhárt Ferenc ado-
mányáért és Szabó László zenésznek,
aki anyagi juttatás nélkül remek hangu-
latot biztosított a mulatság résztvevõi-
nek.

Harmónia kórus, Cece
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Tavaszköszöntõ bál Alapon
Az alapi iskola szülõi szervezete szomba-
ton tavaszköszöntõ bált rendezett. A jóté-
kony célú rendezvény bevételét a most
végzõ nyolcadikosok tablójának elkészíté-
sére és kirándulásuk finanszírozására for-
dítják.

Az esemény az egész település ügye volt.
Ez megmutatkozott abban, hogy a szerve-
zésben nagyon sokan részt vettek, olyanok
is, akiknek jelenleg nincs iskolás gyerme-
kük.
A mûvelõdési ház tavaszi virágdíszes pom-
pával köszöntötte az érkezõ vendégeket.
Ügyes kezek a fõbejáratot és az elõcsarno-
kot színes füzérekkel díszítették. Az elõ-
csarnokban és a kisteremben ízlésesen
megterített büféasztalokon kínálták ma-
gukat a finom sütemények.
Igazi meglepetés volt a nyolcadikosok nyi-
tótánca. A palotáshoz gyönyörû jelmeze-
ket öltöttek magukra a lányok és a fiúk
egyaránt. A bemutatót a közönség lelkes
tapssal jutalmazta. A táncot osztályfõnök-
ük, Imréné Kaszás Anita tanította be.

A tánc után vetített képes élménybeszá-
molóban adtak számot a most végzõ nyol-
cadikosok az iskolában töltött éveikrõl. A
hangulatos beszámolóból megtudtuk,
hogy eleinte nem igazán volt szerencséje
ennek az osztálynak, mert minden tanító

nénijük év közben elment szülni. Aztán
Anitával kihúzták a nyerõ számukat, mert
egészen nyolcadikig végig velük maradt.
Eleinte – mint ezt aranyosan kommentál-
ták – még aggódtak, hogy imádott osztály-
fõnöküknek is „becsúszik egy baba”. Ha
baba nem is jött, sokkal inkább azon kellett
dolgozniuk, hogy valahogy férjhez adják a
gyönyörû szõke tanár nénit, akinek minde-
ne volt a tanítás és a gyerekek, s õ nem
azon törte a fejét, hogy megházasodjon. Ez
aztán – nézetük szerint az õ közremûködé-
süknek köszönhetõen – sikeresen megtör-
tént a közelmúltban, aminek még a fiúk is
örültek, akik – valljuk be férfiasan – vala-

mennyien fülig szerelmesek voltak a szép
tanár nénibe. Mert ahogy nõttek a gyere-
kek, úgy kamaszodtak, és az õ életükben is
egyre fontosabb szerephez jutott a szere-
lem kérdése. A kamaszodásból egyébként
is volt gondjuk elég. Mármint ami a tanu-

lást és a magatartást illeti. Így jött el a
mostani könnyes búcsú, a 2011. esztendõ,
amely évszám, bizony, fölkerül majd a
tablójukra is nevezetes dátumként, amikor
júniusban elhagyják az iskolát.
Méhes Lajosné polgármester asszony a
képviselõ-testület nevében köszöntötte a
búcsúzó nyolcadikosokat, s átadott osz-
tályfõnöküknek egy emléklapot, 50.000 Ft
kíséretében, az osztálykiránduláshoz hoz-
zájárulásként.
A település képviselõi lemondtak tisztelet-
díjukról, a polgármester pedig a költségté-
rítésérõl. A település költségvetésében így
keletkezett megtakarítást a képviselõk kö-
zös egyetértéssel közösségi célokra fordít-
ják. Az összeg, amit a polgármester asz-
szony az osztálynak most átadott, ebbõl az
alapból való.
Az est mûsorában meglepetésként az isko-
la pedagógusai a polgármester asszonnyal
kiegészülve látványos boszorkánytáncot
adtak elõ. Fekete selyemruhában, boszor-
kánykalapban, seprûvel a lábuk között bû-
vös körtáncot járva jól mutattak a nõk, s
látványuk akkor se lett ijesztõ, amikor a
közönség soraiból kiragadtak egy kisfiút,
azt egy nagy üstbe ültették, s zöldséggel,
sárgarépával, megsózva, megfûszerezve
boszorkányszombati vacsorának megfõz-
ték, mint ahogy azt a János Vitézben is ol-
vashatjuk.
Mielõtt bárki a szívéhez kapna, megnyug-
tatom a nyájas olvasókat, hogy az õrült
seprûtánccal körültáncolt gyerek végig vi-
gyorogva hintázott az üstben, s a végén tel-
jes épségben szállt ki a fõzõalkalmatosság-
ból.
A mûsor után hajnalig tartó bálon mula-
tott a népes közönség. A talpalávalót a Bo-
ros zenekar szolgáltatta.

Hargitai Lajos

Köszönet
Köszönetemet fejezem ki Alap község
képviselõ-testületének nevében az Ala-
pi Általános Iskola szülõi munkaközös-
sége vezetõjének, Vámosiné Somogyi
Veronikának, és a munkaközösség tag-
jainak a tavaszköszöntõ bál megszerve-
zéséért és lebonyolításáért. Köszönjük
az iskola pedagógusainak és az Alapi Is-
koláért Közalapítvány elnökének a lel-
kes munkát, külön köszönet Imréné
Kaszás Anita osztályfõnöknek a színvo-
nalas mûsorért, amit a búcsúzó nyolca-
dikosok adtak.
A szülõknek köszönjük, hogy biztosítot-
ták a gyerekek gyönyörû ruháját, kö-
szönjük Zsigmond Györgynének a tava-
szi dekorációt, valamint Kanyóné So-
mogyi Tündének, Takács Józsefné Eri-
kának a függönyt és a terítõt.

Méhes Lajosné polgármester,
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyzõ

A két legidõsebb alapi bálozó
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Nyílt
tér

Hiányos civil fórum
Személyesen és telefonon többen kérdezték, hogy egyesületünk a civil fórumra szóló
meghívást miért nem fogadta el.
Ennek egyetlen oka, hogy nem hívtak minket.
Az esetet követõ telefonbeszélgetés során dr. Sükösd Tamás polgármester úr sajnálatát
fejezte ki a technikai jellegû önkormányzati hibáért, és ígéretet tett arra, hogy a további
rendezvényekre minket is hívnak.

Fodor János elnök, Mozdulj a Városért Egyesület

Polgárõrség alakult
Pusztaegresen

Megalakult a pusztaegresi polgárõrség. Alakuló gyûlésüket vasárnap délután tartották a
pusztaegresi kultúrházban. Dala Károly, az egyesület elnöke elmondta, hogy egyelõre
gyalog, illetve saját gépkocsival járják a területet, ami igen nagy, hiszen Sárhatvanra és
Nagyhörcsökre is kijárnak. Remélhetõleg rövidesen ez utóbbi két településrõl is lesznek
majd tagjaik. A szervezet a befizetett tagdíjakból tartja fönn magát. Hangsúlyozták, hogy
a rendõrséggel szoros együttmûködésben dolgoznak. Kérik a lakosságot, hogy segítsék a
polgárõrök munkáját, mert csak a közös együttmûködéssel lehet visszaszorítani a bûn-
cselekményeket.

A lakosok nevében Bihar Ferenc szólalt fel. Nagyon jónak tartja a kezdeményezést, és
mindenkit arra kér õ is, hogy támogassák a polgárõrök munkáját.

Hargitai Lajos

Egy bál
margójára
Szombat délelõtt lelkes kis csapat készülõ-
dött az esti rendezvényre. A sárhatvani
klub elõtt asszonyok serénykedtek, pucol-
ták a zöldséget, hagymát, krumplit az esti
gulyáshoz. A fiúk sátrakat állítottak, és pa-
dokkal, asztalokkal rendezték be. Egyre
többen érkeztek és kérdezték, hogy tud-
nak-e segíteni.
Közben a klubhelyiségben elhelyezett asz-
talon egyre gyûlt a sok adomány, az esti bál
tombolatárgyai. Itt szinte minden ado-
mány volt: a birka a gulyáshoz, a sütemény,
a tombola, a belépõ. Minden egy nemes
célt szolgált: egy húszéves fiatalember ta-
lán élete legnagyobb harcát vívja; az õ és
családja segítése volt a cél. Nem csoda,
hogy ahogy az asztal egyre kisebbnek mu-
tatkozott, a szervezõk közül néhányan el-
morzsoltak egy-egy könnycseppet.
Az esti bál és a gulyás jól sikerült, a tánc-
parkett a tombolasorsolásig folyamatosan
kicsinek bizonyult.
De volt a rendezvénynek egy önmagán túl-
mutató üzenete is: vegyük észre egymást,
segítsük lehetõségünkhöz mérten az el-
esetteket, értékeljük reálisan saját helyze-
tünket.
Úgy gondolom, példaértékû a sárhatvani
összefogás ebben az énközpontú világban.
A kert, az udvar és más helyett az emberek
jó része a közösségi összefogást, az önzet-
len segítést választotta ezen a csodálatos
tavaszi napon.

Tudósítónktól

Rablás a Huszár-temetõnél
A négynapos ünnep arra is alkalmat adott, hogy a hazalátogató családok kimenjenek a temetõbe. Az egyik sárbogárdi család távolról
érkezett hozzátartozóival a Huszár-temetõben tett látogatása kellemetlen eseménnyel végzõdött.

Amikor autójukkal a temetõhöz érkeztek, csak egy fehér színû, sötétített üvegû Opel gépkocsi várakozott ott rajtuk kívül, s abban né-
hány alakot lehetett sejteni. A temetõbe érkezõ család semmi rosszra nem gondolt. Leparkoltak, s táskájukat a csomagtartóba téve, az
üres autót bezárva, bementek a temetõbe. Körülbelül egy félóráig voltak a temetõben. Amikor visszaérkeztek, döbbenten tapasztal-
ták, hogy az autó ablakát betörték, a hátsó ülést lehajtva a betörõ benyúlt a csomagtérbe, és kivette az oda betett táskát.

A táskában nem volt sok pénz, a tulajdonost viszont annál fájdalmasabban érintette, hogy a táskával együtt elvitték az összes iratát is,
köztük olyanokat, amelyek a munkavégzéshez neki feltétlenül szükségesek.

A károsult ezúton is kéri, ha valaki megtalálta az iratait, azokat adja le a rendõrségen, vagy dobja be a szerkesztõség postaládájába, il-
letve hívja a károsult tulajdonost a 06 (20) 9209 294-es telefonszámon.

Szerkesztõ
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Hírek az alsószentiváni
általános iskolából

