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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

A cigányság alkotóereje és derûjeA cigányság alkotóereje és derûje

Raffael Sándor beismerte:
õ szúrt Veszprémben

Marian Cozmát, az MKB Veszprém és a román kézilabda-váloga-
tott tagját 2009. február 8-án hajnalban gyilkolták meg a veszpré-
mi Patrióta lokál elõtt. A segítségére sietõ sporttársait, a szerb
Zarko Sesumot és a horvát Ivan Pesicet életveszélyesen megsebe-
sítették. Az emberölés ügyében a Veszprém Megyei Bíróságon
hét ember ellen emeltek vádat. A Cozma-gyilkosság elsõrendû
vádlottja, Raffael Sándor mindeddig tagadta, hogy a veszprémi
Patrióta lokál elõtt 2009. február 8-án hajnalban a verekedés so-
rán õ szúrt. Az ügy hétfõi tárgyalásán azonban beismerõ vallo-
mást tett.

Cikk az 5. oldalon.

Segítõként IndiábanSegítõként Indiában
Cikk a 7. oldalon.Cikk a 7. oldalon.

Cikk a 11. oldalon.

Cikk a 8. oldalon.

EgészségnapEgészségnap
a cecei iskolábana cecei iskolában
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Nyelvi vetélkedõ a Petõfi gimiben
Március 18-án gimnáziumunk idegen nyelvi vetélkedõt rende-
zett, melyre a környezõ általános iskolák azon 7. és 8. osztályos ta-
nulói jöttek el, akik érdeklõdnek az angol és a német nyelv iránt,
és szívesen töltik szabadidejüket nyelvtanulással.
A verseny 3 fordulóból állt. Már õsszel megkapták a diákok az el-
sõ feladatlapot, melyet egyénileg kitöltve küldtek vissza hozzánk.
Januárban a második forduló csapatmunkát követelt meg, és a
harmadik, döntõ megmérettetés során is 2-3 fõs csapatok verse-
nyeztek.
Angol nyelvbõl a mezõszilasi, a sárszentmiklósi és a sárbogárdi ál-
talános iskolából 9 csapat, német nyelvbõl a dégi, a sárosdi és a

sárbogárdi iskolából 5 csapat versengett. A változatos feladatokat
kultúrtörténeti, országismereti és irodalmi kérdéskörbõl válogat-
tuk a diákoknak.
Angolból a mezõszilasi Szûcs Bereniké és Prikkel Ákos csapata
végzett az elsõ helyen. A második és a harmadik helyezett csapa-
tok pedig a sárszentmiklósi általános iskolából érkeztek: Kósa
Szilárd, Kõrösi Ádám, Szõke Fanni és Rapolder Richárd. Német-
bõl a Mészöly Géza Általános Iskola diákjai nyerték meg a ver-
senyt: Jákob Zsuzsanna és Czaker László. Szoros küzdelemben a
dégi csapat (Cserna Réka és Vinczellér Dóra) lett a második, és a
sárosdi csapat (Huszár Ramóna, Kugler Adrienn és Rapai Anna-
bella) végzett a harmadik helyen.
Jó hangulatú, kellemes délutánt töltöttünk együtt. Tervezzük,
hogy jövõre is folytatjuk a vetélkedõt mindkét nyelvbõl. Megkö-
szönjük szponzorainknak a támogatást, hogy az oklevelek mellé
kisebb ajándékokat is adhattunk: Irka papír- és játékbolt, L & V,
Ajándékbirodalom, Photo hall és Krencz Nagyker.

Dombi Zoltánné munkaközösség-vezetõ
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ALAKULÓBAN AZ
„ORSZÁG SZÍVE” KLASZTER
A Dél-Fejér Összefogás 2011. március 10-én az alapi Arany János
Mûvelõdési Otthonban tartotta soron következõ találkozóját,
melynek az alapító önkormányzatokon kívül vendége volt Varga
Csaba, a Stratégiakutató Intézet vezetõje és dr. Temesvári Balázs,
a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség ügyvezetõ
igazgatója, valamint több helyi vállalkozó is.
A jelenlévõk értékelték az ünnepélyes zászlóbontási rendezvényt,
amelyre 2011. január 24-én a soponyai erdõben került sor. Tekin-
tettel arra, hogy ekkora összefogásra még nem volt példa, Varga
Gábor országgyûlési képviselõ történelmi jelentõségûnek nevez-
te az eseményt. A Sárbogárdi, az Enyingi és a Sárvíz kistérség a sa-
ját kezébe vette a sorsát összhangban azzal, hogy a nemzeti
együttmûködés rendszere optimális esetben alulról szervezõdik.
Hangsúlyozta, hogy az egységes jövõkép megfogalmazásával és a
korrekt együttmûködésre törekvéssel az együttgondolkodás az
egyetlen kitörési lehetõség a térség számára, csak ebbõl származ-
hat elõnye a településeknek. Ezen összefogás a külvilág számára
is fontos, mindenki nagyon pozitív üzenetnek és támogathatónak
tekinti a megalakulást, mint az a visszhangokból kiderült.
Dél-Fejér felemelkedésének érdekében célul tûzte ki, hogy aktív
közösség létrehozásával, a problémákat megbeszélve, megfelelõ
információcserével a megosztottság összes hátrányát kerülje el az
Összefogás. A legfontosabb feladatként azt emelte ki, hogy stra-
tégiát és jövõképet meghatározva a települések lábaljanak ki el-
maradott helyzetükbõl, és vonzó alternatívák legyenek az embe-
rek számára. Emlékeztetett arra, hogy a lehetõségek ideális ki-
használásához olyan stratégiai döntésekrõl kell beszélni, és olyan
irányt kell mutatni, ami az egész térséget fejleszti. Együtt kell
megfogalmazni a problémákat és a megoldásokat, és ezeket
komplexen kell kezelni szakemberek bevonásával.
Varga Csaba, a Stratégiakutató Intézet vezetõje felszólalásában
elmondta, hogy Dél-Fejér programja egyszerre új elmélet és új
gyakorlat, e kettõ egymást erõsíti, ezért eredményez majd igazán
átütõ változást és fejlõdést. Megfogalmazása szerint a Dél-Fejér
Összefogás azért fontos országosan is, mert ez az összefogás való-
di komplex programot jelent, mivel egyszerre gazdaság-, társada-
lom-, önkormányzat-, infrastruktúrafejlesztés, környezetvéde-
lem stb. Elárulta a siker titkát, miszerint ebben a programban
minden összefüggõ elem egy rendszerré állt össze, ezért jelent
ezen együttes fellépés és törekvés igazi áttörést.
Kiemelte, hogy a nemzeti együttmûködés csak lokális alapon jö-
het létre, és a Dél-Fejér Összefogás létrejöttével van ma Magyar-
országon egy térség, ami képes volt összerakni egy jelenleg 20
elembõl álló olyan programot, amely igazi megoldást jelent. A
tervek szerint a résztvevõk még ebben a hónapban megalakítják
az „ORSZÁG SZÍVE” klasztert, mely a zöldgazdaságot fogja
megjelölni központi feladatként, és már április végén benyújtják a
klaszterpályázatot. Mivel egészségfejlesztéssel is akar a Dél-Fejér
foglalkozni, ezért közösen indulnak egy olyan pályázaton is, mely
által mindhárom kistérségben megvalósulhat egy fenntartható
életmódház, vagy egészségfejlesztõ központ.
Kossa Lajos, Aba polgármestere hozzászólásában jelezte: annak
ellenére, hogy novemberben a 28 polgármester írt alá egy megál-
lapodást, itt valójában 28 közösség együttmûködésérõl van szó.
Mindenki felelõssége – fûzte hozzá –, hogy következetesen végig-
megy-e az Összefogás a megkezdett úton; hiszen Dél-Fejér most
elõször, Varga Gábor országgyûlési képviselõ összefogásával tu-
dott olyan üzenetet küldeni a külvilág felé, amiben elmondja,
hogy Fejér megye nagyon értékes részének tartja magát, van egy

programja, van jövõképe, és ehhez kéri a segítséget; ráadásul úgy
gondolja, hogy ezzel mintát adhat másoknak is.
Dr. Temesvári Balázs, a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési
Ügynökség ügyvezetõ igazgatója örömét fejezte ki, hogy Dél-Fe-
jér települései a problémáikból kovácsolnak elõnyt maguknak.
Tapasztalatai szerint Magyarországon eddig a legnagyobb hiá-
nyosság az volt, hogy nem volt kooperációs készség és közös gon-
dolkodás, de a támogatási politika sem igazán kedvezett régeb-
ben az olyan sikeres térségi együttmûködéseknek, amelyekben az
önkormányzat, a vállalkozó, a helyi szereplõ és a civil szervezet is
megtalálja a lehetõségeket. Azért nagyon örvendetes és támoga-
tandó az új fejlesztéspolitika számára is ez az alulról jövõ aktív
kezdeményezés, mert ez el tudja már érni azt a szintet, ami valós
térségfejlesztést tud eredményezni.
Arra buzdította a résztvevõket, hogy ha kezdeti nehézségek fel is
merülnek, a mindennapi problémák ellenére egy más dimenzió-
ban, emelkedettebben hozzáállva ehhez a kérdéshez, hittel foly-
tassák a megkezdett pozitív és értékteremtõ munkát. Felhívta a fi-
gyelmet arra, hogy a közösségeknek együtt kell dolgozni a sike-
rért, összekapcsolódással meg kell találni a kitörési pontokat, és
így fel lehet zárkózni a közösségekben rejlõ energiák és lehetõsé-
gek elõhozásával. A kezdeményezés fontos szempontjaként érté-
kelte, hogy helyben tartja a fiatalokat, és élhetõ környezetet, kö-
zösséget teremt nekik.
Elmondta, hogy az Európai Unió is ebben az irányban halad, a ko-
héziós politika a komplex térségi programokat helyezi elõtérbe,
valamint az új Széchenyi-terv is a 10-15 éves dimenziók meghatá-
rozásával szakítani kíván azon kisléptékû fejlesztések halmazá-
val, amelyek nem tudnak valóban térségfejlesztõ hatással lenni.
Megerõsítette, hogy a Dél-Fejér Összefogás már az a lépték, ami
európai szemüvegen keresztül is látható, így olyan eredményeket
és valódi térségfejlesztést tud produkálni, ami már európai mér-
tékkel is értékelhetõ lesz. Támogatandónak tartotta a projektme-
nedzsment létrehozását az összefogás mellé, mivel ez segít a for-
rások könnyebb elérésében.
A továbbiakban tájékoztatta a megjelenteket az új Széchenyi-terv
hét programjáról, a Regionális Operatív Programról, a rendszer
egyszerûsödésérõl, a szabályozás átalakulásairól, a bírálati idõk
csökkenésérõl és az adminisztrációs változásokról.
Varga Gábor rávilágított a polgármesterek felelõsségre, és kérte
az önkormányzatokat, hogy kicsit vállalkozó szemszögbõl is gon-
dolkodjanak, és ne csak az uniótól vagy az államtól várjanak segít-
séget, hanem saját maguk is próbálják meg szemléletváltással a
településük számára a lehetõ legtöbb haszonnal végigvinni a négy
évet.
Szolga Pétert, a Sárvíz Nonprofit Kft. ügyvezetõ igazgatóját kérte
fel Varga Gábor, az Összefogás vezetõje arra, hogy az „Ország
szíve” klasztert felállítsa. Szolga Péter elõadásában beszélt a pá-
lyázatok összehangolt benyújtásának fontosságáról és azokról a
pályázati lehetõségekrõl, amelyek jelenleg elérhetõek az önkor-
mányzatok, civil szervezetek és a vállalkozások számára, érintve a
Gazdasági Operatív Programot, a Környezetenergetikai Opera-
tív Programot és a Vidékfejlesztési Programot.
A példaértékû munka a háttérben folytatódik tovább a kistérsé-
gek, az önkormányzatok és a projektmenedzsment aktív részvéte-
lével az áprilisi találkozóig, melynek fõ témája a mezõgazdasági
feldolgozóipar és a turisztika lesz.

Tudósítónktól
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MÁRCIUS VÉGÉN NYIT
A RENDELÕINTÉZET

A sárbogárdi rendelõintézet felújítása körül hasonlóképpen sok
gond volt, mint több más nagy pályázati beruházás körül.

A legszerencsésebb még a Petõfi Sándor Gimnázium, ahol már
beköltözhettek a felújított épületbe, és zavartalanul folyhat a
tanítás.

Nem volt ilyen szerencséje a mezõszilasi Németh László
Általános Iskolának, ahol tavaly augusztus 20-án volt az ünnepé-
lyes átadás. Mivel az eszközökre, bútorokra külön közbeszerzési
pályázatot kellett kiírni, a beköltözés határidejét kitolták 2010.
október 31-éig. A közbeszerzési pályázat eredményét azonban
megtámadta egy másik konkurens cég, ami miatt meg kellett sem-
misíteni a döntést, és új pályázatot kellett kiírni. Ekkor módosult
a beköltözési határidõ is 2011. januárra. A kiírt pályázat eredmé-
nyét ismét megtámadta egy konkurens cég, aki szintén pályázott.
Emiatt most ismét új pályázatot kellett kiírni. Az iskola igazgatója
azt mondta, hogy ez az ügy lassan már horrorisztikus lesz. Ott áll a
vadonatúj iskola, korszerûen felszerelt tantermekkel, egész év-
ben fûtötték, hogy az épület ne menjen tönkre, miközben az isko-
la több száz tanulója még mindig szükségtantermekben szorong,
és kívülrõl nézegetik a szép új iskolájukat, amit az uniós
bürokrácia miatt még mindig nem használhatnak.