2011. január 22-én, a magyar kultúra napja
alkalmából, immár 12. alkalommal rende-
zett felolvasást a sárbogárdi Madarász Jó-
zsef Városi Könyvtár gyermekkönyvtára.
Miután Kovácsné Komáromi Edit könyv-
táros köszöntötte a megjelenteket, Csukás
István mûveibõl olvastak fel a gyerekek
egy-egy rövid részletet, így köszöntve a 75
éve született írót.
Iskolánkat Békési Arianne, Biber Ildikó,
Márkli Balázs, Porteleki Alexandra, Sipos
Dávid és Varga Brigitta képviselték a ren-
dezvényen. Szép olvasásukért valamennyi-
en emléklapot és könyvjelzõt kaptak elis-
merésül, melyhez ezúton is gratulálunk!
Február 18-án a második olyan évfolya-
munkat köszöntöttük, akik Alsószent-
ivánon kezdték meg középiskolai tanul-
mányaikat és jutottak el az érettségi kapu-
jához. Sütõ László tagintézmény-vezetõ
megköszönte a csapatnak az eddigi kitartó
munkát, s kiemelte, hogy a most átadott
szalag is jelzés értékû: néhány hónap, és
kezdõdnek a vizsgák, amelyekhez további
sok energiát és kitartást kívánt.
Kiss Attila osztályfõnök egyenként kö-
szöntötte az évfolyam tagjait a szalag feltû-
zése elõtt. Bajer Tamás, Bodnárné Pilasza-
novich Petra, Dévényi János, Kállai Krisz-
tina, Kiss József, Kovács Renáta, Márko-
vicsné Magai Éva, Molnár Brigitta, Patkós
Sándor és Pinczési Tamás tehetnek az év-
folyamból májusban érettségi vizsgát, ok-
tóberben pedig Lengyel Ágnes és Kõfejû
László is megszerezheti a bizonyítványt. A
tanárokkal elköltött közös vacsorát han-
gulatos karaoke zárta, megannyi potenciá-
lis Megasztár-jelölt felfedezésével.
Hagyományos farsangi mûsorunkra az idei
tanévben február 24-én került sor. A mu-
latság felvezetéseként alsós néptáncosaink
és felsõs modern táncosaink is bemutatták
egy-egy produkcióval, mi mindent tanul-
tak ebben a tanévben. A táncokat követõ-
en került sor az egyéni jelmezesek felvonu-
lására, majd az osztályok mûsoraira. Szá-
mos jó produkciót, ötletes jelmezt láthat-
tunk, amit a zsûri is díjazott. Egyéniben
megjelent Robin Hood és Zorro, a kis ké-
ményseprõinas, feltûnt Balázs Klári és
Korda György, egy focista pomponlány-
nyal, hogy csak a legjobbakat említsük. Az
osztályok jeleneteiben láthattunk bohóc-
és varázslótársulatot, a hét törpét, nép-
táncalakulatot, hastáncosokat, õsemberi
hordát és csövesek gyülekezetét. A jó han-
gulatot tovább fokozta a szendvicsek he-
gye és a tombola is. A rendezvényt a meg-
szokott farsangi diszkó zárta le.
Március 3-án, csütörtökön láttuk vendégül
iskolánkban leendõ elsõ osztályos tanuló-
inkat. Az érdeklõdõ ifjoncok szüleikkel
közösen részt vehettek egy bemutató fog-
lalkozáson, melyen a játéké volt a fõsze-

rep: sok vidámságot hozott a rajz, a mese-
elõadás, az angol nyelvlecke. Látogatóink
ezt követõen bejárhatták az iskolát, mo-
zoghattak egy kicsit a tornateremben, sõt a
számítógépszobában kipróbálhatták a
szeptembertõl közelebbrõl is megismerés-
re kerülõ játékos oktatóprogramokat. Ter-
mészetesen nem engedhettük vendégein-
ket üres kézzel távozni, az ajándékba ka-
pott papírforgókkal és ceruzatartókkal si-
került nagy örömet szereznünk jövõbeni
elsõseink számára.
Az Alsószentiváni citerások zenekar tagjai
március 4-én Mohácson egy országos te-
hetségkutatón vettek részt. Bár dobogós
helyezést nem sikerült elérni, a lányok na-
gyon ügyesen helytálltak ezen a komoly

megmérettetésen. Nagyon jó bírálatot
kaptak a zsûritõl, valamint egy emléklapot
és 5.000 Ft-os vásárlási utalványt, melyet
egy hangszerboltban lehet levásárolni. A
verseny izgalmai után nagyon érdekes lát-
nivalókkal és élményekkel gazdagodtunk,
ugyanis éppen ebben az idõszakban került
megrendezésre Mohácson a hagyományos
busójárás. Közös fényképeket készítet-
tünk, és még egy kis kergetõzésre is sor ke-
rült a téren. Köszönjük gyermekeinknek,

hogy elvitték iskolánk hírnevét Mohácsra,
és köszönettel tartozunk Balázs Lilla
tanárnõnek a felkészítésért és a szép ruhá-
kért.

Március 15-e jelképpé vált, nemzetünk
szabadságszeretetét, szabadság utáni vá-
gyát fejezi ki. Erre emlékeztünk hagyomá-
nyos fáklyás felvonulásunkkal és az 5-6.
osztályosok azt követõ emlékmûsorával is.
A fáklyás felvonulás idén a kultúrháznál
kezdõdött, innét kiindulva haladt a menet
a Béke úton keresztül az iskoláig. Ismét
együtt vonultak fel kicsik és nagyok, szülõk
és tanárok.

A szokásokhoz híven a fáklyákat a nagyob-
bak vitték, a menetet elkísérte az úton a te-
lepülés polgárõrsége is. Az iskola tornater-
mében a Himnusz után Kiss Attila tanár úr
mondta el ünnepi köszöntõjét, kiemelve,
hogy 1848 a mai napig példát mutathat szá-
munkra: azért válhatott a legnagyobb
nemzeti ünnepünkké, mert 163 éve egyet
akart a magyar nép, és a márciusi ifjak kez-
deményezését széles összefogás kísérte.
Majd az 5-6. osztályosok elõadása idézte
fel az ünneplõk számára 1848. március
15-e történelmünk részévé vált eseménye-
it. A forradalmi indulókkal aláfestett, han-
gulatos mûsort gyertyagyújtás zárta, majd
a Szózatot követõen a stílszerûen huszár-
trombitán eljátszott katonai takarodó
hangjai búcsúztatták az ünneplõket.

Rendezvényeink mellett természetesen
dolgozunk már az új tanév elõkészítésén.
Terveink szerint az új tanévet a jelenlegi
tanári gárda fogja megkezdeni, s vala-
mennyi választható szolgáltatásunk (alsós
angol, néptánc, citera, ökológia és egyéb
szakkörök) továbbra is szerepel kínála-
tunkban. Szintén lehet jelentkezni érettsé-
git adó képzésünkre. Szeretnénk kialakíta-
ni egy nappali tagozatos szakiskolai kép-
zést, amely a 9-10. évfolyam elvégzését kö-
vetõen hiányszakmák elsajátítását teszi le-
hetõvé tanulóinknak. Jelenleg ennek a
képzésnek az engedélyeztetésén dolgo-
zunk. A késõbbi fejleményekrõl hírt
adunk.

Kiss Attila
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Újabb siker a Fejér Megye
Biodiverzitása pályázaton

Iskolánk 2010 õszén immár másodszor vett
részt a Fejér Megye Biodiverzitása címû
pályázaton, melyet a Fejér Megyei Ön-
kormányzat írt ki. A természetet kedvelõ
diákjaink elsõsorban az ökológia szak-
kör keretében mérték fel Alsószentiván
környékének élõvilágát. Néhány tanuló
már rutinosnak számít ebben a munkában,
hiszen az idei csapatból többen is részt vettek
a tavaszi, szintén sikeres pályázatban.
Azt hiszem, mindannyiuk nevében mondhatjuk, hogy a felmérés
nagy lelkesedéssel, vidáman folyt, melynek meg is lett az eredmé-
nye: a több héten át folyó „kutatás” során 50 különbözõ növényt
és 80 állatfajt sikerült azonosítani. Munkánk elismeréseként a
Fejér Megyei Önkormányzat 60.000 Ft támogatást ítélt meg szá-
munkra, melyet ezúton is szeretnénk megköszönni.

Az elnyert összeget a terepi vizsgálódáshoz szükséges eszközök,
határozókönyvek és madárvédelmi eszközök vásárlására fordí-
tottuk, melyeket remélhetõleg a jó idõ érkezésével hamarosan a
gyakorlatban is kipróbálhatnak a tanulók. (A madarak nem sokat
vacakoltak, már a kihelyezés alatt felfedezték az etetõket és az
odúkat.)
A biodiverzitás (magyarul biológiai sokféleség) fogalmán az
egyes élõhelyeken elõforduló élõlények sokféleségét értjük. En-
nek vizsgálata nem csak az elnyert támogatás miatt jelentõs. Na-
gyon fontos az is, hogy nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy a gye-
rekek jobban megismerjék, ezáltal megszeressék közvetlen kör-
nyezetük élõvilágát, és segít a felelõs, természetet védõ gondolko-
dásmódjuk kialakításában.

Boros Tamás

Látogatás a
hõközpontban

A Cothec Kft., Sárbogárd távhõszolgáltatója az elmúlt év végén
rajzpályázatot hirdetett a város általános iskolás tanulóinak köré-
ben, amelynek témája: „Fûtés, avagy mitõl van meleg a lakás-
ban?” – Környezetvédelem – a jövõ fûtése Sárbogárdon.
A pályázatra osztályunk minden tanulója készített szebbnél szebb
rajzot. Osztálytársunk, Schmidt Péter III. helyezést ért el. Okle-
velét és ajándékutalványát december 16-án vette át az ünnepélyes
díjkiosztón. Jutalomként az egész osztály meghívást kapott egy lá-
togatásra a sárbogárdi hõközpontba. Erre március 8-án került
sor.

Nagy izgalommal érkeztünk. Nagy István bácsi szakszerû vezeté-
sével bepillantást nyerhettünk abba, hogyan jut el ebbõl az épü-
letbõl a meleg a szobánkba.

Elõször a diszpécserirodába mentünk. Itt láthatóak az indítóegy-
ségek és az a számítógép, amin a távfelügyeletet végzik. Ezután a
kazánházba értünk. Csak a kijelölt útvonalon lehetett közlekedni.
Megnéztük a nagy szivattyúkat, a tárolókat és a kazánokat. Nagy
érdeklõdéssel hallgattuk István bácsi elõadását.
A legizgalmasabb pillanat az volt, amikor a hõközpont szívét, a
motort néztük meg. Ide csak védõfelszerelésben mehettünk be.
Ilyen még nem volt! Félve léptük át a küszöböt. Miután minden
kérdésünkre választ kaptunk, az udvaron megnéztük még a vész-
hûtõt, és a két, 25 méter magas kéményt.
A végén megbeszéltük a látottakat. Gazdag élményekkel tértünk
vissza az iskolába.
Köszönjük ezt a lehetõséget!
Mi már tudjuk, mitõl van meleg a lakásban!

A Mészöly Géza Általános Iskola
3. a osztályának tanulói és tanító nénije

Meghívó
Az ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola

„ISKOLA-TÁROGATÓ” címmel
nyílt napot tart 2011. március 25-én,

pénteken 14 óra 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. Megismerked-
hetnek nevelõtestületünk tagjaival.
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LÉGIÓ 2000 SECURITY–BOGÁRD ÉS VIDÉKE–LSC SÁRBOGÁRD
VÁROSI TEREMLABDARÚGÓ-BAJNOKSÁG

Az utolsó forduló eredményei

SÁRBOGARAK–DANUBIA 6:2 (3:0)
Sárbogarak: Csuti, Dizseri P., Dizseri B.,
Dizseri T., Dizseri M. Csere: Gazdag, Né-
meth Cs., Németh T., Madarász, Steinbach.
Danubia: Meilinger, Kiss L., Gábris, Hor-
váth, Somogyi. Csere: -
Négy Dizseri a kezdõ csapatban! Most for-
dult elõ, hogy a bajnokság során elõször
együtt játszottak. 2. perc: Somogyi-lövés
Csuti-védéssel. 3. perc: Somogyi volt ele-
mében, távoli lövése foglalkoztatta Csutit.
5. perc: Dizseri P. szerelt, lõtt – kapu mellé.
6. perc: Dizseri M. lövése kerülte el a ka-
put. 7. perc: Dizseri M. óriási gólszerzési
lehetõséget szalasztott el. Még ebben a

percben Steinbach emelt tiszta helyzetben
kapu fölé. 8. perc: Dizseri P. lövését
Meilinger kiütötte. 10. perc: Steinbachtól
pattant el a labda. 12. perc: Gazdag ha-
gyott ki nagy helyzetet. 13. perc: Gábris lö-
vése célt tévesztett. 16. perc: Madarász át-
adását Steinbach üggyel-bajjal juttatta a
kapuba. 17. perc: Somogyi lövése egy vé-
dõrõl vágódott szögletre. 18. perc: Németh
Cs. lõtt szépségdíjas gólt. 19. perc: Mada-
rász harmadszori kísérlete után betalált a
kapuba. 21. perc: Steinbach lövését Mei-
linger lábbal hárította. 23. perc: Németh T.
lövése után a labda az oldalhálóban kötött
ki. 24. perc: Somogyi lábáról leperdült a
labda. Kidobás után Steinbach növelte az
elõnyt. 25. perc: Steinbach az elmélázó vé-
dõk mögül növelte az elõnyt. 29. perc: Né-
meth T. lövése a felsõ lécrõl kifelé pattant.
32. perc: Somogyi hagyott ki ziccerhely-
zetet. 33. perc: Dizseri T. szép góljával to-
vább nõtt az elõny. 34. perc: szöglet után
Horváth szépített. 38. perc: szabadrúgás-
hoz jutott a Danubia, melyet Somogyi nagy
erõvel bombázott a kapuba. Megérdemelt
Sárbogarak-gyõzelem a fásult Danubia el-
len.

Sárga lap: Dizseri M. Góllövõk: Steibach 3,
Németh Cs., Madarász, Dizseri T., illetve
Horváth, Somogyi.

TOLEDO 2005–OLD BOYS 5:4 (2:2)

Toledo: Barabás B., Orbán, Csuti, Barabás
R., Szabó. Csere: Gazsó, Horváth.

Old Boys: Horváth I., Mikuli, Tóth, Zo-
bák, Kuti. Csere: Berta, Hajba.

3. perc: Barabás R. óriási helyzetet hagyott
ki. Nehezebb volt kihagyni, mint berúgni.
4. perc: Tóth lövésével megszerezte a veze-
tést az Old Boys. 5. perc: Berta a hatoson
belül buktatott, 7 m-es. A büntetõt Bara-
bás B. a kapu mellé lõtte. 10. perc: a lesi-
puskás Barabás R. egyenlített. 11. perc:
Mikuli távoli lövését Csuti biztosan hárí-
totta. 16. perc: Tóth góllal búcsúzott a baj-
nokságtól. 18. perc: Zobák elvesztette a
labdát, Barabás R. egyenlített. 24. perc:
Barabás R. lövésével szemben Horváth ka-
pus tehetetlen. 26. perc: Csuti lõtt gólt. 27.
perc: Tóth lövése Csutiról kipattant, Haj-
ba pedig a kapuba sarkalta a labdát. 32.
perc: szöglet után Berzeviczy fordult le vé-
dõjérõl, nagy gólt lõtt. Egyenlõ az állás! 34.
perc: Zobák a mérkõzés legnagyobb hely-
zetét hagyta ki. 35. perc: Mikuli lövése ke-
rülte el a kaput. 37. perc: ami nem ment az
Old Boysnak, ment a jó napot kifogó Bara-
bás R.-nek, mert góljával beállította a vég-
eredményt.

Sárga lap: Csuti. Góllövõk: Barabás R. 4,
Csuti, illetve Tóth 2, Hajba, Berzeviczy.

TWISTER GALAXY–
LÉGIÓ 2000, FAIR BÚTOR 2:2 (0:2)

Twister: Bognár I., Balogh, Roszkopf, So-
mogyi, Bor. Csere: Bognár T., Killer, Szabó,
Szántó.
Légió: Megyesi, Lakatos, Tóth A., Baki,
Vereczkei. Csere: Németh, Szilágyi Cs., Szi-
lágyi F.
2. perc: Bor-lövés után Bor-fejes. Mind-
kettõ elkerülte a kaput. 3. perc: a szemfü-
les Vereczkei szerezte meg a vezetést. 5.
perc: Bor lövését védte Megyesi. 6. perc:
Szabó sem találta el a kaput. 8. perc: Baki
növelte az elõnyt. 12. perc: Bor a kapu elõtt
keresztbe rúgta a labdát. 16. perc: Bor bal-
lábas lövését Megyesi biztosan hárította.
26. perc: Somogyi szerencsés góllal szépí-
tett. 28. perc: Somogyi fejesét védte Me-
gyesi. 30. perc: Baki kisodródva kapu mellé
lõtt. 32. perc: Vereczkei szorongatott hely-
zetben kapu mellé lõtt. 34. perc: Baki egye-
dül állt a kapussal szemben, nagy helyzet-
ben mellé lõtt. 36. perc: Bor lövése utat ta-
lált a kapuba. Egyenlõ az állás. 40. perc:
Szántó lövése kerülte el a kaput. A mérkõ-
zés eseményéhez hozzátartozik az is, hogy
a bajnokságot nyert Twister 9 kapufát lõtt.
Góllövõk: Somogyi, Bor, illetve Vereczkei,
Baki.

EXTRÉM–HORVÁTH KER. 5:5 (2:3)
Extrém: Németh, Dévényi, Hajnal, Ju-
hász, Major. Csere: -
Horváth Ker.: Kovács G., Oláh, Nyári,
Horváth J., Horváth D. Csere: Kovács S.
Egymásnak estek a csapatok, és ebbõl az
Extrém jött ki jobban. 2. perc: Oláh távoli
lövése nem okozott gondot Németh ka-
pusnak, szögletre ütötte. A bedobott lab-
dából Horváth D. a felsõ lécet találta el. A
kidobott labdából Juhász lõtt kapu mellé.
3. perc: Major hagyott ki gólhelyzetet. 4.
perc: Juhász lövése akadt meg a kapuban.
5. perc: Major nagy gólt lõtt. 6. perc: Haj-
nal a kapufát vette célba. 7. perc: Horváth
J. fejelt a kapu mellé. 8. perc: szöglet után
Horváth J. szépített. 9. perc: Nyári lövését
Németh kiütötte. 10. perc: Horváth D. lö-
vése utat talált a kapuba. 11. perc: Horváth
J. lövésével szemben Németh kapus tehe-
tetlen. Ezzel a találattal átvette a vezetést a
Horváth Ker. 13. perc: Dévényi lövését
Kovács szögletre ütötte. 14. perc: Horváth
J. erõs lövését védte Németh. A kontrából
Dévényi kapu fölé emelte a labdát. 16.
perc: Major kivárt, oda a helyzet. 21. perc:
Juhász hagyott ki helyzetet. 23. perc: Dé-
vényi perdítése a felsõ lécrõl a mezõnybe
vágódott. 25. perc: Dévényi a kapufát talál-
ta el. 26. perc: Nyári lövését Németh csak
kiütni tudta. 27. perc: Juhász lövése kerül-
te el a kaput. 28. perc: Major egyenlített.
29. perc: Dévényi lövése után a labda a bal

Folytatás a következõ oldalon.
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A Turul Macron csoport állása
1. Nagylók 15 12 0 3 46 16 30 36
2. Besnyõ 15 11 2 2 48 22 26 35
3. Zichyújfalu 14 10 2 2 41 16 25 32
4. Lmsk 15 8 2 5 35 24 11 26
5. Alap 15 8 1 6 40 26 14 25
6. Perkáta 15 7 3 5 24 16 8 24
7. Elõszállás 15 6 6 3 36 22 14 24
8. Szabadegyháza II. 15 7 1 7 27 36 9 22
9. Dunapentele 15 5 3 7 34 36 2 18
10. Soponya 15 3 7 5 29 32 3 16
11. Nagyvenyim 14 4 2 8 17 24 7 14
12. Kisapostag 15 3 0 12 14 46 32 8
13. Dunamenti

Abroncsgyártók 15 2 2 11 9 44 35 8
14. Mezõkomárom 15 1 3 11 16 56 40 6
Kisapostag csapatától -1 pont levonva.

Az Agárdi Termál csoport állása
1. Sárosd 17 13 3 1 66 16 50 42
2. Mezõfalva 17 13 1 3 38 5 33 40
3. Aba–Sárvíz 17 12 3 2 42 16 26 39
4. Seregélyes 17 11 3 3 55 22 33 36
5. Adony 17 10 4 3 39 21 18 34
6. Lajoskomárom 17 9 5 3 31 19 12 32
7. Pusztaszabolcs 17 7 3 7 41 32 9 24
8. Kulcs 17 6 5 6 39 36 3 22
9. Mezõszilas 17 6 4 7 34 44 10 22
10. Sárbogárd 17 6 3 8 25 31 6 21
11. Dég 17 6 2 9 35 38 3 20
12. Vajta 17 3 5 9 32 47 15 14
13. Enying 17 1 8 8 25 38 13 11
14. Rácalmás 17 2 4 11 25 53 28 10
15. Cece 17 1 5 11 20 57 37 8
16. Sárszentágota 17 1 0 16 9 81 72 3

A Femol csoport állása
1. Csákvár 17 17 0 0 71 4 67 51
2. Velence 17 13 2 2 61 21 40 41
3. Kisláng Telmex 17 10 3 4 40 21 19 33
4. Kápolnásnyék 17 10 1 6 39 29 10 31
5. Martonvásár 17 9 4 4 28 12 16 31
6. Iváncsa 17 8 5 4 28 20 8 29
7. Szabadegyháza 17 8 3 6 31 27 4 27
8. Bakonycsernye 17 8 2 7 23 27 4 26
9. Sárszentmiklós 17 7 1 9 38 37 1 22
10. Baracs 17 6 4 7 23 30 7 22
11. Pákozd Eudeal 17 6 3 8 24 31 7 21
12. Polgárdi 17 6 2 9 20 28 8 20
13. Dunafém–M.hegy 17 5 0 12 21 50 29 14
14. Etyek 17 3 2 12 24 50 26 10
15. Káloz 17 1 1 15 10 54 44 4
16. Pusztavám 17 1 1 15 14 54 40 3
A Dunafém–Maroshegy és Pusztavám csapatától
-1 pont levonva.

Férfi kézilabda, megyei I. osztály

Papírforma szerinti eredmények
a hétvégén

Mór I.–VAX Sárbogárd II. 30-23 (17-12)
Várható eredmény született Móron, ahova a II-es csapatunk látogatott. Kulcsembereink
jó része a vasárnapi mérkõzésre pihent – pozitív része a pihenésnek, hogy ismét a fiatalok
kaptak több játéklehetõséget. Varga Roli megmutatta, hogy a volt NB II-es csapat ellen
is tud gólokat szerezni. A hétgólos vereség nem megalázó egy ilyen erõs csapat ellen.
Sajnos történt egy szomorú esemény is a mérkõzésen: Suplicz István súlyos sérülést szen-
vedett, szerdán fogják mûteni. Az egész csapat nevében kívánok neki mielõbbi gyógy-
ulást!

VAX Sárbogárd I.–Martonvásár 36-19 (20-7)
Ez a gyõzelem is borítékolható volt. I-es csapatunk magabiztos játékkal, végig vezetve
aratott nagyarányú gyõzelmet. Az elsõ félidõ végére már 13 gólos elõnyre tettünk szert,
amit a második játékrészben felszabadult játékkal, néha kicsit pontatlanul játszva még
növelni tudtunk. Csapatunkból Pluhár Tomi 7 gólja mindenképpen szép teljesítmény, de
a többiek is jól teljesítettek.
A hétvége kicsit rendhagyóan alakul. Mindkét csapatunk idegenbe utazik. Pénteken 19
órakor Székesfehérváron, szombaton 18 órakor Seregélyesen vendégeskednek csapata-
ink. Minden szurkolónkat várunk idegenbeli mérkõzéseinkre is!

Rehák Sándor

felsõ sarokban. 30. perc: Dévényi a kapufát
találta el. 31. perc: Horváth J. találatával
újra egyenlõ az állás. 32. perc: Major sze-
rezte meg a vezetést. 34. perc: Oláh
egyenlít. 35. perc: Hajnal zúgó kapufája.
39. perc: Oláh estében nem találja el ren-
desen a labdát. Kiegyenlített erõk küzdel-
mét hozta a mérkõzés.
Itt kívánom megemlíteni, hogy az Extrém
az óvási díjat a mai napig nem fizette be.
Amennyiben fizetési kötelezettségének
nem tesz eleget, úgy a játékosok a követke-
zõ bajnokságban nem vehetnek részt
egyetlen csapatban sem!
Góllövõk: Juhász, Major 3, Dévényi, illetve
Horváth J. 3, Horváth D., Oláh.

OMV–SÁRKERESZTÚR KIKE
1:4 (1:2)

OMV: Plézer, Nagy, Lukács, Kiss, Halasi.
Csere: Derecskei, Takács.
KIKE: Visi, Madár, Hajdinger J., Geiger,
Sütõ. Csere: Hajdinger Z., Szauervein.
A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV
sportadásában tekinthetik meg.
Piros lap: Madár. Góllövõk: Lukács, illetve
Geiger, Hajdinger Z., Madár, Hajdinger J.

Tabella:
1. Twister Galaxy 14 4 2 95:44 46
2. Sárkeresztúr KIKE 14 2 4 97:46 44
3. Horváth Ker. 13 2 5 122:65 41
4. Extrém 12 4 4 92:64 37
5. OMV 13 - 7 95:60 36
6. Spuri 10 1 9 76:93 31
7. Légió 2000, Fair Bútor 9 3 8 62:55 30
8. Sárbogarak 5 2 13 50:76 17
9. Toledo 2005 3 3 14 58:133 12
10. Old Boys 3 2 15 52:90 11
11. Danubia 1 3 16 53:110 6
A legsportszerûbb csapat: OLD BOYS.
A legjobb kapus: Visi József, Sárkeresztúr
KIKE.
A legjobb védõjátékos: Roszkopf László,
Twister.
A legjobb mezõnyjátékos: Killer Gábor,
OMV.
Gólkirály: Horváth Dávid, Horváth Ker.,
49 góllal.
A mérkõzéseket Tóth István vezette.