A sárbogárdi rendelõintézet helyzete is hasonló, bár itt már lát-
szik az alagút vége. Itt is volt sok cirkusz a közbeszerzési bürokrá-
cia körül. Itt már lezajlott a közbeszerzés végre, leszállították a
röntgent, aztán nagy nehezen az ultrahang is meglett. Az idõ mú-
lásával, persze, volt, ami drágább lett. Hogy el ne bukjon a pályá-
zat, a megyei és a sárbogárdi önkormányzatnak is hozzá kellett
még tenni a költségekhez. Talán a bútor is meglesz hamarosan, de
ez legyen a legkisebb baj. Addig lehet, hogy egyelõre a régi padok
maradnak a váróban. Az a lényeg, hogy helyben, a megyénél és a
kórházban is azon dolgoznak, hogy március 31-ével hivatalosan is
beköltözhessenek az orvosok az elkészült szép rendelõintézetbe.
A teljes üzemelés április közepe körül várható.

Kórtermek a harmadik szinten

A fejlesztésnek ezzel persze még nincs vége, hiszen több lépcsõ-
ben történik meg a szakrendelés teljes kiépítése. A harmadik szin-
ten ugyanis kórtermek létesültek, ahol a néhány napos mûtétek
helyben való elvégzése után fekvõbeteg-ellátás lesz, ami az elsõ
lépés, hogy Sárbogárdon egyszer majd igazi kórház mûködjön.
Ehhez azonban az is szükséges, hogy Sárbogárdra települjön ele-
gendõ szakorvos, és legyen megfelelõen szakképzett ápoló
személyzet is az egészségügyi intézményben.

Hogy ez teljes körûen megvalósuljon, szakmai, politikai és civil
összefogásra van szükség, helyben, a térségben, a megyében egy-
aránt. Minden reményünk megvan arra, hogy ez belátható idõn
belül valósággá váljon!

Hargitai Lajos

Szeretettel meghívjuk

2011. március 25-én 14 órára
a Kishantosi Népfõiskolára

a „2011-es aktualitások
a mezõgazdaságban és a

vidékfejlesztésben” c. elõadásra
Elõadó:

Czetnerné Kócsa Márta igazgató,
FMK Földmûvelésügyi Igazgatósága,
Bögyös Zsolt kirendeltség-vezetõ,
MVH Fejér Megyei Kirendeltsége.

A program a Mezõföld Népfõiskolai
Társaság szervezésében,

a Vidékfejlesztési Minisztérium
támogatásával valósul meg.

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

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

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

kishantos@enternet.hu

Felhívás
Az abai Aba Sámuel Általános Iskola a
2011/2012-es tanévben testnevelés ta-
gozatos elsõ osztályt indít, melybe kor-
látozott számban a Sárvíz kistérség fal-
vaiból is vesz fel tanulókat.
Az osztály tanulóinak heti 5 testneve-
lésórája lesz, melyeket testnevelõ taná-
rok tanítanak.
Angol és német nyelv tanulása között
választhatnak a szülõk és a tanulók. He-
tente 1 alkalommal úszásoktatásban
vesznek részt a gyerekek.
Reggel 7.30-tól 16.00 óráig biztosít az
iskola nevelõi felügyeletet, ebédet, ta-
nulási lehetõséget, labdarúgó-, kézilab-
da- és asztalitenisz-edzéseket.
Alkalmassági próbán kell részt venni a
jelentkezõ tanulóknak, melynek várha-
tó idõpontja: 2011. április vége.
Április elején az iskola nyílt nap kereté-
ben tájékoztatja az érdeklõdõ szülõket,
tanulókat.

Meghívó

Az ÁMK
Sárszentmiklósi
Általános Iskola

„Iskola-tárogató” címmel
nyílt napot tart

2011. március 25-én,
pénteken 14 óra

kezdettel.

Sok szeretettel várjuk leendõ elsõ-
seinket, szüleiket és minden érdek-
lõdõt. Tájékoztatást kaphatnak is-
kolánk mûködésérõl, a korszerû,
kompetenciaalapú módszerekrõl,
az iskolaotthonos oktatásról, a tan-
órán kívüli foglalkozásokról. Meg-
ismerkedhetnek nevelõtestületünk
tagjaival.
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Raffael Sándor
beismerte:

õ szúrt Veszprémben
Marian Cozmát, az MKB Veszprém és a román kézilabda-váloga-
tott tagját 2009. február 8-án hajnalban gyilkolták meg a veszpré-
mi Patrióta lokál elõtt. A segítségére sietõ sporttársait, a szerb
Zarko Sesumot és a horvát Ivan Pesicet életveszélyesen megsebe-
sítették. Az emberölés ügyében a Veszprém Megyei Bíróságon
hét ember ellen emeltek vádat. A Cozma-gyilkosság elsõrendû
vádlottja, Raffael Sándor mindeddig tagadta, hogy a veszprémi
Patrióta lokál elõtt 2009. február 8-án hajnalban a verekedés
során õ szúrt. Az ügy hétfõi tárgyalásán azonban beismerõ vallo-
mást tett.

Raffael elmondása szerint Marian Cozma a Patrióta diszkóban
feltûnõen táncolt, több embert meglökött, Németh Gyõzõ má-
sodrendû vádlottal pedig „összeugrott”. Raffael szét akarta vá-
lasztani õket, ám ekkor „elsötétült elõtte a világ” és a földre zu-
hant (Raffael Sándort a diszkóban egy üveggel fejbe vágták). Mi-
kor magához tért – vallomása szerint –, ösztönösen a zsebébe
nyúlt a késéért, hogy védje magát, s a késsel tett egy félköríves
mozdulatot, s egy ember „belefutott a késbe”, de a szúrás „elcsú-
szott” a férfi farmerján.
Raffael ezután az alagsori diszkóból felment az utcára, s ott látta
guggoló helyzetben Marian Cozmát, aki a csípõjét fogta. Azt
mondta, kikerülte a férfit, de két ember elállta az útját, sõt mint-
egy 8-10-en is támadólag léptek fel ellene. Vallomása szerint õ
megkérdezte, hogy mit akarnak, de körülötte kétméteres embe-
rek oroszul kiabáltak, majd valaki leütötte. Felállás közben, gör-
nyedt testhelyzetben elõvette a kését, s hátrált vissza a lokál bejá-
rata felé, csak a lábakat figyelte, hogy támadni akarja-e valaki.
Megjegyezte: a kés láttán a magas férfiak felhagytak a támadásá-
val.
Ekkor azonban „berobbant” elébe egy alak, s félelmében és vé-
delmében szúrt – vallotta. Raffael úgy fogalmazott: „ha nem fi-
gyelek, nekem annyi”. Közlése szerint jobb lábával elõre lépve, de
bal kézzel szúrt körülbelül 80-90 centiméteres magasságban. Azt
mondta, a támadó lábát akarta megsebesíteni, de azt észlelte,
hogy hasba szúrta. Emlékezett ugyanakkor arra, hogy a férfi a
„mellkasát fogta”, noha õ hasi sérülést látott. Kitért arra: mögötte
Németh Gyõzõ két emberrel verekedett, viszont Sztojka Ivánt, az
emberölés harmadrendû vádlottját nem látta a helyszínen.
Raffael állította, hogy nem akart emberéletet kioltani, a szúrás
védekezés volt a részérõl, és sajnálja a történteket. Utalt arra is,
hogy fejsérülése miatt mintegy három hét múlva tért csak vissza az
emlékezete. Nem tagadta azt sem, hogy késõbb telefonon tehe-
tett olyan kijelentést Raffael Jánosnak, akinek enyingi lakásáról
azon az éjszakán elindultak a veszprémi bárba, hogy a lokálban és
az utcán is használta a kését. Raffael szerint a 8-10 centiméter
pengehosszúságú kést kiejtette a kezébõl, és az ott maradhatott a
helyszínen.

Hargitai Lajos

Sorba lopták a bicikliket
a sárbogárdi tinédzserek

A sárbogárdi nyomozók a hétvégén fogták el azt a négy tizenévest,
akik sorba lopták a kerékpárokat Sárbogárd utcáiról. Az elfogott
négy fiúból három gyanúsított, egy azonban tanúként szerepel az
ügyben, tekintettel arra, hogy még csak 12 éves.
A múlt hét végén elloptak egy 25.000 Ft-os Alpha Pro7 kerékpárt
az egyik sárbogárdi nagyáruház biciklitárolójából, és amikor a
nyomozók adatgyûjtésbe kezdtek, a szálak egy négytagú tizenéve-
sekbõl álló csapathoz vezettek. Nem sokkal késõbb az is kiderült,
hogy a négyes nemcsak egy, hanem több kerékpárlopással is
összefüggésbe hozható.
A gyors információgyûjtésnek köszönhetõen így a sárbogárdi
rendõrök már a hétvégén kihallgatták a négy fiatalt a kerékpárlo-
pásokkal kapcsolatban.
Két 17 éves és egy 15 éves sárbogárdi fiú gyanúsítottként szerepel
az ügyben, míg egy 12 éves, szintén sárbogárdi fiú tanúként került
kihallgatásra, tekintettel arra, hogy gyermekkorúként nem von-
ható felelõsségre a bûncselekményekkel kapcsolatban.
Az eddig rendelkezésre álló adatok alapján az egyik 17 éves fiú
volt az, aki rávette társait, hogy lopjanak neki bicikliket, amikért
cserébe õ pénzt adott nekik. Az ellopott bringákat elrejtették,
amiket aztán késõbb õ szétszerelt, és az alkatrészeket másik ke-
rékpárok összeszereléséhez felhasználta.
A rendõrök a nála tartott házkutatás során egy melléképületben
szétszerelt kerékpárokat, valamint biciklialkatrészeket találtak,
köztük vázakat, gumikat, üléseket, kormányokat, váltókat, csap-
ágyakat és fékalkatrészeket. Ezek mindegyikét lefoglalták. Van
olyan sértett, akinek a rendõrök már vissza is adták a kétkerekû-
jét.
A nyomozás eddigi adatai alapján a fiatalok vittek el bicikliket
több nagyáruház, valamint a rendelõintézet épülete elõl is.
A büntetõeljárás során a nyomozók vizsgálják, hogy az eddig fel-
tárt eseteken túl hány további hasonló bûncselekménnyel hozha-
tó összefüggésbe a társaság, melynek tagjai szabadlábon védekez-
nek.

Németh–Kész Mónika r. szds., FMRFK-szóvivõ

Plusz, mínusz
Nem találják a sárbogárdi rendõrök azt a több mint 500 méter ve-
zetéket, amit ismeretlen tettes tulajdonított el Vajta területérõl.
Találtak viszont két villanyoszlopot, amikrõl azonban egyelõre
nem tudni, honnan valók és ki tulajdonította el.
Sárbogárdi Rendõrkapitányság ügyeletére március 17-én, csütör-
tökön, késõ délelõtt érkezett jelzés, miszerint a Vajta területén lé-
võ telefonoszlopokról 530 méter vezetéket vágott le és vitt el is-
meretlen tettes. A lopással okozott kár 230.000 Ft. A telefonosok-
hoz elõzõ nap érkeztek jelzések, hogy valami nem stimmel a vo-
nallal, ezt akarták ellenõrizni, amikor észlelték a lopást. A tette-
seket keresi a rendõrség.
Még aznap este egy sárkeresztúri udvaron két fa villanyoszlop je-
lenlétét jelezte az ügyeletnek egy szolgálatban lévõ törzszászlós.
A rendõr gyanította, hogy az oszlopok bûncselekménybõl szár-
maznak. Az ingatlan tulajdonosától megtudták, hogy élettársa –
akivel már vagy fél éve megromlott a kapcsolatuk, és elköltözött
Budapestre – idõnként megjelenik nála, és vélhetõen õ vitte oda
az oszlopokat. Sejtése sincs, hogy honnan származnak. A bûnügyi
technikusok az oszlopok mind a négy végébõl vágási profilt rögzí-
tettek, a két villanyoszlopot lefoglalták. Figyelmeztették a nõt a
zártörés következményeire, illetve arra, hogy az oszlopokat nem
tüzelheti és nem adhatja el. Az élettársat elszámoltatás miatt ke-
resi a rendõrség.