Gróf Ferenc

A Femol csoport eredményei
Etyek–Pusztavám 5-1
Csákvár–Polgárdi 5-0
Velence–Kápolnásnyék 5-2
Baracs–Dunafém-Maroshegy 0-2

Szabadegyháza–Iváncsa 1-1
Martonvásár–Bakonycsernye 0-0
Kisláng–Káloz 6-0
Sárszentmiklós–Pákozd 6-1

A Turul Macron csoport eredményei
Besnyõ–Dunapentele 1-3

Mezõkomárom–Soponya 1-7

Nagyvenyim–Zichyújfalu 0-0

Alap–Nagylók 1-2

Dunamenti Abroncsgyártók–
Kisapostag 2-1

Elõszállás–Szabadegyháza II. 0-1

Perkáta–LMSK 1-1

Az Agárdi Termál csoport eredményei
Kulcs–Pusztaszabolcs 1-0 (0-0)

Dég–Lajoskomárom 0-2 (0-1)

Sárosd–Adony 2-0 (0-0)

Sárszentágota–Mezõfalva 0-5 (0-3)

Aba-Sárvíz–Sárbogárd 1-0 (1-0)

Vajta–Mezõszilas SE 0-1 (0-0)

Cece–Seregélyes SE 2-8 (1-7)

Enyingi VSE–Rácalmás 2-2 (0-1)



12 KÖZÖSSÉG 2011. március 17. Bogárd és Vidéke

Iskolánk a Fõvárosi Nagycirkuszban
A nagylóki szülõk és gyermekek együtt
keltek útra március 5-én, hogy a Fõvárosi
Nagycirkusz Nosztalgia c. elõadásán az ál-
talános iskola (Csibrikné Dobai Orsolya)
szervezésében vegyenek részt.
A cirkusz 1971. január óta 40 éves utat tett
meg, amelyen hazánk és a világ legismer-
tebb és legmodernebb cirkuszává nõtte ki
magát. Alapítása óta 131 bemutatónak
adott otthont, mintegy 30,5 millió nézõ
tapsa zengett az épületben és lelkesítette a
fellépõ mûvészeket, elismerve az artista
szakma magas színvonalát.
Ez a kiolthatatlan varázs generációkon ke-
resztül szórakoztatta a magyar nézõket, és
az artisták büszkén képviselik országunkat
a világ elõadó-mûvészeti kultúrájában
szerepléseik által.
A 2000 fõt befogadni képes helyszín rend-
szeresen teltházat mondhat magáénak.
A 40 éves évforduló alkalmából egy gyö-
nyörû mûsorral emlékeztek vissza a múlt
tapsaira és a cirkuszi mûvészet több évszá-
zados hagyományára.
Cirkuszba menni szórakozást és kellemes
izgalmat jelent. Olyan kiélezett mutatvá-
nyok átélésében van részünk, melyeket a
hétköznapi életben soha nem tapaszta-
lunk. Ez adja a cirkuszi szakma varázsát.
Most sem csalódtunk. Volt páros balett ló-
háton, humoros zsonglõrök, légtorna, bo-
hózat, ugródeszkás akrobaták, ló- és ele-
fántrevü, akrobatika a levegõben, vadál-
lat-illúziók, kézen egyensúlyozók, humo-
ros pantomim. Jobbnál jobb, szemet, lel-
ket gyönyörködtetõ mûsorszámok váltot-
ták egymást.
Mi, nagylókiak ott ültünk a porond elõtt,
szinte fizikálisan átéreztük az egyes szá-

mok erõtõl duzzadó játékos különlegessé-
geit, belelátva a jelenetek lelkébe is.
Milyen csodálatos is volt a ló- és elefántre-
vü! Képzeljék el, hogy a fekvõ gyermeken
és édesanyán óvatosan keresztüllépõ ele-
fántlábak még csak nem is súrolták õket! A
lélegzetünk is elállt, amikor szintén ez az
elefánt többtonnás testével letérdelve,
mint egy sátor borult az alatta mintegy
húsz centire lévõ idomárjára. Átfutott raj-
tunk, hogy ez azért lett világszám, mert ezt
az állat és az ember értelmi és érzelmi
közelsége tette lehetõvé.
Párját ritkító jelenet volt, amikor az egyik
zárt ketrecben egy nõ, a tõle pár méterre
lévõ másik ketrecben egy tigris volt. Egy
pillanatra elfordították a ketrecet úgy,
hogy a nézõ csak a ketrecek sziluettjét lát-
ta. Aztán ismét láthatóvá vált a ketrecek
tartalma, és elhûlve láthattuk, hogy ember

és állat helyet cserélt anélkül, hogy a ketre-
cek nyíltak, vagy elmozdultak volna. Isteni
szemfényvesztés volt.
A pantomimjelenet azért volt számunkra
érdekes, mert az élettelennek látszó bábu
szögletes mozdulataival csapatunkból
Csibrik Orsolyát táncoltatta meg a színpa-
don. Csak akkor vettük észre, hogy élõ em-
ber, amikor már természetes mozdulatok-
kal megköszönte a táncot. Látványos, szép
jelenet volt!
Észre sem vettük, és múltak az órák. Gyer-
mek és felnõtt egyaránt belefeledkezett a
Fõvárosi Nagycirkusz világszínvonalú pro-
dukciójának látványába.
Jól éreztük magunkat. Erõsödött a gyer-
mek–szülõ–iskola kapcsolata. Az ilyen le-
hetõséggel élni kell a jövõben is.

Tauzné Piroska

Mészöly-hírek
Nyílt napok

Iskolánkban az elmúlt héten nagy volt a
sürgés-forgás. Nyílt napokat, nyílt órákat
tartottunk. Ez azt jelenti, hogy minden ér-
deklõdõ szülõ, nagyszülõ bemehetett a ta-
nítási órákra, ahol megnézhette, hogyan
folyik a munka.
A pedagógusok felajánlottak humán, reál,
és készségtárgyakat is a teljesebb kép ki-
alakítása céljából.
Az érdeklõdés a vártnál is nagyobb volt: a
tanórák többségén a szülõk hatalmas ér-
deklõdést tanúsítottak, zsúfolásig tele let-
tek a termek. A felnõttek tapasztalatokkal
lettek gazdagabbak, hiszen betekinthettek
az ott folyó munkába. Sok esetben új mód-
szereket lestek el, amit otthon is hasznosí-
tani tudnak majd.
Ezek a napok arra is lehetõséget adtak,
hogy a pedagógusokkal konzultáljanak,
hogyan segítsék gyermekeiket a jobb ered-

mények eléréséért. Fogadóóraként is fel-
foghattuk a szüneteket, ahol megbeszélték
a tennivalókat, tanácsokat kérhettek.
Mindenki elégedetten távozott, hiszen lát-
hatta gyermekét munka közben, mert min-
denkinek a sajátja a legfontosabb.

Megemlékezés
1848-ról

Március 11-én reggel mindenki ünneplõ-
ben, kokárdával a mellén igyekezett az is-
kolába, hiszen ekkor emlékeztünk meg az

1848/49-es forradalomról és szabadság-
harcról.

Ünnepélyünket a mûvelõdési házban tar-
tottuk meg. A dráma szakkörösök Kocsis
Józsefné vezetésével szívbe markolóan
gyönyörû mûsort mutattak be nekünk.
Megelevenedett többek között Petõfi és
Szendrey Júlia alakja, a szabadságharc né-
hány eseménye és szomorú befejezése, va-
lamint gyönyörû versek a költõtõl. A sze-
replõk átérezték a mondanivaló fontossá-
gát, és ezt úgy közvetítették a nézõknek,
hogy a kicsi elsõstõl a nagy nyolcadikosig
mindenki néma csendben nézte a lebilin-
cselõ jeleneteket.

A mûsort színesítette a Vasmalom együt-
tes népi motívumokkal átszõtt több dala,
és néhány bejátszás a szabadságharcot idé-
zõ filmekbõl, korabeli képekbõl.

Zárásként a dévai árva gyerekek énekelték
felvételrõl a Szózatot, amit hatalmas vas-
taps követett. Ennél nagyobb elismerésre
pedig nincs is szükség! Köszönjük a szép
élményt minden közremûködõnek.

Nagy Ferencné
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A második helyszín a Korona üz-
letház falán lévõ Petõfi-emlék-
tábla volt, ahol az egyesület egyik
tagja, Horváth András mondott
verset.
Innen folytattuk utunkat a hu-
szárruhába öltözött lovasunk,
Bodoki Betti felvezetésével az új
üzletközpontnál lévõ Boross Mi-
hály-emlékoszlophoz, ahol Sári
Andorné méltatta a sárbogárdi
kötõdésû 48-as politikus, író tevé-
kenységét.
Következõ állomásunk a Gagarin
utca sarkán lévõ Gilicze-ház volt,
amelynek helyén állt egykor
Boross Mihály háza. Ennek emlékét egy tábla õrzi. Itt Lakk Nor-
bert emlékezett Boross Mihályra.

A temetõben lévõ 48-as kopjafánál a Honvéd Bajtársi Egyesület
képviseletében Szabó Csaba mondott beszédet. A temetõben ta-
lálható több olyan sír is, amelyben 48-as hõsök nyugszanak. Elõt-
tük fejet hajtva indultunk tovább a református gyülekezeti ház-
hoz, amelynek falán található Tompa Mihály emléktáblája.
Tompa Mihály költõnk sárbogárdi tartózkodásának emlékére ál-
lították ezt a táblát. A református idõsotthon egyik lakója, Ne-
delkó Szilárdné a Tompa Mihály által írt úrvacsorai éneket mond-
ta el. Tompa Mihály az 1848-49-es szabadságharcban tábori lel-
készként vett részt. Itt Jákob Zoltán emlékezett Tompa Mihályra,
s felolvasott egy részt az alkotó Olajág – Elmélkedések és fohá-
szok c. könyvébõl. Ez a kis könyvecske 1861-ben jelent meg a Lan-
derer–Heckenast nyomdában.
Végezetül a Honszeretet címû fohászból idézek egy mondatot:
„A legtökéletesebb valóság után, kihez vallásos hitben az emberi ér-
zelmek legszentebb és legmagasabb lángolása közt imádással eme-
lem fel szívemet, gondviselõ Istenem és Atyám után, azon nevek kö-
zött, melyekhez kegyelet, hûség és szeretet vonzanak, melyeket imád-
ságomba foglalok, áldok és féltek: ott áll a Haza neve.”
Minden helyszínen virágokat, koszorúkat helyeztünk el, s 48-as
dalokat énekeltünk. Már majdnem delet harangoztak, mire befe-
jezõdött a séta, s mind hazaindultunk ebédelni. Ekkorra a jó me-
leg idõben mindenkirõl lekívánkozott a kabát.
Ez a séta erõsíti valódi kapcsolatunkat a nemzet történelméhez,
ami különösen a most fölnevelõdõ ifjúság számára bír igen nagy
jelentõséggel azért, hogy igazi érzelmekkel eltöltött szívvel élhes-
sék át a hazaszeretet érzését nemzeti ünnepünkön, s megtapasz-
talhassák, hogy a nemzet történelme ma is része életünknek –
minden ember, minden család, minden település életének.

Hargitai Lajos

Ünnepi séta Természettudományi
vetélkedõ a gimiben

A Petõfi-napok programját hagyományteremtõ szándékkal új
elemmel bõvítettük. Komplex természettudományi versenyt hir-
dettünk a környezõ általános iskolák hetedikes és nyolcadikos ta-
nulóinak.

A verseny három fordulóból állt, melynek utolsó állomása márci-
us 11-én a gimnáziumban tartott vetélkedõ volt. A Sárbogárd kör-
nyéki iskolák közül nyolc képviseltette magát a megmérettetésen.
A versenyzõk változatos feladatokban mutathatták meg tudásu-
kat, kreativitásukat. A verseny célja a matematika, fizika, kémia,
biológia, földrajz és informatika tantárgyak népszerûsítése volt.
A díjakat a sárbogárdi TESCO hipermarket biztosította, amelyet
ezúton is köszönünk!

Elsõ helyen a Mészöly Géza Általános Iskola csapata végzett:
Gortva Lúcia, Varnyu Péter és Pajor Tamás. Második és harma-
dik helyezettek a sárszentmiklósi iskola csapatai lettek: Sebestyén
Melinda, Kósa Szilárd, Nagy Krisztina, illetve Szõke Fanni, Ra-
polder Richárd és Gráczer Bálint.

Reméljük, hogy a versenyzõk jól érezték magukat, s tudásukat is
gyarapították.

Lovászné Tóbel Katalin munkaközösség-vezetõ
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CSIRKE VADÁSZ MÓDRA

Hozzávalók: 1 csirke, 1 fej hagyma, 1 sárgarépa, 1 kis zeller, 4
érett paradicsom, 1 marék fekete olajbogyó, kis liszt, só, bors,
olívaolaj.
A csirkét daraboljuk fel, sózzuk meg, majd forgassuk meg liszt-
ben. A hagymát, a répát és a zellert aprítsuk fel, 4 evõkanál olíva-
olajban futtassuk meg. Adjuk hozzá a csirkét is, és erõs tûzön né-
hány percig pirítsuk. Ezután vegyük takarékra, adjuk hozzá a le-
bõrözött és felkockázott paradicsomot és az olajbogyókat. Bor-
sozzuk, sózzuk, és fõzzük addig, amíg a hús megpuhul.

KELKÁPOSZTÁS RIZS

Hozzávalók: egy bögre rizs (vagy ahány személyre fõzzük), 10 dkg
kelkáposzta, 1 kis fej vöröshagyma, olaj, só, bors.
Nagyon apróra daraboljuk fel a kelkáposztát. Tegyük egy kevés
olajra. Sózzuk ízlés szerint, majd adjuk hozzá a vöröshagymát.
Amikor már megfonnyadt, tegyük bele a rizst, és adjuk hozzá az
õrölt borsot. Öntsük fel dupla mennyiségû forró vízzel. Fedõ
alatt, takaréklángon 20 perc alatt kész.

NAGYON FINOM KRÉMES
(könnyen elkészíthetõ)

Hozzávalók: 40 dkg liszt, 25 dkg margarin, 2 dl tejföl, kb. 2 csipet
só.
Ezeket összegyúrjuk és folpackba csomagoljuk, 12 órán át hideg
helyen hagyjuk, ettõl lesz leveles a tészta. Majd vékonyra sodor-
juk, és a tepsibe rakjuk, amit zsíroztunk, liszteztünk. Mielõtt süt-
jük, megszurkáljuk villával, szép világosra sütjük. Deszkára
tesszük, és az egyik lapot még melegen felkockázzuk, úgy rakjuk a
meleg krémre.
Krém: 3 dl víz, 3 fõzõs vaníliás puding, 1 csomag zselatin. Ezeket
összekeverjük, 5 percig állni hagyjuk, majd egy kb. 4 literes lábas-
ban 6 dl vizet, 15 dkg kristálycukrot, 1 csomag vaníliás cukrot fel-
forralunk. A tûzrõl levéve belekeverjük a pudingokat, amivel
sûrûre fõzzük.
Hab: 9 darab tojásfehérjét 15 dkg kristálycukorral keményre fel-
verünk, s még a meleg pudinghoz keverjük óvatosan (jó nagy adag
lesz, ezért kell a nagy lábas). Még melegen ráöntjük az egyik lap-
ra, s rárakjuk a felszeletelt, kockázott lapokat is. (Deszkán igen
könnyû felkockázni még melegen, és úgy rakjuk rá a krémre, majd
porcukrozzuk.)

NAGYMAMA RECEPTJEI SZENTEKRE VÁRVA
Nehogy azt higgye, uram, hogy kötözködni akarok. Teljes szívem-
mel az Európai Unió mellett állok én. Tudom a történelmet. Itt
olyan véres háborúk voltak a franciák és az angolok, a németek és
a franciák között, hogy a mezõket újra és újra hullák, édesapák és
fiak holttestei borították. Most meg egyetlen államszövetség lett
ez, a fõnökök átölelik egymást, ha találkozójuk van, Angela
Merkel német kancellárt egyenesen megpuszilják, mivel nõ. Hü-
lye, aki ez ellen ágál. Az EU az én új hazám, útlevél nélkül utaz-
hatnék Londonig vagy Lisszabonig. Az a brüsszeli üvegpalota az
én palotám is, a takarításában, fûtésében az én pénzecském is
benne van. Na de! Ott ülnek, ugye, karéjban, a lejtõs széksorok-
ban több százan a képviselõink. Szép ruhák, szép fizetések, szép
pezsgõzések, szép utazások… Megmondja nekik valaki, hogy az õ
gondtalan, boldog létükben a szomszéd Mariska néni fillérkéi is
benne vannak adó formájában? Cohn Benditnek a fülébe súgja
valaki, hogy õ Béla bácsi gyógyszerpénzébõl is kap lehetõséget ar-
ra, hogy nem éppen jó modorban gyalázza azt a kormányt,
amelyet itt mifelénk a nép meggyõzõ többsége, igenis Mariska
néni és Béla bácsi szavazata legitimál? Nem látszik õ tisztában
lenni ezzel.
Megtudtuk, ugye, hogy ötven Audi, ötven új Skoda, ötven kisbusz
áll folyamatosan rendelkezésére az országunk ügyeletes EU-
elnöksége alkalmából a hazánkba jövõ diplomatáknak. Nézze, én
megértem, nagyon megértem, hogy egy vendég politikus nem já-
ratos busszal közlekedik nálunk Ferihegy és Budapest, Budapest
és Gödöllõ között. Nem tudom, megmondja-e neki valaki, hogy a
benzinszámla a kis Jancsi tízóraijáról hiányzó kolbászkarikából
telik ki. Megtudtuk, hogy a diplomaták számára rendszeresített
gépkocsik szükség esetén akár az ország határáig is elviszik a ven-
déget. Elfogadom, hogy nem várakozhatnak a vasútállomásokon
állandó késésben levõ, rondán összefestékezett vicinálisokra. Jó
utazást kívánok nekik! Vajon tudatában vannak annak, hogy az
elpöfögtetett benzin a tanító úr autójából hiányzik, ezért mond õ
le arról, hogy megtegyen a kocsijával párszáz kilométert az édes-
anyja sírjáig?
Megtanultuk, hajjaj, nagyon megtanultuk, hogy a nyomtató ló-
nak, ugye, nem lehet bekötni a száját. És aki közelebb ül a húsos
fazékhoz, az többet kap a villájára. A törzsfõnök kunyhója, a csá-
szár palotája, XIV. Lajos király kastélya mindig is szebb volt, mint
a többi. Megérdemelték õk? Nem mindig (egyesek szerint rit-
kán). Robespierre, a francia köztársaság rettegett ura albérletben
lakott, le is fejezték. Gandhi koldussaruja egy szentnek kijáró tisz-
teletet kapott. Vannak ma szentek Brüsszel táján? Nincs hír a
létezésükrõl.
Szeretném, ha ma is lennének ilyen szentek. Naiv vagyok, uram?
Lehet. De szerintem nagy a rongyrázás ezekben a felsõ körökben.
Irigy lennék? Gyarló az ember. Nem tudom, mondtam-e már,
hogy épp most készülnek elárverezni a házamat, s engem kilakol-
tatni a családommal. Becsúszott egy hosszú betegség, nem tudtuk
fizetni a részleteket. Talán érthetõvé válik, ha morgok. Egyéb-
ként aligha fogja megúszni az emberiség, hogy a szentek és prófé-
ták újra felrázzák a népeket. Máskülönben nem lesz mentség.
Emlékezzen a szavamra, maga még fiatal.
Na, viszontlátásra!

(L. A.)

Heti idõjárás
Csütörtökön és pénteken továbbra is egy ciklon határozza meg hazánk idõ-
járását. Hatására borult lesz az ég, és országszerte számíthatunk esõre, zá-
porra, többfelé jelentõs, akár 10 mm-t meghaladó csapadékra van kilátás.
A hõérzetet tovább rontja az idõrõl idõre megélénkülõ légmozgás, erõs szél-
lökésekre is fel kell készülnünk. A hét végére fokozatosan elöregszik, illetve
feltöltõdik a csapadékot okozó légköri képzõdmény, így ekkor már csökken
a felhõzet, azonban szórványosan továbbra is számítanunk kell záporesõk
kialakulásra. A hõmérséklet fokozatosan visszaesik, vasárnap és hétfõn is-
mét megjelenhetnek a hajnali fagyok, és napközben is hûvös idõben lesz ré-
szünk. www.metnet.hu

Egészségnap a Mészölyben
2011. március 25-én (pénteken) 11–16 óráig

EGÉSZSÉGNAPOT TARTUNK
a Mészöly Géza Általános Iskolában,

amelyre mindenkit szeretettel várunk!
A nap folyamán a következõ ingyenes szûrõvizsgálatokon le-
het részt venni: vérnyomás, vércukor, koleszterin, masszázságy
kipróbálása többféle panasz csökkentésére, látásvizsgálat,
bõrgyógyászati szûrés, számítógépes talpvizsgálat, bioenergiá-
val fájdalomcsillapítás, Bella Hungaria Kft. termékbemutató-
ja, egészséges életmódhoz tartozó termékek bemutatója, vá-
sárlási lehetõséggel, prosztataszûrés vércseppbõl (minden
korosztálynak, különösen a 40 év felettieknek és azoknak a fia-
taloknak, akiknek a családjában – szülõ, nagyszülõ – elõfordult
már prosztata-, vagy emlõdaganat).
A szûrõvizsgálatok sorrendje sorszámhúzás alapján történik.
Az érdeklõdõket szeretettel várják a szervezõk.
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A hazug legény
Egyszer volt egy gazdaember, aki már negyven esztendeje élt a fe-
leségével, s gyermekük még mindig nem volt. Egyszer a többi kö-
zött beszélgetnek együtt, hogy milyen csudálatos dolog az, hogy
nekik gyermekük nincsen. Azt mondja az ember:
– Ne búsulj, feleség, még nekünk is lehet gyermekünk, legalább
egy.
– Azt már nem hiszem – azt mondja az asszony –, mert amikor
hozzád férjhez jöttem, akkor húszesztendõs voltam, negyven esz-
tendeje, hogy együtt lakunk, így hát én ma hatvan esztendõs va-
gyok, eltölt már az az idõ éntõlem, hogy nekem még gyermekem
szülessék. De ha születnék is, teszem azt, minek tudnánk keresz-
teltetni?
Azt mondja az ember:
– Kereszteltessük Hazugnak, vagy akárminek, csak legyen.
Hát egyszer azt mondja az asszony az embernek:
– No, te öreg, addig beszélgetünk a gyermek felõl, hogy én érzem
már, hogy bizonyosan gyermekem lesz.
– Jól van, feleség – kiáltott az ember –, lesz hát valaki, aki késõ
vénségünkben gondot viseljen reánk.
Nem sokkal ezután megszületett egy szép fiú. Elnevezték Hazug-
nak.
Mikor akkorára felnevelkedett, hogy elérte a huszadik esztendõt,
mindjárt azon kezdte futtatni az eszét, hogy katona legyen belõle,
s be is állott katonának. Szolgált is néhány esztendeig, s mikor a
katonaesztendeit, ahogy lehetett, letöltötte, hazakerekedett sza-
badságra az apja házához. Otthon nagy örömmel fogadták, mivel
jóforma, ügyes ember válott belõle. Azt mondja neki egyszer az
apja:
– No, fiam, te sokfele jártál-keltél katonaságod ideje alatt, bizto-
san tudsz nekem valami újságot mesélni.
A fiú erre azt mondja:
– No, én mondok is olyanokat, amilyeneket még senki sem hallott,
de csak azokat mondom el, amiket saját szememmel láttam. Az
óriások országában, mikor oda beérkeztünk, az idõnk csak a cso-
dalátásban telt el, mert láttunk ott olyan magas embert is, hogy mi
láttuk jól, hogy mozog a szája odafent, de a távolság miatt nem ér-
tettük a szavát, pedig olyan kemény hangon beszélt, hogy a föld
mozgott az ember lába alatt. Láttam ott akkora élõ fát, hogy fel-
nõtt volt az égig, s hogy az égtõl tovább nem nõhetett, az ága egy
mérföldnyire meghajlott széjjel az ég alatt. Van abban az ország-
ban egy olyan folyóvíz, melynek a mélységét még senki sem tudta
megmérni. Egyszer próbára beleküldöttek egy vízi búvárt, az oda
volt három esztendeig, akkor kijött a vízbõl, s azt mondotta, hogy
ott a vízben találkozott egy tengeri csudával, megszólította õt,
hogy mi járásbeli. Mikor az megértette, hogy õ a víznek a fenekét
akarja elérni, azt mondotta, hogy ha még három esztendeig min-
dig megy is lefele, akkor sem éri el a fenekét. Láttam az országban
akkora madarat, melynek szárnyát kiterjesztve megmérték, s hu-
szonkilenc öl volt. Láttam ott egy kígyót, amelyik vastagabb volt,
mint akármelyik torony a mi országunkban, s olyan hosszú volt,
hogy három falu határán keresztülért. Láttam még ott egy pinty-
tojást, amely bámulatos nagysága mellett olyan erõs héjú volt,
hogy mikor meg akarták törni, tizenkét kovács esztendeig szaka-
datlanul verte a nagy vaskalapácsokkal. Mikor végre betörött a
tojás, az egyik kovács beleejtette a kalapácsát, s azután belement
utána lajtorján. Három hónapig kereste a kalapácsát, egyszer ta-
lálkozott ott benn egy pásztorral, aki egy ménescsordát õrzött. Az
a pásztor is segített neki keresni, míg végre nagy sokára meg is ta-
lálták. Láttam én ott olyan irtózatos nagy házakat, hogy egyik-
be-másikba három vármegye is belefért volna egyszerre. Láttam
egy olyan fõzõfazekat, amelyik éppen húsz köblös volt. Láttam
egy olyan lovat, amelyre huszonöt öles lajtorján kellett felhágni,
hogy reáülhessen az ember. Annak a nyakán egy olyan nagy csen-
gettyû volt, hogy húsz mérföldre elhallott a hangja. Egy másik ló-
nak a nyakán láttam egy olyan öntött pergõt, amely harminchat
mázsás volt, mégis a ló nem is érezte, hogy a nyakán van. Láttam
egy toronyban akkora harangot, hogy mikor húzni kezdették, meg