R. Szabó Ágnes FMRFK-szóvivõ

KÉK HÍREK
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K Ó R K É P
„Ember: Küzdj, és bízva bízzál!” (Madách)

SZOCIO-PSZICHOLÓGIAI MÉLYINTERJÚK
A 21. SZÁZADI KLINIKA TERHESPATOLÓGIAI OSZTÁLYÁN

Terka: Amikor bekerültem ide, a férjem-
nek kellett otthon maradnia a gyerekkel,
mert nem volt kire bízni a picit. A házior-
vos 10 napra tudja csak táppénzre kiírni,
betegség ürügyén. Gyógyszert is kellett ki-
váltania emiatt. Most, hogy lecsökkentik a
táppénzt, nem tudom, mi lesz. Mivel én a
meglévõ és az érkezõ gyerek miatt otthon
még nem tudok visszamenni dolgozni, táp-
pénzen se lehet a férjem sokáig. Én most
ide vagyok kényszerítve az ágyhoz. A fér-
jem hajnali 5-kor jár dolgozni. Bölcsõdébe
hogyan adjuk be a gyereket olyan korán?
Ráadásul azért is fizetni kell.
Helén: Szakmai ártalom nálam – magyar-
tanár vagyok –, hogy kiszúrom a helyesírási
hibákat. Ne árulja el senkinek, de én javít-
gattam át a feliratokat itt a kórházban. Hi-
hetetlen, hogy emberek mennyire nem
tudnak helyesen írni. Ez mulattató egy bi-
zonyos szinten, de idegesítõ is. Nézze, ide a
hûtõre azt írták, hogy „beteg hûtõ”. Ezzel,
ugye, azt akarták kifejezni, hogy a betegek
számára fenntartott hûtõ, amibe az ételei-
ket rakhatják, ebben az esetben azonban
egybe kellene írni. Ha külön írják, az
annyit jelent, hogy a hûtõ maga beteg. És
tudja, mi a vicc az egészben? Hogy a hûtõ
tényleg rossz! Aztán ott a „nõvérhívõ”
gomb, meg a „legyenek szivesek”. Még jó,
hogy hoztam magammal piros tollat.
Julcsi: Múltkor fekszem az ágyon, a fél fe-
nekem meg a mellem kint van, a meleg mi-

att, erre betolja a kocsiját egy újságot áruló
bácsi, és alig lehet levakarni, annyira erõ-
szakosan kínálja a portékáját. Fölháborí-
tó! Látogatóknak meg tilos a belépés!
Kata: Megbolondulok idebent! Én az ál-
landó nyüzsgéshez, munkához vagyok
szokva. Van egy vállalkozásom, úgyhogy
itt is nélkülözhetetlen számomra a laptop,
az internet meg a mobil. De ebben a lepuk-
kant kórházban nincs a konnektorokban
áram! Abszurd! A nõvéreknek hiába szól-
tam, tanácstalanul húzogatták a vállukat.
A takarítónõ intézte el nekem, hogy legyen
újra áram. Nagyot nõtt a szememben
ezzel. Majd valahogy meghálálom neki.
Piroska: Pedig a takarítónõ egyébként kis-
kakas a szemétdombon. Õ intézi az ebé-
deltetést, és ülésrendet csinál! Ki látott
még ilyet? Felnõtt emberekkel kisdiák-
ként bánni! Még azt is megnézi, ki mennyit
evett. Pedig ez a kaja aztán pocsék. Három
napig húsleves volt, csak a tészta volt más
benne. A reggeli meg esti zsemle meg már
a fülemen jön ki.
Ági: Én oda szoktam adni a takarítónõnek
a megmaradt zsemlét, felvágottat, mert
van egy kutyája.
Emma: Azért fekszem itt, mert beindultak
a szülési fájdalmak, aztán abbamaradtak.
Befektettek három napja, azóta nagyon
rám se tojnak. Talán kétszer leellenõriz-
ték, hogy dobog-e a csemete szíve, az is tar-
tott vagy 30 másodpercig. Amikor úgy

éreztem, hogy megint vannak valamiféle
fájások, a nõvérke azt mondta, akkor szól-
jak, ha lefelé húz a hasam. Orvos meg se
vizsgált. Várakozni otthon is tudnék! A
tébét bezzeg lenyúlják utánam!
Sára: Az semmi! A szobatársam tegnap
szólt a nõvérnek, hogy gyakoribbak a fájá-
sai, mint 5 perc. A nõvér azt mondta neki,
várja ki a sorát, mert éppen egy új beteget
vesz fel. Nagy nehezen akkor szólt le a szü-
lészetre, amikor a szobatársam már a radi-
átorba kapaszkodva guggolt, és ordított a
fájdalomtól.
Anna: A nõvérek nagyon érdekesek. Talán
kettõt tudnék mondani a tízbõl, akik ked-
vesek az emberrel. A többi a kismamákon
tölti ki a boldogtalanságát, vagy a kevés fi-
zetés miatti ingerültségét, kisebbségi érzé-
sét. De hát én tehetek róla, hogy annyi fize-
tést kap, amennyit? Én meg megdolgozom
azért, hogy normálisan bánjanak velem,
normális körülmények között.
Juci: Én azért sajnálom a nõvéreket, mert
olyan kismamák is vannak, akik nem ad-
nak magukra. Nemcsak fizikailag értem,
hanem egészségileg is. Az egyik például
mindjárt szül, aztán lejár bagózni a bejárat
elé. A méhlepénye már nem is tudja ellátni
a gyereket tápanyaggal. Meg azért gondol-
jon bele, nekik sem jó ilyen körülmények
között dolgozni – nincs elég gyógyszer, a
vizsgáló ideiglenesen az egyik szobában
van berendezve, ezeréves számítógépek,
berendezések, csatornaszag árad a vécé-
bõl, hiába takarítják, és többféle orvoshoz
meg beteghez kell igazodniuk.
Cili: Néha kétségek gyötörnek. Az orvos a
realitás talaján maradva készít fel a várha-
tó legrosszabb történésekre, én azonban
mindig a legjobb lehetõséget igyekszem
szem elõtt tartani, abból erõt meríteni.
Nem tudom, melyik út visz elõrébb, hiszen
ha eleve beletörõdök a legrosszabb útba,
akkor talán magam alakítom úgy a sorso-
mat, hogy az be is következzen. Ha viszont
optimista vagyok, akkor akár a reményeim
is teljesülhetnek, vagy jobban jövök ki a
dologból az orvos által vártnál, vagy pofára
esek. Miben higgyek?
Edit: Csupán gazdatestek vagyunk. Ezért
csak a legalapvetõbb fizikai szükségletek
kielégítését biztosítják a feltételeket: étel,
ágy, fürdõ, meleg.
Ilka: Rájöttem, hogy minden élethelyzet-
ben meg kell találnia az embernek az örö-
met, a szépet, és azt a maga lelki javára for-
dítani. Ez a túlélés alaptétele.

Tengereczky Klára
végzõs szociológus hallgató dolgozata

Nyílt
tér

Ünnep kevés résztvevõvel
Március 15-én megemlékezés volt
Pusztaegresen a központban lévõ hõsi
emlékmûnél. Az alapos szervezés ellené-
re kevesen jöttek el. Szomorúan állapí-
tottuk meg, hogy ebben is megmutatko-
zik a faluban tapasztalható fásultság, kö-
zömbösség közös dolgaink iránt.

Pedig az idõjárás kegyes volt hozzánk.
Tavaszi hangulat volt a faluban. Öröm
volt kint lenni a szabadban, élvezni a nap-
sütés melegét.

A polgármesterünk és az önkormányzati
képviselõnk mellett az Összefogás Pusz-
taegres Jövõjéért Egyesület egyes tagjai
és azok gyermekei vettek részt kis mûsor-
ral a megemlékezésen.

Sok pusztaegresi hõsi halott nevét lehet
olvasni az emlékmûvön. Családjaiknak
illõ lett volna eljönni erre a megemléke-

zésre. Egy család helyezett el csupán egy
szépen elkészített koszorút elhunyt csa-
ládtagjuk emlékére, s rótta le kegyeletét
a megemlékezés színhelyén.
A falu népe, az óvodások, az iskolások, a
nyugdíjasklub tagjai hol voltak? Az a kö-
zösség, mely nem tiszteli a múltat, ho-
gyan értheti meg a jelent? Múlt nélkül
egy közösség jövõje is halott. Hol voltak
most a kampányban zászlókat lengetõ,
hazafias eszméket hirdetõ jobbikosok?
Hol volt a helyi ifjúság, akiknek a jövõt
kell majd építeni, s hogy építik majd, ha a
jelent sem értik igazán?
Itt tartunk most. S hogy mit hoz a holnap,
s mi lesz így a jövõben, ha ez sokáig így
marad, arra jobb nem is gondolni.

Tisztelettel: egy pusztaegresi,
aki ott volt a megemlékezésen
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Segítõként Indiában
„Föl-földobott kõ…”

Hogy jut el egy sárbogárdi fiatalember se-
gítõ pedagógusnak Indiába? S ha már ott
van, sikeres és marasztalják, elhalmozzák
ezer állásajánlattal, gyönyörû lányt szán-
nak neki feleségnek, mégis miért jön haza,
ahol nem várja jegyes, se ezer állásajánlat?
Tóth Andris sárbogárdi fiatalemberrel be-
szélgettem a Bogárdi TV stúdiójában
hétfõn.

Andris az Árpád utcában lakik. Szülei a
közismert Tóth Pékséget mûködtetik.
Andris a Mészöly Géza Általános Iskolába
járt, majd a Petõfi Sándor Gimnázium 8
osztályos tagozatát végezte el 2003-ban.
Érettségi után Szombathelyen, a tanár-
képzõ fõiskolán történelem–földrajz sza-
kon végzett. Aztán 2008-ban gondolt egy
nagyot, és kiment Angliába, hogy elsajátít-
sa az angol nyelvet, és közben dolgozzon is.
Itt egy többgyermekes családnál „au
pair”-ként dolgozott, majd beiratkozott
egy önkéntesképzõbe. Itt arra készítik fel a
jelentkezõket, hogy a fejlõdõ világban

(Afrikában, Indiában), ahol erre szükség
van, önkéntes segítõként dolgozzanak.
2009 júniusában Indiába küldték, ahol ut-
cán csellengõ gyerekeket gyûjtött össze,
szervezett nekik iskolát, drámacsoportot,
részt vett velük egészségügyi programok-
ban. Közben lehetõsége volt arra is, hogy a
legszegényebbek között, vonaton, gyalog
több ezer kilométert bejárjon ebben a ha- talmas országban, s olyan helyekre jutott

el, ahová nem turisták járnak, ahol ez a ha-
talmas ország az igazi, nem ünnepi, hanem
hétköznapi arcát mutatja. S így ismeri meg
igazán azt a földet, amire innen a távolból
mi csak úgy tekintünk, mint csillogó
mesevilágra.
S most mégis hazajött. Elsõ útja hajdani al-
só tagozatos tanító nénijéhez, Imre Mari-
ka nénihez vezetett, akitõl még kisfiúként
lélekben talán a legtöbbet kapta. S amikor
arról kérdeztem, hogy igazán miért jött ha-
za, akkor elismerte, hogy az egyik ok a hon-
vágy volt, a másik, igazán nyomós okot pe-
dig egy nagyon mély felismerés szolgáltat-
ta számára, amire a kint töltött évek döb-
bentették rá. Azt mondta, már tudja, hogy
nem kell messzire menni ahhoz, hogy azt,

amire az élet az embert elhívja, beteljesít-
hesse. A feladat itt is megtalál bennünket,
ahol megszülettünk.
Andris most állásinterjúkra jár. Családse-
gítõ központokhoz, segítõ szervezetekhez
jelentkezik munkára, mert itthon, Ma-
gyarországon, s ha lehet, itt, Sárbogárdon
akarja tudását segítõként hasznosítani.
A vele készült teljes interjút következõ
lapszámunkban olvashatják, s annak moz-
góképes változatát a Bogárdi TV-ben
láthatják.

Hargitai Lajos
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A cigányság alkotóereje és derûje
A sárkeresztúri általános iskolában két éve folyik pályázati támo-
gatásból a helyi cigány gyermekek kulturális felzárkóztatása, ké-
pességfejlesztése, nevelése speciális eszközökkel, új módszerek-
kel. Ebben a munkában az Educatio Kht. volt az iskola segítségé-
re. A program keretében elsajátított ismeretekrõl, mûvészeti
eredményekrõl múlt pénteken nyilvános rendezvényen adtak
számot a sárkeresztúri kultúrházban.

Ezen a rendezvényen részt vettek az iskola pedagógusai mellett
Csutiné Turi Ibolya polgármester, több helyi önkormányzati kép-
viselõ, Németh László, a helyi cigány kisebbségi önkormányzat el-
nöke, Baráth Szabolcs, az Educatio Kht. Közép-dunántúli Régió-
jának vezetõje, Oláh József, a megyei CKÖ elnöke, Györök Ág-
nes, a sárbogárdi Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola igazgatója,
IPR folyamat-tanácsadó, a közönség soraiban meg ott ültek a be-
mutatkozó gyerekek szülei, hozzátartozóik és az iskola tanulói.
A rendezvény megnyitóján köszöntõt mondott Benedek Jenõ, a
sárkeresztúri iskola igazgatója. Köszöntõjében elmondta, hogy a
pályázat felzárkóztató programja három pilléren nyugszik: egy-
részt a pedagógusok továbbképzésére, új módszerek elsajátításá-
ra ad lehetõséget, másrészt ezeknek a módszereknek az alkalma-
zását teszi lehetõvé az oktató–nevelõ munkában. Itt a hangsúly
fõleg a nevelésen van. Harmadsorban pénzügyi fedezetet biztosít
a vállalt feladatok végrehajtásához. Ez utóbbi tette lehetõvé, hogy
olyan programokat indítsanak be és teremtsék meg azok anyagi
hátterét, mint pl. a mazsorettcsoport, aerobik, cigánytánc, gitár
szakkör, citera szakkör stb.

Idõközben egy felújítás-
nak köszönhetõen meg-
szépült az iskola is, és en-
nek következtében tanu-
lóbarát osztálytermekkel
bõvültek. Ez a pályázat
tette lehetõvé, hogy két
nagy iskolakirándulást
szervezzenek.
A 2010-2011-es tanév
március hónapját a roma
kultúrának és mûvészet-
nek szentelte az iskola.
Ebben a programban ter-
mészetesen részt vettek a
nem roma gyerekek is.
Az egész színháztermet

betöltõ kiállítás és a bemutatott mûvészeti program ékesen bizo-
nyították, mennyi munka, hatalmas erõfeszítés elõzte meg ezt a
napot. A közel másfél órás mûsor keretében 150 gyermek léphe-
tett színpadra, s produkcióikkal fergeteges sikert arattak.
Megtudhattuk, hogy a mûsor létrehozásában a szülõk is segéd-
keztek. Érdemes õket felsorolni: Nyári Ferencné, Cellár Károly,
Gyarmati Mária, Hegedûs Mónika, Kovács Attiláné, Krausz Ri-
ta, Bögös Csilla és Gottlóz Anasztázia. A mûsorban közremûkö-

dött vendégként Rézmûves
Richárd, a dunaújvárosi Szé-
chenyi Gimnázium 7. osztá-
lyos tanulója. Baki József ön-
kéntesen, heti három alka-
lommal vállalta a gitárokta-
tást, Lakatos Gizella szintén
önkéntesként tanította be a
cigánytáncot.
A mûsor a Cigányhimnusszal
kezdõdött, Keszthelyi Gabri-
ella és Kovács Olimpia elõ-

adásában, õket kísérte gitáron Farkas Norbert. A Cigányhim-
nuszt a közönség az énekesekkel együtt felállva énekelte. Ezt kö-
vetõen az alsó illetve a felsõ tagozatos tanulók meséket, verseket,
balladát adtak elõ, és bemutatták a Bajusz címû drámajátékot.
A mûsor fénypontja a cigánytáncosok bemutatkozása volt. Káp-
rázatos ügyességgel táncoltak a fiúk és a lányok. Táncuktól az
egész nézõtér tûzbe jött. Odasereglettek a színpad elé, ott tapsol-
tak, táncoltak, együtt énekeltek a táncosokkal. Többen – köztük
öt-hat éves kisgyerekek is – fölmentek a színpadra és táncra
perdültek.
A mûsor után megtekintettük a kiállítást, melyen bemutatták a
gyerekek az õsi cigánymesterségeket, néphagyományokat, népi
viseleteket, szokásokat.
Különös élmény volt megtapasztalni ezeknek a gyerekeknek az
örök vidámságát, szeretetteljességét. Ha szeretettel fordulnak fe-
léjük, azt ezerszeresen sugározzák vissza. Ezt szemmel láthatóan
ebben a programban megkapták pedagógusaiktól, az iskolától,
szüleiktõl, a körülöttük lévõ társadalomtól. Jó lenne, ha ebbõl a
programból egy folyton élõ valóság lenne majd!

Hargitai Lajos
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Sárbogárd Város Önkormányzata képviselõ-testületének oktatási, közmûvelõdési és sportbizottsága

pályázatot hirdet a 2011. évre helyi civil szervezetek részére
mûködési és rendezvényi támogatások elnyerésére.

A pályázat célja: támogatásban részesíteni a Sárbogárdon közremûködõ,
kimagasló tevékenységet folytató szervezetek 2011. évi mûködését és ren-
dezvényeit.
A pályázók köre: helyben mûködõ szervezetek, amelyek bíróság által
nyilvántartásba vett egyesület, közhasznú szervezet formájában mûköd-
nek, és az elõzõ évekbõl nincs elszámolási elmaradásuk.
A pályázat keretösszege: 2.300.000 Ft.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
1. a kitöltött, aláírással, pecséttel hitelesített pályázati adatlapot
2. a bírósági bejegyzést igazoló okirat hiteles másolatát
3. az alapszabály, illetve alapító okirat hiteles másolatát
4. a szervezet 2011. évi tevékenységének, terveinek, céljainak, rendezvé-
nyeinek leírását

5. a kért támogatás tételes indoklását

6. nyilatkozatot összeférhetetlenség fennállásáról, illetve annak
hiányáról

7. közzétételi kérelmet

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. április 15. 12.00 óra.

Kérjük, a borítékra írják rá: OKSB CIVIL PÁLYÁZAT 2011.

A pályázatokat a következõ címre kell eljuttatni:

polgármesteri hivatal, 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.

A pályázatok elbírálásának határideje/értesítési határidõ: 2011. április 29.

A részletes pályázati kiírás megtalálható a www.sarbogard.hu honlapon.

Sárbogárd Város Önkormányzata képviselõ-testületének oktatási, közmûvelõdési és sportbizottsága

pályázatot hirdet a 2011. évre helyi sportszervezetek részére
mûködési és rendezvényi támogatások elnyerésére.

A pályázat célja: támogatásban részesíteni a Sárbogárdon közremûködõ,
kimagasló tevékenységet folytató szervezetek 2011. évi mûködését és ren-
dezvényeit.
A pályázók köre: helyben mûködõ szervezetek, amelyek bíróság által nyil-
vántartásba vett egyesület, közhasznú szervezet formájában mûködnek,
és az elõzõ évekbõl nincs elszámolási elmaradásuk.
A pályázat keretösszege: 6.800.000 Ft.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
1. a kitöltött, aláírással, pecséttel hitelesített pályázati adatlapot
2. a bírósági bejegyzést igazoló okirat hiteles másolatát
3. az alapszabály, illetve alapító okirat hiteles másolatát
4. a szervezet 2011. évi tevékenységének, terveinek, céljainak, rendezvé-
nyeinek leírását

5. a kért támogatás tételes indoklását

6. nyilatkozatot összeférhetetlenség fennállásáról, illetve annak
hiányáról

7. közzétételi kérelmet

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. április 15. 12.00 óra.

Kérjük, a borítékra írják rá: OKSB SPORTPÁLYÁZAT 2011.

A pályázatokat a következõ címre kell eljuttatni: polgármesteri hivatal, 7000
Sárbogárd, Hõsök tere 2.

A pályázatok elbírálásának határideje/értesítési határidõ: 2011. április 29.

A pályázat részletes kiírása megtalálható a www.sarbogard.hu honlapon.

Sárbogárd Város Önkormányzata képviselõ-testületének
oktatási, közmûvelõdési és sportbizottsága

pályázatot hirdet
2011. évre nyári táborozások, kirándulások

támogatásának elnyerésére.
A pályázat célja: támogatásban részesíteni a
sárbogárdi lakóhelyû 3–18 éves korosztály nyári
táborozását, kirándulását, úti, étkezési és szállás-
költség kiegészítésével, valamint belépõjegyek
vásárlásához való hozzájárulással.

A pályázók köre: nevelési-oktatási intézmé-
nyek, nyilvántartásba vett civil szervezetek, egy-
házak.

A pályázat keretösszege: 600.000 Ft.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

1. a pályázó nevét, székhelyét, bankszámla-
számát

2. a vezetõ, illetve a pályázatért felelõs nevét,
elérhetõségét

3. a program részletes leírását

4. a kért támogatás felhasználási tervét részle-
tezve, a saját források feltüntetésével

5. a törzskönyvi nyilvántartásba vételt, az
alapszabályt, illetve a bírósági bejegyzést iga-
zoló irat másolatát

6. nyilatkozatot összeférhetetlenségrõl

7. közzétételi kérelmet

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. ápri-
lis 8. 12. 00 óra.

A pályázatokat az oktatási, közmûvelõdési és
sportbizottság címére (polgármesteri hivatal,
7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.) kell eljuttatni.
Kérjük, a borítékra írják rá: TÁBOROZÁSOK,
KIRÁNDULÁSOK 2011.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2010.
április 21.

A pályázati elbírálás eredményérõl minden pályá-
zót írásban értesítünk 2011. május 3-áig.

A pályázat részletes kiírása megtalálható a
www.sarbogard.hu honlapon.

Hirdetmény
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd
Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a
2011. március 11-ei ülésén elfogadta:
– a 7/2011. (III. 16.) önkormányzati rendeletet
az önkormányzat 2010. évi költségvetésérõl
szóló 3/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelet
módosításáról;
– a 8/2011. (III. 16.) önkormányzati rendeletet
az egyes szociális ellátásokról szóló 28/2006.
(VI. 15.) önkormányzati rendelet módosításá-
ról;
– a 9/2011. (III. 16.) önkormányzati rendeletet a
helyi képviselõk, bizottsági tagok tiszteletdíjá-
ról, költségtérítésérõl és a mûködési feltételek
biztosításáról szóló 40/2006. (XI. 2.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról.

Szenci György,
a jegyzõ helyettesítését ellátó aljegyzõ
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A Turul Macron csoport állása

1. Nagylók 16 13 0 3 50 19 31 39

2. Zichyújfalu 16 12 2 2 50 17 33 38

3. Besnyõ 16 11 2 3 49 28 21 35

4. Alap 16 9 1 6 44 29 15 28

5. Perkáta 16 8 3 5 35 17 18 27

6. Elõszállás 16 7 6 3 40 23 17 27

7. Lmsk 16 8 2 6 38 28 10 26

8. Szabadegyháza II. 16 7 1 8 30 40 10 22

9. Dunapentele 16 6 3 7 36 37 1 21

10. Soponya 16 4 7 5 32 33 1 19

11. Nagyvenyim 16 4 2 10 18 30 12 14

12. Kisapostag 16 3 0 13 15 50 35 8

13. Dunamenti
Abroncsgyártók 16 2 2 12 10 46 36 8

14. Mezõkomárom 16 1 3 12 17 67 50 6

Kisapostag csapatától -1 pont levonva.

A Femol csoport állása
1. Csákvár 18 18 0 0 75 4 71 54
2. Velence 18 14 2 2 62 21 41 44
3. Kisláng Telmex 18 11 3 4 43 21 22 36
4. Martonvásár 18 10 5 3 31 13 18 35
5. Iváncsa 18 9 5 4 33 20 13 32
6. Kápolnásnyék 18 10 1 7 39 32 7 31
7. Szabadegyháza 18 8 4 6 31 27 4 28
8. Bakonycsernye 18 8 4 6 23 27 4 28
9. Baracs 18 6 5 7 26 33 7 23
10. Sárszentmiklós 18 7 1 10 39 40 1 22
11. Polgárdi 18 6 3 9 23 31 8 21
12. Pákozd Eudeal 18 6 3 9 25 36 11 21
13. Dunafém–M.hegy 18 6 0 12 26 51 25 17
14. Etyek 18 3 2 13 24 55 31 10
15. Káloz 18 1 1 16 10 58 48 4
16. Pusztavám 18 1 1 16 14 55 41 3
A Dunafém–Maroshegy, Etyek, Pusztavám csapatától
-1 pont levonva.

Az Agárdi Termál csoport állása
1. Sárosd 18 14 3 1 69 18 51 45

2. Mezõfalva 18 14 1 3 41 6 35 43

3. Seregélyes 18 12 3 3 58 23 35 39

4. Aba–Sárvíz 18 12 3 3 44 19 25 39

5. Adony 18 11 4 3 43 22 21 37

6. Lajoskomárom 18 9 6 3 33 21 12 33

7. Pusztaszabolcs 18 8 3 7 44 33 11 27

8. Kulcs 18 6 6 6 39 36 3 23

9. Mezõszilas 18 6 5 7 34 44 10 23

10. Dég 18 6 3 9 36 39 3 21

11. Sárbogárd 18 6 3 9 26 34 8 21

12. Vajta 18 3 5 10 33 50 17 14

13. Rácalmás 18 2 5 11 26 54 28 11

14. Enying 18 1 8 9 26 42 16 11

15. Cece 18 1 5 12 21 60 39 8

16. Sárszentágota 18 1 1 16 11 83 72 4

Kulcs csapatától -1 pont levonva.