kezdett lódulni, még három hét múlva kondult meg. Akkorát szó-
lott, hogy minden ütésre egy-egy hegy összeomlott. Láttam még
ott egy szabómestert, aki valami kényes munkával dolgozott, s a
legkisebb varrótûje akkora volt, mint a legnagyobb bükkfa itt a mi
hazánkban a havason. Láttam akkora egereket, mint egy-egy kö-
vér hízó disznó. Láttam abban a feneketlen folyóvízben egy olyan
halat, hogy a százhúsz ágyús hadihajót felvette a hátára, s úgy
viddegélte tovább. Láttam ott olyan macskákat, mint egy-egy öt-
esztendõs tulok. Láttam egy faragó óriást, akinek a fejszéjét meg-
mértük, s hatvan mázsának találtuk. Egy másik óriás írt a házá-
ban, s a kalamárisa akkora volt, mint egy százvedres hordó. A pen-
nája pedig akkora, mint egy tíz német ölös árbocfa a mi hazánk-
ban. Láttam egy fekete sapkát, amelyet ötven bárány bõrébõl ké-
szítettek egy tizenkét esztendõs óriás fiú számára, de annak a feje
fél esztendõ múlva úgy kinõtt a sapkából, hogy nem viselhette
tovább, hanem el kellett adni. No, hogy aztán az óriások országá-
ból kimasíroztunk, azután is eleget láttam, de most a többit elhall-
gatom, csak azt az egyet mondom el, hogy mikor egy városban,
messze-messze innen, kvártélyban voltunk, született egy kovács-
nénak olyan fia, hogy mikor megszületett, kalapács volt a kezé-
ben, és egy óra múlva verte az üllõn a vasat. Még egyebeket is lát-
tam, de most nem tudom mind elmondani.
– Többet ne is mondj, fiam – azt mondja rá az apja –, még ez is igen
sok, amit eddig mondottál. Nincs a világon olyan bolond ember,
aki ezt elhinné neked.
– Már bizony, apám, ha nem hiszi, járjon a végére. Minek nevez-
tek engem Hazugnak?

Székely népmese

D V D - k i á r u s í t á s
A Bogárdi TV felvételeibõl

1.000 Ft-os darabáron
Sárbogárd–Sárszentmiklós U13

Karácsonyi muzsika (Biatorbágy, Sárbogárd)

Juliális Cecén 2010

Tavaszi fesztivál Cecén

Motoros buli Alapon

7 éves Margaréta nyugdíjasklub

Íjászkupa 2007

XX. Sárbogárdi Szilveszteri Kosárlabdakupa 2010

Nyugdíjasfarsang Sárbogárd 2007

Fogathajtás Sárbogárdon 2009

Megvásárolhatók a szerkesztõségben:
Sárbogárd, Hõsök tere 12.
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Március 19., SZOMBAT
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel 8.00 Híradó 9.00 Delta 9.30 A
kis királylány 9.55 A bûvös körhinta 10.15 Marci 10.40 Derek, a fenegyerek
11.00 Sandokan 11.30 Most a Buday! 12.00 Hírek 12.05 Sztársáv 13.00 Mo-
torvízió 13.30 Egészség ABC 13.55 Gyerekjáték a számítógép 14.05 Kincske-
resõ 14.35 Magyarország 15.05 Zegzugos történetek 15.35 Aranymetszés
16.30 Magyarország története 17.00 Hogy volt!? 18.20 A fekete város 19.15
Alkotmány utca 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.05 Szerencseszombat – a
Luxor, az Ötöslottó és a Joker sorsolása 21.05 A Salemi boszorkányok 23.05
Hírek 23.10 Sporthírek 23.20 A Robert Wraight-sztori 0.50 Koncertek az A38
hajón
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Pokémon 9.35 A Pókember legújabb kalandjai
10.30 Asztroshow 11.25 Házon kívül 12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.45
Míg a halál el nem választ 13.10 Sue Thomas – FBI 14.10 Édes drága titkaink
15.10 Õslények kalandorai 16.20 Roxanne 18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz
19.30 Való Világ 22.10 Sólyom végveszélyben 0.50 Gyémántok ereje
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 6.25 TV2 Matiné 8.10 Nickelodeon kedvencek
10.00 Beyblade 10.30 Afrikai kaland 11.20 Bajnokok Ligája magazin 11.50 Két
testõr 12.20 Babavilág 12.50 Doki 13.50 Sliders 14.45 Az ügynökség 15.35
Álomgyári feleség 16.30 Duval és Moretti 17.35 Luxusdoki 18.30 Tények
19.00 Magellán 19.35 A Fantom 1-2 23.15 San Fernando völgye 1.10 Ezo.tv
2.10 Kalandjárat 2.35 Teleshop 3.05 Animációs filmek
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 Ka-
baré 14.04 Világóra 14.35 G7 – Gazdasági magazin 15.05 Zöldövezet 15.30
„Magyarországról jövök” 16.04 Idõt kérek 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50
Sportvilág 18.04 A Metró Klubtól a Szigetig 18.30 Mentés másként – Mûvé-
szeti figyelõ 19.05 Sportvilág 19.25 Határok nélkül – A kultúráról 19.50 Mese
19.58 Zene 20.04 Rádiószínház 21.04 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sport-
világ 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34
Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Március 20., VASÁRNAP
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel 8.00 Híradó 9.00 Engedjétek
hozzám 9.05 Így szól az Úr! 9.15 Katolikus krónika 9.40 Mikor gyermek voltam
9.50 Katolikus válaszok 10.15 Útmutató 10.45 Kérdések a Bibliában 10.55 Re-
formátus magazin 11.25 Evangélikus ifjúsági mûsor 11.30 Az utódok remény-
sége 12.00 Hírek 12.05 TS – Sport 7 13.00 Fogadóóra 13.30 Villanófényben
14.00 Családi krónikák 14.35 Divatos tengerpartok a 60-as években 15.25
Avar István köszöntése – Elcserélt szerelem 16.55 Hogy volt!? 18.20 A fekete
város 19.15 Alkotmány utca 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.05 Szempont
21.00 24 21.50 Panoráma 22.20 Aranymetszés 23.15 Hírek 23.20 Sporthírek
23.25 Beszélgetés a hûségrõl és a bizalomról – Egészen másképpen 0.20 „Az
én keresztem: Írni” 1.15 Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Trendmánia 10.35
Asztroshow 11.30 Menetrend 12.00 Híradó 12.10 Corinna: Zenebona 12.40
Baráti gyilkosság 14.25 Míg a halál el nem választ 14.50 Doktor Addison 15.45
Eltûntnek nyilvánítva 16.55 Pirosszka 18.30 Híradó 19.00 Való Világ 20.00
Csúcsformában 22.00 Heti hetes 23.20 Taták a tutiban 0.55 Portré 1.25
Kemény zsaruk
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Látlelet a Földrõl 6.45 TV2 Matiné 8.10
Nickelodeon kedvencek 10.00 Beyblade 10.30 Nagy vagy! 11.25 Stahl kony-
hája 11.55 Kalandjárat 12.25 Borkultusz 12.55 Sliders 13.50 Monk – Flúgos
nyomozó 14.45 Tequila és Bonetti legújabb kalandjai 15.45 Bûbájos boszorkák
16.45 Beethoven 5 18.30 Tények 19.00 Napló 20.05 Csak a testeden át! 21.45
Frizbi Hajdú Péterrel 22.45 Bionic Woman 23.40 Az igazság harcosai 1.20
Ezo.tv 1.50 Napló 2.40 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Va-
sárnapi újság 8.30 Európai idõ 9.00 Kabaré 10.04 Római katolikus szentmise
közv. 11.05 Gondolat-jel 11.37 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 Hang-
album 16.04 Disputa 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Esti
séta 19.50 Mese 19.57 Zene 20.04 Rádiószínház 21.00 Rádiószínház 22.00
Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Válogatás a Vasárnapi újság reggeli mûsorából

Március 21., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00
Szempont 9.55 Nappali 10.55 Parlamenti napló 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek
12.15 Kárpát Expressz 13.00 Átjáró 13.30 Roma Magazin 14.00 Domovina
14.30 Magiszter 15.20 Tudni illik, hogy mi illik 15.55 Szomszédok 16.30 Híradó
16.40 Körzeti híradók 16.50 Teadélután 17.20 India – Álmok útján 18.10 A kirá-
lyi ház titkai 19.20 Alkotmány utca 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.05 Kék-
fény 21.05 Hétfõ este 21.40 Szülõföld 23.20 Tizenkét kõmíves 23.50 Hírek
23.55 Sporthírek 0.00 Prizma 0.15 TS – Motorsport 0.45 Ma reggel
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Fókusz Plusz 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Te
vagy az életem 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.20 Asztroshow 13.30 Fél ket-
tõ 14.15 Tengeri õrjárat 15.20 A szerelem rabjai 16.25 Mindörökké szerelem
17.20 Neked való 18.30 Híradó 19.05 Való Világ 20.10 Fókusz 20.45 Barátok
közt 21.25 Dr. Csont 22.20 CSI: Miami helyszínelõk 23.30 Face The Pro – Kö-
zép-kelet európai Poker Tournament 0.40 Gyilkos elmék 1.40 Reflektor

TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Mok-
ka habbal 9.30 Stahl konyhája 9.55 Babapercek 10.15 Teleshop 11.45 Árva an-
gyal 12.40 Tízparancsolat 14.10 Ezo.tv 15.20 Rex felügyelõ 16.20 Edina és
Joshi 16.25 Marina 17.25 Update konyha 17.30 Árva angyal 18.30 Tények
19.05 A 40 milliós játszma 20.10 Aktív 20.45 Jóban-Rosszban 21.25 NCIS
23.25 Elit egység 0.25 Tények este 0.55 Ezo.tv 1.25 Eichmann 3.00 Sentinel –
Az õrszem 3.45 Magellán 4.10 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.23 Magyar gyerekversek 13.30 A
görög katolikus egyház félórája 14.05 Kabaré 15.00 Krónika 15.15 Kihívás
15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvi-
lág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04
Rádiószínház 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Népzene 0.10
Éjszaka