A Turul Macron
csoport eredményei

Dunapentele–
Dunamenti Abroncsgyártók 2-1

Kisapostag–Elõszállás 1-4

Nagylók–Lmsk 4-3

Zichyújfalu–Besnyõ 6-1

Szabadegyháza II.–Alap 3-4

Soponya–Nagyvenyim 3-1

Perkáta–Mezõkomárom 11-1

Az Agárdi Termál
csoport eredményei

Mezõszilas–Kulcs 0-0

Adony–Enying 4-1

Rácalmás–Dég 1-1

Aba-Sárvíz–Sárosd 2-3

Mezõfalva–Vajta 3-1

Seregélyes–Sárbogárd 3-1

Lajoskomárom–Sárszentágota 2-2

Pusztaszabolcs–Cece 3-1

A Femol csoport
eredményei

Iváncsa–Etyek 5-0

Káloz–Aqvital-Publo Csákvár 0-4

Bakonycsernye–Szabadegyháza 0-0

Sárszentmiklós–Martonvásár 1-3

Pusztavám–Velence 0-1

Polgárdi–Baracs 3-3

Dunafém-Maroshegy–
Pákozd Eudeal 5-1

Kápolnásnyék–Kisláng Telmex 0-3

Két mérkõzés idegenben
Alba Regia–VAX Sárbogárd I. 36:36 (18:15)

A VOK-ba látogatott csapatunk az Alba Regia ifjúsági csapatához, akik olyan erõt kép-
viselnek, hogy képesek partiba lenni Magyarország élcsapatainak hasonló korú gárdái-
val. Az elsõ félidõt 3 gólos hazai elõnnyel zártuk. Megérdemelt volt a vendéglátók elõ-
nye. A fiatal játékosok óriási elánnal küzdöttek, és bebizonyították, hogy méltó ellenfelei
az elmúlt bajnokság élcsapatának, a VAX Sárbogárdnak. A második félidõben fej fej
mellett haladtak a csapatok. Az utolsó pillanatban tudtunk egyenlíteni, ezzel 1 pontot si-
került elhozni Székesfehérvárról. Egy színvonalas mérkõzésen a döntetlen számunkra
volt hízelgõ. Gratulálok a csapatnak, hogy hátrányból tudtak döntetlent elérni.

Seregélyes–VAX Sárbogárd II. 23:29 (5:15)
II-es csapatunk a gyönyörû seregélyesi csarnokban vendégeskedett. A mérkõzés a vára-
kozásnak megfelelõen alakult az elsõ játékrészben. A félidõ végére már 10 gólos elõnyt
szerzett csapatunk. A következõ idõszak már egy kicsit edzõmérkõzés-jelleget öltött,
ami számunkra nem hozott a gólkülönbségben növekedést, sõt a seregélyesiek egy kicsit
feljöttek. A végére azért egy biztos 6 gólos elõny megmaradt. Ezen a mérkõzésen a jobb
csapat gyõzött.

A következõ héten I-es csapatunk a bajnokság egyik esélyesét, a Mór I-es csapatát fogad-
ja szombaton 18 órakor az MGÁI csarnokában.

Vasárnap 18 órakor II-es csapatunk a szintén bajnokesélyes Dunaújvárosi AC I-es csa-
patával mérkõzik, szintén az MGÁI csarnokában.

A két mérkõzés a tavaszi idény alapszakaszának hazai pályán talán legnehezebb mérkõ-
zése. Minden szurkolót várunk a mérkõzésekre, mert most mindenkire, minden
buzdításra szükség lesz. Hajrá, VAX Sárbogárd!

Rehák Sándor

Jogosult állatorvosi és betegellátási ügyelet 2011. április
A belföldi szállítást is végzik.
Sárbogárd, Pusztaegres, Sárhatvan, Nagyhörcsök, Mezõfalvai Rt. Sárrét, Alap, Alsószentiván,
Cece, Vajta, Sáregres, Káloz, Nagylók, Hantos, Sárosd, Sárkeresztúr, Sárszentágota,
Szabadegyháza
Április 2-3.: dr. Kellner Péter, Sárbogárd, Rákóczi u. 62., 06-30-9398-629;
április 9-10.: dr. Földi József, Cece, Köztársaság u. 30/a., 06-20-3557-213;
április 16-17.: dr. Szénási Károly, Sárbogárd, Tüzér u. 24., 06-30-8161-376;
április 23-24-25.: dr. Csele István, Sárosd, Sport u. 30., 06-30-9939-404;
április 30-május 1.: dr. Pátzay István, Köztársaság u. 156., 06-30-5208-877.
A hatósági állatorvosi ügyelet a 06-30-9563-168-as számú telefonon érhetõ el.

Dr. Bögyös Gábor hatósági fõállatorvos, dr. Lorászkó Gábor, a kamara elnöke
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Hírek a Cecei Általános Iskolából
Arcadia egészségnap

Március 19-én, szombaton immár második alkalommal rendez-
ték meg a cecei iskolában az Arcadia Reklámügynökség támoga-
tásával a tavaszi egészségnapot. Ezen a napon az egészséges élet-
mód hangsúlyozásával, szûrésekkel, a sport és az egészséges táp-
lálkozás kiemelt szerepével igyekeztek kicsik és nagyok tenni az
egészségükért. Játékos sportvetélkedõkön mérték össze tudásu-
kat a diákok, majd zöldségféléket, gyümölcsöket kóstoltak, így is
biztatva õket a nyers élelmiszerek fontos szerepére táplálkozá-
sunkban. Összehasonlították a fehér kenyérrel a teljes kiõrlésû,
tönköly-, rozs- és egyéb tésztaféléket.

A nap folyamán a diákok a korosztályuknak megfelelõ kérdõíve-
ket, tesztlapokat is kitöltöttek, amik ráirányították figyelmüket a
helyes életmód kritériumaira, jellemzõire. Projekteket, plakáto-
kat készítettek, amikben megfogalmazták a számukra legfonto-
sabb teendõket, észrevételeket. Mindeközben a társtelepülések
védõnõi szûrõvizsgálatokat végeztek a diákoknak és a felnõtt ven-
dégeknek egyaránt az iskola aulájában, az egészségmegõrzés je-
gyében. Az iskola vezetése külön köszönetet szeretne mondani a
rendezvény lebonyolításában nyújtott segítségért Csajtainé Sza-
bó Ágnes fõszervezõnek, a résztvevõ szülõknek, védõnõknek és a
szponzorációért Redzsepi Senazinak és családjának, illetve Ko-
vács Attila zöldségkereskedõnek.

A víz világnapja
Az ENSZ határozata alapján minden év március 22. napja a víz vi-
lágnapja. A Cecei Általános Iskola hagyományosan minden év-
ben megemlékezik errõl az eseményrõl, és valamilyen formában
felhívja diákjai figyelmét éltetõ elemünk fontosságára. A vízzel

kapcsolatban egész évben több versenyen, pályázaton veszünk
részt, és a nevelési–oktatási programunkban is több helyen meg-
jelenik a víz védelme, tisztaságának, minõségének fontossága,
illetve az ezzel a kinccsel való takarékoskodás.
Az idei tanévben a világnaphoz kapcsolódva március 21-én, hét-
fõn a Fejérvíz Zrt. Sárbogárdi Üzemmérnökségének vezetõje,
Szabó Attila volt iskolánk vendége, aki elõadást tartott az alsó és a
felsõ tagozatos diákoknak. A szakember beszélt ivóvizünk erede-
térõl, forrásáról és a vizet veszélyeztetõ szennyezõ anyagokról.
Munkájának legfontosabb része, hogy megóvja, illetve megtisztít-

sa, számunkra fogyaszthatóvá tegye ezt a vizet. Beszélt arról, hogy
milyen vizet szabad és milyet nem érdemes fogyasztani, tanácso-
kat adott a vízzel való takarékoskodáshoz. Az elõadó interaktív
módon, kérdések formájában bevonta a gyermekeket az elõadás-
ba, akik maguk is elmondhatták tapasztalataikat a vízzel kapcso-
latban. A rendezvényhez kapcsolódik egy látogatás is, amelyen a
Fejérvíz Zrt.-nek köszönhetõen iskolánk 5. évfolyamos diákjai
nyílt nap keretében kereshetik fel április 1-jén a sárbogárdi
víztisztító üzemet, megismerve az ott folyó munkálatokat.

Energiakalandorok

Március 22-én, kedden érdekes és hasznos elõadáson vettek részt
a cecei általános iskolások az E.ON kommunikációs osztályának
jóvoltából. A diákok a Szabadság téri mûvelõdési ház nagytermé-
ben interaktív elõadás keretében beszélgettek az energiafelhasz-
nálás ésszerûsítésének lehetõségeirõl, és játékos formában össze-
gezték a témával kapcsolatos ismereteiket. Korosztálytól függõen
a szülõi ház, a település, Magyarország és a globális energiafel-
használás jellemzõit, problémáit ismerhették meg a gyerekek. Az
ismeretek felelevenítését, az új tapasztalatok, meglátások megfo-
galmazását Gönczi László elõadó koordinálta, aki ajándékokkal
és a tanórákon is hasznosítható, interaktív feladatsorokkal, okta-
tó CD-kkel segítette a megkezdett együttgondolkodás folytatá-
sát, energiafelhasználás–energiatakarékosság témakörben.

Cecei iskola
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Jelek, jelképek, szimbólumok

25. A feszület
I.

A negyvennapos böjt nagyhét felé tart, a
nagyhét pedig a „triduum”, a szent három
nap, azaz nagycsütörtök, nagypéntek és
nagyszombat felé. A három napnak nagy-
péntek a közepe, nagypénteknek pedig a
délutáni három óra tája, amikor Jézus
Krisztus Urunkat megfeszítették. Ez az
idõpont az a bizonyos „hatod óra”, a szer-
zetesi imádságos rend „sexta” hórájának
magyar neve. Még Bornemissza Péter is,
akit pedig a legpuritánabb magyar evangé-
likus reformátornak tart az egyháztörté-
net, ezt a napi imádságos rendet tartja
szem elõtt, amikor nagypéntek esemény-
sorozatát a hórák láncolatához kapcsolva
énekelteti. „Hatod órán Úr Jézust / Ke-
resztfára feszíték, / Kínja miatt szomjazván
/ Méreggel itattaték. / Függvén a tolvajok
közt, / Hozzájuk számláltaték…” (Régi
magyar istenes énekek, 44,4 – Gyõr, 1945.)
Az ének mögött ott rejtõzik a 13-14. század
fordulóján született „Patris sapientia”
himnusz szövege, amely Sík Sándor fordí-
tásában így hangzik: „Keresztfára szegezik
/ Hatod óra táján, / Függ a két lator között /
A gyalázat fáján. / Epe csorog italul / Szom-
júhozó száján. / Így mossa le bûneink / A
megcsúfolt Bárány.” (Himnuszok könyve
439-440. old. – 1943.) Lényegében ez a
himnusz cseng tovább a 204. énekünkben:
„Jézus, szenvedésedrõl…”
A folyamatosságot bizonyára segítette,
hogy a himnusz minden változata azonos
dallamon énekelhetõ. A himnusz a gótika
virágkorában keletkezett. Ez a korszak –
keresztény vonatkozásban – a szenvedõ
Krisztus minél szemléletesebb ábrázolásá-
val akarta – szent igyekezettel – megjelení-
teni és emberközelbe hozni megváltásunk
drága árát.
Hogyan tehette volna ezt jobban és lélekbe
vágóbban, mint a megfeszítésnek, Jézus
haldoklásának sokszor már alig elviselhetõ

naturalizmussal való ábrázolásával. Pedig
igazában nem túlzott: az agónia rettenetes
látványa legfeljebb is csak sejteti Jézus
szenvedésének belsõ mélységét. Ez a szent
igyekezet erõteljesen alakította ezt a
jelképet, amit feszületnek nevezünk.
A reformáció lutheri ága Jézus Krisztus
keresztáldozatában látja megváltásunk és
hitünk titkát. Ezért a feszület jelének sem
fordított hátat. A reformátor a wittenbergi
várostemplom oltárképének predelláján a
feszületre mutat, a vártemplom 95 tételes
kapuján pedig a feszület alatt térdel Me-
lanchthonnal együtt. De nem példája, sem
elindítója annak a félreértésnek, mintha az
evangélikus kereszténység legnagyobb ün-
nepe nagypéntek lenne, leválasztva a hús-
véttól.
Luther egy lélegzetvétellel énekli és éne-
kelteti nagypéntek és húsvét Krisztusának
dicséretét (EÉ 215). Nem felejthetjük,
hogy nagypénteknek húsvét a hitelesítõ
pecsétje. Amit hitünk együtt lát, azt nehéz
együtt szemléletes jellé tenni.
A feszület maradt a szem elé is állítható jel.
Az oltáron arra emlékeztet, hogy Krisztus
áldozata „egyszer s mindenkorra” szól. Az
egyetlen áldozat ér el bennünket, amikor
az evangéliumból bûneink bocsánatát
halljuk, és amikor õ maga részesít értünk
áldozott testében és vérében az oltár
szentségében. Nem bálvány a feszület,
amit el kell távolítani vagy összetörni. Kö-
zel száz esztendõvel a reformáció kezdete
után, 1613-ban Berlinben a választófeje-
delem azzal akarta a reformációt „kitelje-
síteni”, hogy a dóm nagy feszületét eltávo-
líttatta, darabokra zúzatta, és a törmeléket
a Spree folyóba szóratta (H. Sasse: Corpus
Christi, 30-30.).
A feszület emlékeztet, hogy megváltásunk
nem könyvbe, elméletbe zárható ideoló-
gia, hanem a kereszt eseménye, feszületes
esemény.

Nem szakítható el húsvéttól, hiszen a Fel-
támadott is viseli a nagypénteki sebek he-
geit.

Elgondolkodtató, hogy G. Danneels,
Brüsszel katolikus érseke gyönyörûen igaz
– 1995 óta magyarul is olvasható – trak-
tátust írt: „A keresztények húsvéti emberek.
Nincs azonban húsvétvasárnap nagypéntek
nélkül, nem támad fel az Úr, ha elõbb nem
feszítik meg Jézust. A húsvéti öröm tehát
nem olcsó öröm. Vajon nem érkeztünk-e egy
eufórikus kereszténységhez, amelyben a ke-
reszt, a szenvedés, az áldozat és a lemondás
gyakorlatilag eltûnt a látóhatárról. A hit pe-
dig tavaszi sétává válik a tulipánok kert-
jében. Testvérek, teljes szívbõl kívánok nek-
tek szent és boldog húsvétot. De ne ugorjátok
át a nagypénteket. Sok boldog vasárnapot
kívánok nektek. De ne feledjétek a pénteket
sem!”

A feszület jele segítsen azt a pénteket nem
felejteni!

Fehér Károly ny. ev. esperes, Székesfehérvár

Forrás: Dunántúli Harangszó 2010/3.

Emlékezés
Huszics Vendelre

Egy évvel ezelõtt, március 21-én halt meg tragikus hirtelenséggel Huszics Vendel, a sár-
bogárdi kórus karnagya.
Halála évfordulóján emlékeztek rá a kórus tagjai. Hétfõn este, próbájuk elõtt a Hu-
szár-temetõben, Vendel sírjánál gyújtottak gyertyát s helyezték el az emlékezés virágait.
A hétfõ esti kórus-összejövetelen a József Attila Mûvelõdési Központ kamaratermében
is ott égett a gyertya Vendel képe mellett.
Ebbõl az alkalomból jövõ héten a Bogárdi TV mûsorára tûzi a Huszics Vendel-emlék-
hangversenyen készült felvételt.

Hargitai Lajos
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Meghívó
A Sárbogárdi Múzeum Egyesület

tisztelettel meghívja Önt

Varga László
„Toronyiránt”

címû kiállításának megnyitójára.

Idõpont: 2011. március 25.
(péntek) 18.30 óra.

Helyszín: a régi községháza
kiállítótermei.

A kiállítást megnyitja:
Huszics Vendelné.

Minden érdeklõdõt szívesen látunk!

Felhívás
Az idei évben ünnepeljük Sárbogárd
várossá avatásának 25. évfordulóját.
A negyedszázados évforduló alkal-
mából a Sárbogárdi Múzeum Egyesü-
let, a József Attila Mûvelõdési Köz-
pont, a Sárréti Híd és a Bogárd és Vi-
déke címû lapok kiállítást szerveznek.

Kérjük, aki a várossá nyilvánítással
kapcsolatban valamilyen dokumen-
tummal (újságcikk, fénykép, hangfel-
vétel, személyes visszaemlékezés stb.)
rendelkezik, szíveskedjék e kiállítás
erejéig közkinccsé tenni azt (utána
minden anyagot visszaszolgáltatunk
tulajdonosának).

A kért anyagokat 2011. május 1-jéig
kérjük a szerkesztõségekben, vagy a
mûvelõdési központban leadni (szük-
ség esetén házhoz megyünk).

Az anyagokból összeállított kiállítást
a XX. Bogárdi Napok keretében ter-
vezzük megvalósítani.

Szervezõk

Felhívás
A Sárbogárdi Múzeum Egyesület

„Mutasd meg
magad!”

címmel képzõmûvészeti és
irodalmi alkotások

készítésére pályázatot hirdet
Sárbogárd polgárai számára.

Kategóriák:

– képzõmûvészeti (bármely technikával
készült kép, faragvány, bõrdíszmû,
gyöngyfûzés, hímzés, kerámia, szobor
stb.)

– irodalmi (vers, próza, dráma)

Korosztályok:

– gyermek (7–14 év)

– felnõtt (14 év felett)

Egy-egy mûfajban maximum két alko-
tást várunk egy alkotótól, de egyszerre
több mûfajban is lehet nevezni.

A pályamûvek leadhatók a városi
könyvtárban, vagy a mûvelõdési ház-
ban 2011. május 5-éig.

A pályamûvekbõl a Bogárdi Napok ke-
retei között kiállítást szervezünk.

Sárbogárdi Múzeum Egyesület

Köszönet
Mély hálával mondunk köszönetet
mindazoknak az embereknek, akik
részt vettek a 2011. március 12-ei jóté-
konysági bálon Sárhatvanon, és bármi-
lyen formában hozzájárultak annak si-
keréhez.
Gyermekünk, Nagy László hosszú ideje
van kórházban, és még nem tudjuk,
mennyi idõt kell eltöltenie ahhoz, hogy
meggyógyuljon, melyet teljes szívünk-
bõl várunk.
Külön köszönet illeti mindazon szemé-
lyeket, akik hozzájárultak ahhoz, hogy
külön számítógépet kapott. Ezzel nagy-
mértékben segítették a kapcsolattartást
a külvilággal, és gyermekünk tanulását
is.
Nagyon szépen köszönjük az önzetlen
segítséget!

Nagy László és családja —
Sárhatvan, József Attila u. 24.

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.

Szeretettel meghívjuk
Önt és családját

2011. március 28-án
(hétfõn) 17 órára

a Madarász József
Városi Könyvtárba

Novák Edith
iparmûvész

GONDOLAT-
TEXTÚRÁK

címû kiállítására.

A kiállítást megnyitja:
Alpek Zoltán Imre.

Közremûködnek:
Varnyu Lilla és a Violin Alapfokú

Mûvészetoktatási Intézmény
sárbogárdi és sárszentmiklósi
tagintézményének hallgatói.

Minden érdeklõdõt
szeretettel várunk!
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Sajtos-sonkás rakott fasírt
Hozzávalók: 1 kg darált sertéshús, 10 dkg szeletelt gépsonka, 10
dkg szeletelt füstölt sajt, 4 db tojás (2 fõtt, 2 nyers), fokhagyma,
só, bazsalikom, õrölt kömény, pirospaprika, 3-4 szelet kenyér
beáztatva, grill fûszerkeverék (elhagyható).
A darált húst összedolgozzuk a 2 nyers tojással, a fûszerekkel, az
áztatott, majd kinyomkodott kenyérrel. Kikent tepsibe egy réteg
fûszeres húst teszünk, ráterítjük a sonkát, és kirakjuk felkariká-
zott fõtt tojással. Megint egy réteg hús következik, szeletelt sajt,
felkarikázott tojás, végül beterítjük a maradék hússal. 200 fokos
sütõben kb. 40-45 percig sütjük. Köretként sült krumpli, rizs,
tarhonya illik hozzá.

Májas bucik (12 db)
Hozzávalók a tésztához: 25 dkg liszt, 1 kis doboz kefir fele, 1 na-
gyobb méretû fõtt burgonya, 1 ek olaj, 0,5 dl tej, 2,5 dkg élesztõ, 1
kk só; a töltelékhez: 25-30 dkg megtisztított csirkemáj, baconsza-
lonna (kb. 12-14 szelet); a lekenéshez: 1 db tojássárgája.
A kb. 2-3 cm-es csirkemájdarabkákat tekerjük be egy szalonna-
szeletbe, és sütõben süssük meg. Azután hagyjuk a szalonnás má-
jat kihûlni.
Közben elkészítjük a tésztát. A fõtt burgonyát törjük össze. A fél
dl tejben az élesztõt futtassuk fel egy kevés cukorral. Ezután a
tészta hozzávalóit gyúrjuk össze, és kelesszük a tésztát a duplájá-
ra. Ha a tészta megkelt, nyújtsuk téglalap alakúra (kb. fél cm vas-
tagságúra), és egy kör alakú (kb. 8 cm átmérõjû) szaggatóval
szaggassunk a tésztából 12 db-ot.
A muffintepsit jól vajazzuk ki! A kis kör alakú tésztáinkba tegyük
bele a szalonnás májat úgy, hogy az összeillesztés alulra kerüljön,
és helyezzük a muffintepsibe. Ha egy kicsit nagyobb lenne a máj-
darabka a kelleténél, akkor nyugodtan vágjunk le a végeibõl, a vé-
gén a maradék tésztánál fel tudjuk használni. Kenjük le az elké-
szült bucikat tojássárgájával, és szórjuk meg szezámmaggal. Elõ-
melegített sütõben 170-180 fokon süssük készre kb. 15-20 perc
alatt. Figyeljünk rá, mert gyorsan színt kaphat, eléghet!

Bécsi diós kocka
Hozzávalók a tésztához: 45 dkg liszt, 30 dkg margarin, 15 dkg
porcukor, 1 kk sütõpor, 1 cs vaníliás cukor, 1 db tojássárgája, re-
szelt citromhéj.
A tészta hozzávalóiból linzertésztát gyúrunk.
Hozzávalók a krémhez: 35 dkg dió, 10 dkg kristálycukor, 15 dkg
margarin, 10 dkg porcukor, reszelt citromhéj, 1 cs vaníliás cukor,
1 kk fahéj, 2,5 dl forró víz, rum, vagy rumaroma.
Baracklekvár és kb. 48 db fél diószem a díszítéshez.
A linzertésztát elfelezzük, és 2 db egyforma, kb. 27x36 cm-es lap-
pá nyújtjuk. 180 fokon kb. 10 perc alatt egy kis szín eléréséig süt-
jük. Sülés után a széleit vágjuk egyenesre úgy, hogy a két lap egy-
forma méretû legyen. Az egyik lapot még forrón vágjuk fel 6x8-as
darabokra. Azért kell még forrón felszelni, mert úgy nem törik,
nem reped, nem szakad, hanem könnyen és szépen szeletelhetõ.
A diót összekeverjük a kristálycukorral, a reszelt citromhéjjal, a
vaníliás cukorral. Majd felöntjük kb. 2-2,5 dl forró vízzel. Hagyjuk
kihûlni. A margarint a porcukorral kikeverjük, majd hozzáadjuk a
kihûlt diótölteléket, és simára keverjük. Kevés rumot, vagy
rumaromát tehetünk bele.
Az egészben hagyott tésztalapot lekenjük vékonyan lekvárral, er-
re egyenletesen felkenjük a diókrémet, 6 db-os csíkonként a tész-
ta felkockázott tetejét ráhelyezzük a krémre. Minden egyes kocka
tetejének közepére nyomjunk egy csepp lekvárt, és „ragasszunk”
rá egy fél diószemet. Az elkészült sütit tegyük 1-2 órára a hûtõbe,
majd forró vizes késsel szeleteljük. Porcukorral meghintve
tálaljuk.

NAGYMAMA RECEPTJEI Zseni kerestetik
Át kell most már gondolni ezt a Való Világ címû tévés produkciót,
egyetértünk? Amikor meghirdették, bosszús lettem. Számomra
nyilvánvaló, hogy a tévé nagyon ártalmas tud lenni. Nagy szerepe
van abban, hogy a lakosság tömegei konzumidiótává váltak, azaz
életük lényegévé a vásárlás, fogyasztás vált, az agymunkájuk nagy-
részt a pénz és az érte kapható árucikkek körül forog. Sõt a társa-
dalom tömegei nem is értik, hogy ez miért baj. Abban is ludasnak
tekintem a tévét, hogy erkölcsi és kulturális értékeket rombol, az
embert hígvelejû ösztönlénynek mutatja, aki csak locsogni, enni,
inni és egy embertárssal ágyba bújni tud, nincsenek eszméi, az ér-
zelemvilága a szerelmes gügyögés és a dührohamok közötti ská-
lán mozog. A régebbi valóságshow-k gusztustalan ágyjelenetek
résztvevõiként, sõt a vécén üldögélve mutatták be a szereplõket.
Ezért ért kellemetlenül, hogy újra ilyesmivel akarják traktálni a
tévések a népet.

A családom egyik tagja nem mulaszt el egyetlen VV-közvetítést
sem. Eleinte kifakadtam, hogy ilyen alantas szórakozásokra paza-
rolja az idejét. Néha be van kapcsolva a készülék abban a szobá-
ban, ahol épp vagyok. Arcról már ismerem is a villalakókat, bár a
nevükkel bajban vagyok. Azt vettem észre, hogy szimpatizálok
némelyikükkel, de egyiket sem utálom. A viselkedésük, szavaik
ritkán keltenek visszatetszést. Olyanok, mint a normális, civilizált
emberek. Néha balhéznak, hol gyûlölik, hol szeretik egymást.
Van lelki életük, ki tudják fejezni magukat, hangot adnak az ér-
zelmeiknek. Bonyolultabb személyiségek, mint a szappanoperák
papírfigurái. Élnek összezárva, s igyekeznek kulturáltan viselked-
ni. Szó sincs vécékukkolásról, kellemetlen szerelmi jelenetekrõl.
A beszélgetéseik szintje magasabb, mint a hétköznapi utcai vagy
munkahelyi csevegéseké. Valószínû, hogy aki rendszeresen nézi
ezeket az adásokat, az szereti õket, s biztos vannak sokan, akik
mintának tekintik a viselkedésnek, közlésmódnak azt a formáját,
amit õk képviselnek.