Március 22., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Kék-
fény 9.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00
Átjáró 13.30 Srpski ekran 14.00 Unser Bildschirm 14.30 Magiszter 14.35 Hul-
lámvadászok 15.25 Tudástár 2011 15.55 Szomszédok 16.30 Híradó 16.40 Kör-
zeti híradók 16.50 Teadélután 17.25 India – Álmok útján 18.15 A királyi ház tit-
kai 19.20 Alkotmány utca 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.05 Önök kérték!
21.05 Kedd este 21.40 A csali 23.20 Zegzugos történetek 23.50 Hírek 23.55
Sporthírek 0.00 Prizma 0.15 Ma reggel
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Trendmánia 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Te
vagy az életem 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.20 Asztroshow 13.30 Fél ket-
tõ 14.15 Tengeri õrjárat 15.20 A szerelem rabjai 16.25 Mindörökké szerelem
17.20 Neked való 18.30 Híradó 19.05 Való Világ 20.10 Fókusz 20.45 Barátok
közt 21.25 Vészhelyzet 22.20 A Grace klinika 23.25 XXI. század – A legendák
velünk élnek 0.00 Totál szívás 1.00 A hatalom hálójában 1.55 Reflektor
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Mok-
ka habbal 9.30 Stahl konyhája 9.55 Babapercek 10.15 Teleshop 11.45 Árva an-
gyal 12.40 Tízparancsolat 14.10 Ezo.tv 15.20 Rex felügyelõ 16.20 Edina és
Joshi 16.25 Marina 17.25 Update konyha 17.30 Árva angyal 18.30 Tények
19.05 A 40 milliós játszma 20.10 Aktív 20.45 Jóban-Rosszban 21.25 Collateral
– A halál záloga 23.50 A médium 0.45 Tények este 1.15 Ezo.tv 1.45 Kísértések
3.15 Sentinel – Az õrszem 4.00 Babavilág 4.25 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.24 Magyar gyerekversek 13.30 A
római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika
15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül
19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50
Mese 20.04 Rádiószínház 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Króni-
ka 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Hangalbum 0.10 Éjszaka

Március 23., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Önök
kérték! 9.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz
13.00 Átjáró 13.30 Hrvatska krónika 14.00 Ecranul nostru 14.30 A két tölgyfa –
A lengyel–magyar barátságról 15.00 Lengyel tájak 15.25 Magiszter 15.55
Szomszédok 16.30 Híradó 16.40 Körzeti híradók 16.50 Teadélután 17.25 India
– Álmok útján 18.15 A királyi ház titkai 19.20 Alkotmány utca 19.30 Híradó
19.55 Sporthírek 20.05 Mesék a 19. századból 21.10 Szerda este 21.45 Katyn
23.45 Múlt-kor 0.15 Hírek 0.20 Sporthírek 0.25 Prizma 0.45 Ma reggel
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Autómánia 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Te
vagy az életem 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.20 Asztroshow 13.30 Fél ket-
tõ 14.15 Tengeri õrjárat 15.20 A szerelem rabjai 16.25 Mindörökké szerelem
17.20 Neked való 18.30 Híradó 19.05 Való Világ 20.10 Fókusz 20.45 Barátok
közt 21.25 Bolond szél fúj 23.40 Angyalok háborúja 5. – Kitaszítottak 1.10 Ref-
lektor 1.20 Hülyeség nem akadály: Óvszerek akcióban
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Két testõr 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Mok-
ka habbal 9.30 Stahl konyhája 9.55 Babapercek 10.10 Teleshop 11.40 Árva an-
gyal 12.35 Az olajherceg 14.10 Ezo.tv 15.20 Rex felügyelõ 16.20 Edina és
Joshi 16.25 Marina 17.25 Update konyha 17.30 Árva angyal 18.30 Tények
19.05 A 40 milliós játszma 20.10 Aktív 20.45 Jóban-Rosszban 21.25 Doktor
House 22.25 Született feleségek 23.25 Doktor Donor 0.25 Tények este 0.55
Ezo.tv 1.25 Holtak hajnala 3.05 Sentinel – Az õrszem 3.50 Két testõr 4.15
Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.04 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.23 Magyar gyerekversek 13.30 A
református egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika
15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül
19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50
Mese 20.04 Rádiószínház 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Króni-
ka 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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A BOGÁRDI TV
MÛSORA

Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CE-
CÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁR-
SZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93
Mhz-es frekvencián, valamint a PR-Telecom hálózatán a C7-es
csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.

Március 19., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 Lapszemle 14.00
Összefogás Sárhatvanban (35’), Nyitott Egyetem: Hebling János elõadása
(25’), Somogyi vonósnégyes Miszlán (90’) 18.00 Lapszemle 19.00 Nyug-
díjasok farsangja (55’), Cecei Harmónia-farsang (75’), Fórum Sárbogárdon
(55’), Varga Csaba erdélyi fotói (45’) 23.00 Lapszemle

Március 20., V: 7.00 Heti Híradó 8.00 Összefogás Sárhatvanban (35’),
Nyitott Egyetem: Hebling János elõadása (25’), Somogyi vonósnégyes
Miszlán (90’) 13.00 Heti híradó 14.00 Nyugdíjasok farsangja (55’), Cecei
Harmónia-farsang (75’), Fórum Sárbogárdon (55’), Varga Csaba erdélyi fo-
tói (45’) 18.00 Heti híradó 19.00 Hitélet 23.00 Heti Híradó

Március 21., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Heti híradó
19.00 Nyitott Egyetem: Schepp Zoltán az euróról (25’), Szeless Péter le-
mezbemutatója (105’) 23.00 Heti Híradó

Március 22., K: 7.00 Heti Híradó 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Heti Híradó
19.00 Ovis bál Cecén (47’), Tavaszköszöntõ bál Alapon (33’), Március
15-ei összeállítás 23.00 Heti Híradó

Március 23., Sze: 7.00 Heti Híradó 8.00 Nyitott Egyetem: Schepp Zoltán
az euróról (25’), Szeless Péter lemezbemutatója (105’) 13.00 Heti Híradó,
18.00 Lapszemle élõben 19.00 Teremfoci eredményhirdetéssel, Kézilabda
23.00 Lapszemle

Március 24., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Teremfoci eredményhirdetéssel,
Kézilabda 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Hitélet 23.00 Lapszemle

Március 25., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Lapszemle
19.00 Ovis bál Cecén (47’), Tavaszköszöntõ bál Alapon (33’), Március
15-ei összeállítás 23.00 Lapszemle

***

Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lap-
szemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról
a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ
idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
Hirdetésfelvétel a Bogárd és Vidéke szerkesztõségében: Sárbogárd, Hõ-
sök tere 12. (a mûvelõdési ház mögött) hétköznapokon 8–17 óráig. Ha
gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. — 06
(40) 416 000, PR-Telecom Zrt. — 1231.

Március 24., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Üdítõ
9.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00 Átjá-
ró 13.30 Rondó 14.30 Összhang 15.25 Magiszter 15.30 Emberek a természet-
ben 15.55 Szomszédok 16.30 Híradó 16.40 Körzeti híradók 16.50 Teadélután
17.20 India – Álmok útján 18.10 A királyi ház titkai 19.20 Alkotmány utca
19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.05 Jelfogó 21.05 Csütörtök este 21.40 Mû-
korcsolya Vb 23.15 Szélesvászon 23.40 Hírek 23.45 Sporthírek 23.55 Prizma
0.10 Ma reggel 2.00 Kalandozó
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Menetrend 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Te
vagy az életem 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.20 Asztroshow 13.30 Fél ket-
tõ 14.15 Tengeri õrjárat 15.20 A szerelem rabjai 16.25 Mindörökké szerelem
17.20 Neked való 18.30 Híradó 19.05 Való Világ 20.10 Fókusz 20.45 Barátok
közt 21.25 Esti showder Fábry Sándorral 23.20 Házon kívül 23.55 Odaát 0.50
Reflektor 1.05 Infómánia
TV2:5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Mokka habbal 9.30 Stahl konyhája 9.55 Babapercek 10.15 Teleshop
11.45 Árva angyal 12.40 Didi és az édességgyár 14.10 Ezo.tv 15.20 Rex fel-
ügyelõ 16.20 Edina és Joshi 16.25 Marina 17.25 Update konyha 17.30 Árva
angyal 18.30 Tények 19.05 A 40 milliós játszma 20.10 Aktív 20.45
Jóban-Rosszban 21.25 A kiscsávó 23.20 Bostoni halottkémek 0.20 Tények
este 0.50 Ezo.tv 1.20 A csúcstalálkozó 2.50 Sentinel – Az õrszem 3.35 Segíts
magadon! 4.00 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.23 Magyar gyerekversek 13.30 A
római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika
15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül
19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50
Mese 20.04 Rádiószínház 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Króni-
ka 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Március 25., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Jelfo-
gó 9.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00
Átjáró 13.30 Körzeti magazinok 14.25 Nemzet és védelem 14.55 Sírjaik hol
domborulnak? 15.25 Közlekedésbiztonság 2010 15.55 Szomszédok 16.30 Hír-
adó 16.40 Körzeti híradók 16.50 Teadélután 17.20 India – Álmok útján 18.10 A
királyi ház titkai 19.20 Alkotmány utca 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.05
Üdítõ 21.05 Péntek este 21.40 Nehéz kesztyûk 23.20 Barangolások öt konti-
nensen 23.45 Hírek 23.50 Sporthírek 0.00 Prizma 0.15 Ma reggel
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Infómánia 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Te
vagy az életem 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.20 Asztroshow 13.30 Fél ket-
tõ 14.15 Tengeri õrjárat 15.20 A szerelem rabjai 16.25 Mindörökké szerelem
17.20 Neked való 18.30 Híradó 19.05 Való Világ 20.10 Fókusz 20.45 Barátok
közt 21.25 CSI: A helyszínelõk 22.20 Gyilkos elmék 23.20 Pokerstars.net – Big
Game 0.15 Reflektor 0.25 Menetrend 0.55 Döglött akták 1.45 Autómánia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Mokka habbal 9.30 Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.45 Teleshop 11.15
Árva angyal 12.10 Az élet iskolája 14.10 Ezo.tv 15.20 Rex felügyelõ 16.20 Edi-
na és Joshi 16.25 Marina 17.25 Update konyha 17.30 Árva angyal 18.30 Té-
nyek 19.05 A 40 milliós játszma 20.10 Aktív 20.45 Jóban-Rosszban 21.25 Ha-
waii Five-0 22.25 Zsaruvér 23.25 Hõsök 0.25 Tények este 0.55 Ezo.tv 1.55
Smallville 3.25 Sentinel – Az õrszem 4.10 Alexandra pódium 4.35 Animációs
filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.03 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 12.00 Krónika 12.30 Ütközõ
13.04 Rádiószínház 13.23 Magyar gyerekversek 13.30 Az unitárius egyház fél-
órája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Kö-
zelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25
Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószín-
ház 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.05 Arcvonások 23.34 Tér-Idõ 0.10
Éjszaka
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Redõnyök 06 (30) 507 3344. (2314846)

Hanganyagok gépelését vállalom. Telefon: 06
(70) 369 0476.
Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826.
Közmûvesített 600 négyszögöl telek alappal el-
adó Ifjúsági u. 11-ben. 06 (70) 2185 666.
Sárbogárd, József A. u. 19/b, kétszobás lakás
eladó. 06 (30) 305 1615. (1228585)

LAK 6 Stúdió ingatlanközvetítés, ingyenes hitel-
ügyintézés, biztosítás! Több mint 120 eladó in-
gatlan közül válogathat. Sárbogárd, Ady E. út
138. 06 (30) 491 5363, 06 (25) 461 197. (12288696)

Tûzifa eladó – aprított cser: 1950 Ft/q, aprított
akác: 2140 Ft/q, aprított juhar, dió, hárs
hulladékfa: 1750 Ft/q. Díjmentes szállítás. 06
(30) 9862 623. (1228219)

Sárbogárd központjában téglaépületben elsõ
emeleti, 80 m2-es, erkélyes lakás eladó. 06 (20)
419 4940, 06 (30) 9941 332.
Veszélyes fák kivágása. 06 (20) 4374 869.
(1228096)

Lakás eladó Ady-lakótelepen, 3. emeleti, telje-
sen felújított, egyedi gázfûtéses. 06 (30) 282
4502. (1228091)

Szõlõ és szántó egyben vagy külön eladó. 06
(30) 235 8767. (3517581)

Ady-lakótelepen 2. emeleti, erkélyes, alacsony
rezsijû, gázcirkó fûtéses lakás eladó. Irányár: 6,5
millió Ft. Telefon: 06 (30) 626 4615. (1228135)

Árpád-lakótelepen 3. emeleti, középsõ lakás
eladó. Irányár: 4.9 millió forint. 06 (70) 314
8311. (1228127)

Palotapincsi kiskutyák eladók. Telefon: 06 (30)
668 5362.