Legutóbb akkor néztem bele a közvetítésbe, amikor a gyermek-
éhezés enyhítése érdekében gyûjtés történt a villalakók bekap-
csolásával, és kivitték õket a nép közé. A nézõk kettõs sorfala kö-
zött lépkedtek a színpad felé. Megdöbbentett a rajongásnak az a
foka, amit itt tapasztalni lehetett. Nem véletlen, hogy a szereplõk
némelyike sokkos állapotba került. Rájöttek, hogy milyen élet-
helyzetbe rántotta õket a sors szeszélye, amire nem voltak felké-
szülve. Újra megijesztett az a felismerés, hogy micsoda hatalom a
tévé és a manipuláció. Nagyon fontos az olyan médiatörvény,
amely felügyeletet intézményesít e fölött a hatalom fölött,
különben elszabadulhat a pokol.

A Való Világ országos üggyé küzdötte fel magát. Furcsa és fan-
tasztikus, hogy itt nincs jelen a pártoskodás átka. Mondhatni,
össznépi téma. És hiába verjük akár a falba a fejünket, hogy né-
hány fiatal tevése-vevése helyett nem valami igazi, az egész nem-
zet sorsát eldöntõ ügy vált össznépivé, nem tehetünk semmit. Pe-
dig volna mit odatenni. Az ifjúság nevelése. A cigányügy.
Soroljam?

De hol az a zseni, aki ezekben a témákban valami nagyszerû tévé-
show-t kitalálna?

(L. A.)
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A szomorú királykisasszony
Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon
egy király, annak volt egy gyönyörûséges
szép lánya, aki soha el nem mosolyodott,
mindig szomorú volt, senki se tudta
megnevettetni.
A király nagyon szomorkodott azon, hogy
az õ gyönyörû szép lánya úgy búnak adta
magát. Kihirdette az országban, hogy aki
az õ lányát megnevetteti, annak adja fele-
ségül, fele királyságával együtt.
Élt abban az idõben egy pásztor, annak
volt egy kis aranyszõrû báránykája, ennek
az a tulajdonsága volt, hogy aki hozzá-
nyúlt, úgy odaragadt, mintha csak belõle
lett volna kinõve.
Egyszer a pásztor kihajtotta legelni. Amint
legelteti, arra megy egy eladó lány, megsi-
mogatta a bárányt, mindjárt odaragadt.
Elkezdi a pásztor:
– Hõj elõ, hõj elõ, édes aranyszõrû bárány-
kám, szõrköd szálán a nagylány.
Hajtotta tovább a báránykát, arra ment
egy pap, ráütött botjával a lányra.
– Ej, te nagy bolond, mit töltöd itt az idõt?
Mindjárt odaragadt.
Megint elkezdte a pásztor:
– Hõj elõ, hõj elõ, édes aranyszõrû bárány-
kám, szõrköd szálán a nagylány, nagylány
hátán pálca, pálca végén a pap.
Azután arra ment egy asszony egy sütõla-
páttal a kezében. Ráütött a sütõpálcával a
pap farára.
– Ugyan, tiszteletes uram, minek bántja
azt a szegény lány?!
Ez is odaragadt.
Megint elkezdte a pásztor:
– Hõj elõ, hõj elõ, édes aranyszõrû bárány-
kám, szõrköd szálán a nagylány, nagylány

hátán pálca, pálca végén a pap, pap farán a
lapát, lapát végén az asszony.

Jött arra megint egy katona, vezetett egy
paripát; megfogta az asszony karját csinta-
lanságból: mindjárt odaragadt.

Megint elkezdte a pásztor:

– Hõj elõ, hõj elõ, édes aranyszõrû bárány-
kám, szõrköd szálán a nagylány, nagylány
hátán pálca, pálca végén a pap, pap farán a
lapát, lapát végén az asszony, asszony kar-
ján katona, katona kezében kantárszár,
kantárszáron paripa.

Megint jött egy takács egy csomó vászon-
nal, rávágott a paripa farára.
– Ejnye, be szép paripa ez! Azzal ez is oda-
ragadt.
Elkezdte a pásztor:
– Hõj elõ, hõj elõ, édes aranyszõrû bárány-
kám, szõrköd szálán a nagylány, nagylány
hátán pálca, pálca végén a pap, pap farán a
lapát, lapát végén az asszony, asszony kar-
ján katona, katona kezében kantárszár,
kantárszáron paripa, paripa farán vászon,
vászon végén takács.
Megint jött egy varga, hozott egy csomó
kaptát, rávágott a takácsra.
– Mit bámul itt, komámuram?
Ez is odaragadt.
Csak elkezdte a pásztor:
– Hõj elõ, hõj elõ, édes aranyszõrû bárány-
kám, szõrköd szálán a nagylány, nagylány
hátán pálca, pálca végén a pap, pap farán a
lapát, lapát végén az asszony, asszony kar-
ján katona, katona kezében kantárszár,
kantárszáron paripa, paripa farán vászon,
vászon végén takács, takács hátán kapta,
kapta végén varga.
Amint így terelgette õket elõre, arra ment
a király a szomorú lányával. A királykis-
asszony, amint ezt a furcsaságot meglátta,
olyan jóízût nevetett, hogy majd eldûlt
bele.
A király is, amint meglátta, magához hívat-
ta a pásztort, nekiadta fele királyságát meg
a szép lányát; megesküdtek, nagy lakodal-
mat csaptak, még ma is élnek, ha meg nem
haltak.

Népmese

Heti idõjárás

Szombatig még sok napsütésre, egyre
kellemesebb idõre számíthatunk.
Szombaton egy markáns hidegfront kö-
zelíti meg a Kárpátok térségét. A hideg-
front hazánk területén jelentõsen
labilizálja a légrétegeket, ami kedvezõ
feltételeket nyújt a záporok kialakulá-
sához. A záporokat helyenként dörgés,
villámlás is kísérheti. A front mögött
igen hideg sarkvidéki levegõ árasztja el
hazánk területét, és jelentõs lehûlést
okoz. A hõmérséklet eleinte megközelí-
ti a húsz fokot is néhol. Szombaton már
a sok felhõ miatt mérsékelt lesz a felme-
legedés, de a déli-délkeleti országrész-
ben még kellemes marad a levegõ. Va-
sárnapra már mindenhol az átlag alá
csökken a hõmérséklet. Hétfõn ismét
lehetnek reggeli fagyok, és még hûvös
lesz a nappal órák hõmérséklete, de
már megnyugszik idõjárásunk.

www.metnet.hu

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2011.
Az ORFK–Országos Baleset-megelõzési Bizottság felmenõ rendszerû

GYERMEKRAJZ-PÁLYÁZATOT HIRDET
„Közlekedésbiztonság gyermekszemmel” címen óvodások (3–6 éves), alsó tagozatos
(7–10 éves) és felsõ tagozatos (11–15 éves) általános iskolai tanulók részére.
Az alkotások mérete kizárólag A/4, vagy A/3 lehet.
Alkalmazott technikák: grafit, színes ceruza, zsírkréta, linó, tus, tempera, olaj, diópác,
szénrajz.
Az elsõ fordulóba a pályamunkákat a Fejér Megyei Baleset-megelõzési Bizottsághoz
(Székesfehérvár, Sarló u. 16.) kell beküldeni az alkotó adatainak (név, életkor, lak-
cím, iskolája/óvodája) feltüntetésével.
A beküldési határidõ: 2011. április 21.
A megyék és a fõváros által zsûrizett és kiválasztott legjobb alkotásokból kategórián-
ként 5-5 pályamûvet kell beküldeni a második fordulóra az ORFK–Országos Bal-
eset-megelõzési Bizottsághoz 2011. május 3-áig.
Az OBB szakmai zsûrije által kiválasztott alkotásokból 2011 júniusában kiállítás lesz.
Helyszínrõl és idõpontról, az alkotók díjazásáról a fõvárosi és megyei baleset-megelõ-
zési bizottságok útján értesítést küldünk.
1. díj: kategóriánként 1-1 kerékpár, 2–6. díj: kategóriánként tárgyjutalom.
A pályamûveket nem õrizzük meg és nem küldjük vissza.

ORFK–Országos Baleset-megelõzési Bizottság
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Március 26., SZOMBAT
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel 8.00 Híradó 8.25 85 éve szüle-
tett Papp László 9.00 Delta 9.30 A kis királylány 9.50 A bûvös körhinta 10.15
Marci 10.30 85 éve született Papp László 11.30 Most a Buday! 12.00 Hírek
12.05 Ricchi E. Poveri-koncert 13.00 Autóvízió 13.30 Egészség ABC 13.55
Gyerekjáték a számítógép 14.10 „Szél hozott és szél visz el” 14.45 Magyaror-
szág 15.15 Szellem a palackból 15.45 Aranymetszés 16.40 Magyarország tör-
ténete 17.10 Hogy volt!? 18.30 A fekete város 19.15 Alkotmány utca 19.30
Híradó 19.55 Sporthírek 20.05 Szerencseszombat – a Luxor, az Ötöslottó és a
Joker sorsolása 21.00 Betty nõvér 22.50 Hírek 22.55 Sporthírek 23.05
Nagyszínpad 0.55 Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 6.05 Top Shop 6.40 Forma – 1 8.25 Kölyökklub 10.05 A Pókember
legújabb kalandjai 10.30 Asztroshow 11.25 Házon kívül 12.00 Híradó 12.10
Autómánia 12.45 Tuti gimi 13.40 Forma-1 15.25 Õslények kalandorai 16.20
Házasodjunk, vagy tán mégse? 18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 Való Vi-
lág 21.45 Mobil 23.40 Emlékek 1.35 Fókusz plusz
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 6.25 TV2 Matiné 8.10 Nickelodeon kedvencek
10.00 Beyblade 10.35 Afrikai kaland 11.25 Bajnokok Ligája magazin 11.55 Két
testõr 12.25 Babavilág 12.55 Doki 13.50 Sliders 14.45 Az ügynökség 15.40
Álomgyári feleség 16.30 Bûbájos boszorkák 17.35 Luxusdoki 18.30 Tények
19.00 Magellán 19.35 Bazi nagy görög lagzi 21.30 A bár 23.20 Az ellenségem
ellensége 1.00 Ezo.tv 2.00 Kalandjárat 2.25 Teleshop 2.55 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 27., 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 Aki megvall engem
10.05 A tenger 10.15 A sokszínû vallás 10.30 Unitárius magazin 10.55 Evangé-
likus ifjúsági mûsor 11.05 Mai hitvallások 12.00 Hírek 12.10 TS – Sport 7 13.05
Fogadóóra 13.35 Kul-túra 2010 14.05 „Életelbeszélés” 14.35 Divatos tenger-
partok a 60-as években 15.20 Valamit visz a víz 17.00 Hogy volt!? 18.25 A fe-
kete város 19.15 Alkotmány utca 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.05
Moliere: A fösvény 22.10 Panoráma 22.40 Aranymetszés 23.35 Hírek 23.40
Sporthírek 23.45 Egy vígszínházi románc 0.40 Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 6.20 Top Shop 6.50 Kölyökklub 7.35 Forma-1 10.05 Trendmánia
10.40 Asztroshow 11.35 Menetrend 12.00 Híradó 12.10 Külvárosi tinisors
13.40 Forma-1 16.20 Mr. 3000 18.30 Híradó 19.00 Való Világ 20.00 Csúcsfor-
mában 2. 21.55 Heti hetes 23.15 Férfibecsület 1.40 Portré
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Látlelet a Földrõl 6.45 TV2 Matiné 8.10
Nickelodeon kedvencek 10.00 Beyblade 10.25 Született kémek 10.55 Nagy
vagy! 11.50 Stahl konyhája 12.20 Talpig nõ 12.50 Kalandjárat 13.20 Borkul-
tusz 13.55 Sliders 14.50 Monk – Flúgos nyomozó 15.45 Bûbájos boszorkák
16.45 Fletch 18.30 Tények 19.00 Napló 20.05 Állj, vagy jövök! 21.45 Frizbi
Hajdú Péterrel 22.45 Bionic Woman 23.40 Üzenet a metróból 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 Baptista istentisztelet 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 Hangalbum
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 28., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00
Új-Zéland természeti világa 9.35 Ausztrália 10.05 Nappali 10.55 Parlamenti
napló 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00 Átjáró 13.30
Roma Magazin 14.00 Domovina 14.30 Szülõföldem 15.25 Ave Gratia 15.55
Szomszédok 16.30 Híradó 16.40 Körzeti híradók 16.55 Teadélután 17.25 India
– Álmok útján 18.15 A királyi ház titkai 19.20 Alkotmány utca 19.30 Híradó
19.55 Sporthírek 20.05 Kékfény 21.05 Hétfõ este 21.40 Bízzál bennem 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 16.20 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 23.25 Face The Pro – Kö-
zép-kelet európai Poker Tournament 0.30 Gyilkos elmék 1.25 Reflektor
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Mok-
ka habbal 9.30 Stahl konyhája 10.00 Babapercek 10.15 Teleshop 11.45 Árva

angyal 12.35 Dinasztia – A színfalak mögött 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 23.00 Kenósorsolás 23.20 Aktív Extra 23.25 Elit egység 0.25 Té-
nyek este 0.55 Ezo.tv 1.25 Egyenesbe jövünk 3.10 Sentinel – Az õrszem 3.55
Magellán 4.20 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 Címszavak 13.30 Az evangéli-
kus 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 Sportvilág 19.25 Tet-
ten 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 29., 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 Digitális valóság a
filmben 15.25 Tudástár 2011 15.55 Szomszédok 16.30 Híradó 16.40 Körzeti
híradók 16.55 Teadélután 17.25 India – Álmok útján 18.15 A királyi ház titkai
19.20 Alkotmány utca 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.05 Önök kérték!
21.05 Kedd este 21.40 Elmeállapot 23.25 Szellem a palackból 23.55 Hírek 0.00
Sporthírek 0.05 Prizma 0.20 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 16.20 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 23.55 Róma 1.00 A hatalom hálójában 1.50 Reflektor
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Mok-
ka habbal 9.30 Stahl konyhája 10.00 Babapercek 10.20 Teleshop 11.50 Árva
angyal 12.40 Apa lettem, kisapám! 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
Kémjátszma 23.00 Kenósorsolás 23.55 Aktív Extra 0.00 A médium 1.00 Té-
nyek este 1.30 Ezo.tv 2.00 Arccal a földnek 3.25 Sentinel – Az õrszem 4.10
Babavilág 4.35 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 Címszavak 13.30 A római ka-
tolikus 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 Krónika
22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Hangalbum
0.10 Éjszaka