Csirkevásár! Tinódi u 52. 06 (30) 384 2294.

8 db méhcsalád egyéb méhészeti eszközök el-
adók. 06 (30) 827 9007. (3517585)

Minõségi használtruha-üzletünkben 20-40 %-os
akció, és rövid ujjú pólók érkeztek (PC-Kuckó
mellett).

Lakás kiadó. 06 (30) 3302 615.

C-kategóriás jogosítvánnyal rendelkezõ sofõrö-
ket és rakodómunkásokat felveszünk. 06 (30)
3824 133.

Suzuki let’s II típusú, 2004-es robogó eladó
85.000 Ft-ért. 06 (70) 3549 471.

FOGSORJAVÍTÁS.
06 25 468 556, 06 70 382 8512

LAMBÉRIA 998 Ft/m2-tõl, HAJÓPADLÓ
1598 Ft/m2-tõl. 06 74 675 530

KAZÁNOK 98.000 FT-TÓL,
RADIÁTOROK féláron

10 év garanciával. 06 20 947 5970

GÁZKÉSZÜLÉKEK JAVÍTÁSA,
KARBANTARTÁSA! 06 30 440 5790

Értesítem kedves kozmetikai és
szoláriumozó vendégeimet, hogy

MINDEN KEDDEN CSAK
LÉLEKMASSZÁZST végzek.

Ezen a napon az elérhetõségem is
szünetel. Köszönöm megértésüket.
ZSUZSA KOZMETIKA, Sárbogárd
06 30 365 1795, 06 25 468 198

TELEKOMMUNIKÁCIÓS CÉG keres
Sárbogárdon üzlet üzemeltetéséhez
PARTNERT. Érdeklõdés és pályázat:

info@alfamedia.hu

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!

FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok
Víz- és Csatornamû

Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

Tájékoztatjuk érintett fogyasztóinkat, hogy az alábbi idõpontokban és
településeken 9.00–14.00 óra között karbantartási munkákat végzünk:

Március 16. Aba medencemosás

Március 17. Aba glóbuszmosás

Március 18. Sárkeresztúr glóbuszmosás

Március 21. Káloz glóbuszmosás

Március 22. Felsõkörtvélyes medencemosás és

Nagyhörcsök medencemosás

Március 23. Soponya medencemosás

Március 24. Soponya glóbuszmosás

Március 25. Hantos glóbuszmosás

Március 28. Nagylók medencemosás

Március 29. Nagylók glóbuszmosás

Március 30. Mezõszilas medencemosás

Március 31. Mezõszilas glóbuszmosás

Ezeken a napokon az adott településen megszokottnál kisebb víznyomás,
esetleg idõszakos vízhiány várható. A munkálatok miatt a szolgáltatott
ivóvíz kissé opálossá válhat, mely az egészségre nem ártalmas. Az ezt
okozó anyagok kiülepítése után a víz fogyasztható.

Az okozott kényelmetlenség miatt kérjük fogyasztóink türelmét és megérté-
sét.

FEJÉRVÍZ ZRT.

Ugye Ön is szeret nyerni?

Legyen a Fair Bútorház vásárlója,
és vigye haza Ön

a következõ sorsolásunk fõdíját.
Február havi ajándéksorsolásunk nyertese:

Gergõ Gábor, Sárbogárd

Gratulálunk nyereményéhez,
AMI EGY CSALÁDI

MOZIJEGY
(Székesfehérvár, Cinema City),

amihez természetesen
a pattogatott kukoricát is mi álljuk!

JÓ SZÓRAKOZÁST KÍVÁNUNK!

2011. március 19-én szombaton
egy extra nyitvatartási idõvel kedveskedünk Önöknek.

Tehát: március 19., szombat
nyitva: 8.00-17.00-ig
Jöjjön el és válogasson kedvére!

„Kényelem és praktikum”
FAIR BÚTORHÁZ
Sárbogárd, Köztársaság út 93.

Telefon: 06 (20) 545 1958
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Számítani kell a hamisított
vetõmagok megjelenésére

A mostani árakkal számolva akár százezer forintot is lehet veszíteni egy hektáron,
amennyiben a gazda a hamisított vetõmagvak neppereinek áldozataként nem ellenõr-
zött vetõmagot használ, s így jócskán elmarad termésének minõsége és mennyisége a
várhatótól. Nem véletlen, hogy immáron második alkalommal indít kampányt a hamisí-
tott kukorica- és napraforgó-vetõmagok ellen a Vetõmag Szövetség és Terméktanács.
De honnan ismerni meg a hamisított vetõmagot?
Úgy tûnik, évek óta jó üzlet a kukorica- és napraforgó-vetõmag hamisításával és azok
forgalmazásával foglalkozni. A csalók és nepperek azt próbálják kihasználni, hogy a ke-
vés tõkével rendelkezõ gazdálkodók próbálnak ott spórolni, ahol tudnak. Ezért kínálják
a hamis vetõmagot fél áron piacokon, teherautókról, csomagtartókból. Ez az elsõ komo-
lyan veendõ jel, mely arra utal, hogy valószínûleg hamisított vetõmaggal akadt dolguk a
termelõknek.
2010-ben a Vetõmag Szövetség és Terméktanács (VSZT) kampányt indított a hamisított
vetõmagok ellen. Igyekeztek – az MGSZH-val együttmûködve – minden érintett kisebb
és nagyobb gazdálkodóhoz eljuttatni tájékoztatásukat arról, hogy miként lehet
felismerni a hamisítványokat.
A VSZT az idén is folytatja a figyelemfelkeltõ munkát. A mai árakkal számolva a hami-
sítványt használók akár 100 ezer forinttól is eleshetnek hektáronként, ugyanis a fémzá-
rolt, ellenõrzött szaporítóanyaggal szemben a hamisítványok akár 40-60, sõt 100 százalé-
kos terméskiesést is okozhatnak. Utóbbi eset is elõfordulhat, amennyiben a vetõmag
egyszerûen nem kel ki, vagy nem hoz termést (ami a hibridizációval elõállított vetõmag-
oknál gyakran elõfordul, nem véletlenül nem vetnek a gazdák évek óta „góréból”).
A hamisított vetõmagot akár teherautóról nagy tételben is árusíthatják, vagy kisebb vá-
sárokon, piacokon „csomagtartóból” kínálják. A hamisított vetõmagot az ellenõrzött ve-
tõmag piaci áránál olcsóbban ajánlják, esetleg akciós, vagy megmaradt tételként tüntetik
fel. A cégjelzéssel ellátott zsákok megtévesztésig hasonlíthatnak az eredetihez, de a ha-
mis címke könnyen eltéphetõ, és a fémzárszám, illetve a címkesorszám is hibás, nem a
címkén szereplõ hibridet és vetõmagtételt azonosítja.
A címke anyaga és tartalma is árulkodik a hamisításról. Jól tapogassák, nézzék meg a
címkéket! Azok ugyanis téphetetlen anyagból készülnek, egyedi nyilvántartásúak, sor-
számozottak – az öntapadó típusok kivételével –, vízjellel ellátottak, kitöltésük számító-
géppel történik. Minden egyes zsáknak, csomagolási egységnek külön azonosító száma
van.
A hamisítók jó, ha tudják, hogy a címkehamisítás okirat-hamisításnak minõsül!
Milyen kárt okozhat a hamis vetõmag használata?
Hibridnövények esetében a termény (F2 generáció) visszavetése jelentõs terméscsökke-
nést eredményez. Hamis vetõmag esetén a zsákban gyakran töredezett, csíraképtelen
mag található, ez tovább növeli a veszteségeket. A csávázás hiánya tovább rontja annak
az esélyét, hogy az elvetett mag kicsírázzon, a kezdeti fejlõdése megfelelõ legyen, s a fer-
tõzések következtében egészséges termést hozzon. A genetikai, csírázóképességi és nö-
vényvédelmi problémák egyaránt termésveszteséget okoznak, ami együttesen akár a 100
%-ot is elérheti. Hamis vetõmag használatával a gazda több kárt okoz magának, mint
amennyit megtakarít az „olcsóbb” vetõmaggal!
Mit tehet a gazdálkodó, ha a hamis vetõmagvásárlást el akarja kerülni?
Szakmai körökben ismert, megbízható kereskedõtõl kell vetõmagot vennie, továbbá
kérjen számlát a vetõmagról, mely tartalmazza a vásárolt mag fémzárszámát is, hiszen
csak annak segítségével tudja a késõbbi vitás esetekben bizonyítani a vetõmag származá-
sát!
Amennyiben valaki gyanús esettel, vetõmaggal találkozik, akkor értesítse az illetékes
Megyei Kormányhivatal Növény és Talajvédelmi Igazgatóságának Vetõmag és Szaporí-
tóanyag Felügyeleti Osztályát, vagy a 06 (1) 336 9000-es telefonszámon a központot, il-
letve a Vetõmag Szövetséget (06 /1/ 3325755).
A Kormányhivatalnál telefonon, illetve a honlapon online módon –
http://vigor.mgszh.gov.hu:8080/VigorServerUly/okmany.html – is lekérdezhetõ a fém-
zárszám és a címkesorszám, amelyek alapján ellenõrizhetõ a vetõmag eredetisége.
Az MGSZH oldalán elérhetõ adatbázis a fémzárszám, címkesorszám és a címke dátuma
alapján megmutatja a kérdéses tétel adatait. A program az OMMI és MGSZH által cím-
kézett tételeket tartalmazza 2004. július 1-jétõl folyamatosan, valamint a kiadott ISTA-
bizonyítványokat 2010. augusztus 20-ától. Nem magyar tételek adatait a rendszer nem
tárolja.
Amennyiben valaki utólag jön rá, hogy hamisítványt vett, akkor hatósági jegyzõkönyvet
kell felvenni, mely elengedhetetlen a késõbbi bizonyításhoz!

Forrás: Magyar Agrárkamara

MEGHÍVÓ

A BOLDOGSÁG
TITKA

A Mezõföld Népfõiskolai Társaság tisz-
telettel és szeretettel meghívja Önt a
Dániából, a Vestjyllands Népfõiskolá-
ról hazatért diákok nyilvános beszámo-
lójára, és az azt követõ beszélgetésre.

Idõpont:
2011. március 19-én

15.00 órától.

Helyszín:
Kishantosi Mezõföld

Népfõiskola.
Dániában vallották a legtöbben boldog-
nak magukat a megkérdezettek egy világ-
méretû kutatás szerint.

Mezõföld Népfõiskolai Társaság
(nyilvántartási szám: 02-0038-04)

2434 Hantos, Rákóczi út 18.
Telefon: 25/506-020, 25/488-280,

30/3850-379, 70/4535-748
Fax: 25/506-021

kishantos@enternet.hu

POLGÁRÕR-
VONAL

Lakossági bejelentések
és segítségkérések a

polgárõrségtõl
éjjel-nappal
a következõ

telefonszámon:

06 (30) 6210 651
e-mail: polgarorseg@indamail.hu
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Teltház a színházban!
Végre!
Így kiáltottam fel, amikor megláttam múlt pénteken a sárbogárdi mûvelõdési központ
színháztermében, hogy az esti színházi elõadásra megtelt a terem, s nekünk keresni kel-
lett, hogy hol találunk szabad széket.
A francia négyes címû parádés vígjátékra 300-nál többen váltottak jegyet ezen az estén.
És nem csalódott a közönség, köszönhetõen a sikerdarabnak és a kiváló színészgárdá-
nak. Szabó Zsófi, Németh Kristóf, Gregor Bernadett, Szabó Máté és Harsányi Gábor ki-
tûnõ játéka feledhetetlen estével ajándékozta meg a sárbogárdi nézõközönséget. A kö-
zel két és félórás, teljes estét betöltõ vígjátékot végignevette, végigtapsolta a közönség, s
az elõadás végén többször is visszahívta vastapssal a szereplõket, akik vették a lapot, s
minden visszajövetelbe belevittek újabb és újabb játékot.
Talán vége a nehéz idõknek, s újra lesz Sárbogárdon színház?

Hargitai Lajos HargitaiHargitai
nagymamanagymama

szakácskönyveszakácskönyve

Ételed az életedÉteled az életed
címmelcímmel

kapható a Bogárd és Vidékekapható a Bogárd és Vidéke
Lapkiadóban és az újságotLapkiadóban és az újságot

árusító boltokban,árusító boltokban,
2.500 Ft-os áron.2.500 Ft-os áron.