Március 30., 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
12.55 Átjáró 13.25 Hrvatska krónika 13.55 Ecranul nostru 14.25 Nino Rota – A
filmzenék mágusa 15.25 Optika 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 Maupassant film-
klasszikusok 21.10 Szerda este 21.45 Barbarossa 23.30 Múlt-kor 0.00 Hírek
0.05 Sporthírek 0.10 Prizma 0.30 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 16.20 Mindörökké szerelem
17.20 Neked való 18.30 Híradó 19.05 Való Világ 20.10 Fókusz 20.45 Barátok
közt 21.25 Való Világ 22.15 Kígyófej 23.55 Szörföljetek, lúzerek! 1.40 Reflektor
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Két testõr 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Mok-
ka habbal 9.30 Stahl konyhája 10.00 Babapercek 10.05 Teleshop 11.35 Árva
angyal 12.25 Winnetou és barátja, Old Firehand 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 20.00 Skandinávlottó-sorso-
lás 20.10 Aktív 20.45 Jóban-Rosszban 21.25 Doktor House 22.25 Született fe-
leségek 23.00 Kenósorsolás 23.20 Aktív Extra 23.25 Doktor Donor 0.25 Té-
nyek este 0.55 Ezo.tv 1.25 A négy évszak 3.10 Sentinel – Az õrszem 3.55 Két
testõr 4.20 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 Címszavak 13.30 A reformá-
tus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihí-
vás 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 Krónika
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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médiafigyelõje, az
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1084 Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11.
Tel.: 06(1)303-4738,
fax: 06(1)303-4744.
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A BOGÁRDI TV
MÛSORA

Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖR-
ZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON,
SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendsze-
rén 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 26., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Teremfoci eredményhir-
detéssel, Kézilabda 13.00 Lapszemle 14.00 Ovis bál Cecén (47’),
Tavaszköszöntõ bál Alapon (33’), Március 15-ei összeállítás 18.00
Lapszemle 19.00 Nyitott Egyetem: Schepp Zoltán az euróról
(25’), Szeless Péter lemezbemutatója (105’) 23.00 Lapszemle

Március 27., V: 7.00 Heti Híradó 8.00 Ovis bál Cecén (47’), Ta-
vaszköszöntõ bál Alapon (33’), Március 15-ei összeállítás 13.00
Heti híradó 14.00 Nyitott Egyetem: Schepp Zoltán az euróról
(25’), Szeless Péter lemezbemutatója (105’) 18.00 Heti híradó
19.00 Hitélet 23.00 Heti Híradó

Március 28., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Heti
híradó 19.00 Miklósi iskolabál (ism. 85’), Huszics Vendel-emlék-
hangverseny (ism.) 23.00 Heti Híradó

Március 29., K: 7.00 Heti Híradó 8.00 Teremfoci eredményhirde-
téssel, Kézilabda 13.00 és 18.00 Heti Híradó 19.00 A cigány kultú-
ra bemutatója Sárkeresztúron (45 p), Beszélgetés Tóth Andrással
Indiáról (45 p), Oroszország képekben 23.00 Heti Híradó

Március 30., Sze: 7.00 Heti Híradó 8.00 Miklósi iskolabál (ism.
85’), Huszics Vendel-emlékhangverseny (ism.) 13.00 Heti Hír-
adó, 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport 23.00 Lapszemle

Március 31., Cs: 7.0 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Lap-
szemle 19.00 Hitélet 23.00 Lapszemle

Április 1., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Lapszem-
le 19.00 A cigány kultúra bemutatója Sárkeresztúron (45 p), Be-
szélgetés Tóth Andrással Indiáról (45 p), Oroszország képekben
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 mûsorvál-
tozásról a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûso-
roknál szereplõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltozta-
tás jogát fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a Bogárd és Vidéke szer-
kesztõségében: Sárbogárd, Hõsök tere 12. (a mûvelõdési ház mö-
gött) hétköznapokon 8–17 óráig. Ha gondjuk van a vétellel, kér-
jük, hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. — 06 (40) 416 000,
PR-Telecom Zrt. — 1231.

Március 31., 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 Slovenski utrinki 14.00 Együtt 14.30 Összhang 15.20 Van öt perce?
15.30 Emberek a természetben 15.55 Szomszédok 16.30 Híradó 16.40 Körzeti
híradók 16.55 Teadélután 17.25 India – Álmok útján 18.15 A királyi ház titkai
19.20 Alkotmány utca 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.05 Jelfogó 21.05
Csütörtök este 21.40 Barbarossa 23.15 A rejtélyes XX. század 23.45 Hírek
23.50 Sporthírek 23.55 Prizma 0.15 Ma reggel
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 16.20 Mindörökké szerelem
17.20 Neked való 18.30 Híradó 19.05 Való Világ 20.10 Fókusz 20.45 Barátok
közt 21.25 Showtime – Végtelen és képtelen 23.25 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 9.40 Babapercek 9.50 Teleshop 11.20
Árva angyal 12.10 Vad motorosok 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 Már
megint egy dilis amcsi film 23.00 Kenósorsolás 23.05 Aktív Extra 23.10 Bosto-
ni halottkémek 0.10 Tények este 0.40 Ezo.tv 1.10 Cáparajzás 2.30 Sliders 3.15
Segíts magadon! 3.40 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 Címszavak 13.30 A római ka-
tolikus 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 Krónika
22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások
23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Április 1., 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 14.20 Közlekedõ 14.25 Nemzet és védelem
14.55 Sírjaik hol domborulnak? 15.25 Bárka 15.55 Szomszédok 16.30 Híradó
16.40 Körzeti híradók 16.55 Teadélután 17.30 India – Álmok útján 18.20 A kirá-
lyi ház titkai 19.20 Alkotmány utca 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.05 Üdítõ
21.05 Péntek este 21.40 Viharos vakáció 23.20 Kultúrák és vallások az ókor
romjain 23.50 Hírek 23.55 Sporthírek 0.00 Prizma 0.15 Halhatatlanok társulata
1.10 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 16.20 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 0.20 Reflektor 0.35 Menetrend 1.00 Döglött akták 1.50 Autómánia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Mokka habbal 9.30 Stahl konyhája 10.00 Babapercek 10.10 Teleshop
11.40 Árva angyal 12.30 Meghurcolt ártatlanság 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 Hawaii Five-0 22.25 Zsaruvér 23.00 Kenósorsolás
23.20 Aktív Extra 23.25 Hõsök 0.25 Tények este 0.55 Ezo.tv 1.55 Smallville
3.25 Sliders 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 Címszavak 13.30 A metodista 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 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti be-
szélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.05 Arcvonások 23.34 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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Redõnyök 06 (30) 507 3344. (2314846)

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

Autóbusz indul oda és akkor, ahogy Ön szeret-
né! Férõhelyek száma: 52 fõ, illetve 19 fõ. Pál Ist-
ván, Sárbogárd, 06 (30) 9890 054. (1228088)

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

Mozgó-fagylaltárusításra munkatársat kere-
sek. 06 (20) 2540 399. (3517589)

Ady-lakótelepen garázs kiadó. Érdeklõdni: 06
(30) 648 8824. (3517648)

Egyszobás, bútorozott albérletet keresek. 06
(30) 2622 226.

120 literes külsõ búvárszivattyú, kukoricamor-
zsoló eladó. 06 (70) 5950 972. (3517645)

Sárbogárdon, a 63-as úti szõlõknél kis ház, fize-
tési könnyítéssel eladó. Használt, üzemképes
autót beszámítok. 06 (70) 5950 972. (3517645)

Tûzifa-akció kugliban! Akác 2200 Ft/q, cser:
1900 Ft/q. Kiszállítás ingyenes! Garantált
mennyiség! 06 (20) 454 8979. (3517591)

3 db hízó 110-120 kg-ig, ugyanitt palotapincsi
szuka kiskutya eladó. 06 (20) 207 2290. (1228049)

Sárbogárd központjában 36 m2-es üzlet, lakás-
sá bõvíthetõ, eladó. 06 (20) 3420 788.

Minõségi használtruha-üzletünkbe munkásru-
hák érkeztek. További akció: –20-40 %!
(PC-Kuckó mellett.)

Kis családi ház eladó. 06 (30) 3302 615. (3517596)

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

Telekommunikációs cég keres
Sárbogárdon üzlet üzemeltetéséhez

partnert. Érdeklõdés és pályázat:
info@alfamedia.hu

AKÁCCSEMETE
kapható VAJTÁN, 12 Ft/db.

06 30 9579 711

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!

VÉRADÁS SÁRBOGÁRDON
Tisztelt Lakosság!

A biztonságos és folyamatos vérellátás érdekében a Sárbogárdi Vöröskereszt
felhívja a lakosság figyelmét a legközelebbi véradásra, melyet

2011. március 25-én tartunk
a sárbogárdi József Attila Mûvelõdési Házban, ahol 13 órától

17 óráig várunk
minden kedves új és régi véradónkat.

Véradóink között nyereményként
a Fõtéri cukrászda felajánlásával egy tortát sorsolunk ki.

Köszönettel: Soós Réka, Sárbogárdi Vöröskereszt

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 isko-
lában (Alsószentiván, Béke út 112.), munkanap-
okon 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 me-
nüpont)

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.

Idõpontváltozás
A természetjárók március 26-ára terve-
zett programja (Tátorján tanösvény)
egy nappal késõbb, március 27-én, va-
sárnap lesz lebonyolítva.
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Vásároljon most fenyõbútort, mely letisztult formavilágával,

természetes hatásával, erõs kivitelezésével

(mert ugye ez tiszta fából készült), tartós bútora és lakása dísze lesz.

Jöjjön be, és vegye meg azonnal, illetve rendelje meg március 24-tõl
április 9-ig fenyõbútorát vagy ágybetétjét, mi pedig egy 5000 Ft

értékû, ergonomikusan kialakított MEMORY PÁRNÁT adunk

ajándékba, + a házhoz szállítás illetve szerelés is díjmentes.

Akciónk végén EXTRA MEGLEPETÉSKÉNT pedig

egy saját gyártású (hideghab, steppelt huzat),

igény szerinti méretû ágybetétet sorsolunk ki.

Jöjjön tehát be, és válogasson kedvére!

„KÉNYELEM ÉS PRAKTIKUM”„KÉNYELEM ÉS PRAKTIKUM”

FAIR BÚTORHÁZFAIR BÚTORHÁZ
Sárbogárd, Köztársaság út 93.Sárbogárd, Köztársaság út 93.

Telefon: 06 20 545 1958Telefon: 06 20 545 1958

TÖNKRE MENT AZ ÁGYAM... újat kell vennemTÖNKRE MENT AZ ÁGYAM... újat kell vennem

LÓG AZ AJTÓ A SZEKRÉNYEN... újat kell vennemLÓG AZ AJTÓ A SZEKRÉNYEN... újat kell vennem

LESZAKADT A POLC... újat kell vennemLESZAKADT A POLC... újat kell vennem

KEZEMBEN MARADT A FOGANTYÚ... újat kell vennemKEZEMBEN MARADT A FOGANTYÚ... újat kell vennem

Kitört fák

Sokan emlékezhetnek még, hogy Sárszentmiklóson az óvoda utcájában a vé-
dett gesztenyesorból kivágtak néhányat. Ezek helyébe néhány évvel ezelõtt
újakat ültettek. A napokban értesültünk arról, hogy a presszó elõtti szép kis
fának a koronáját ismeretlen vandálok letörték.
A presszó üzemeltetõje döbbenten vette észre a reggeli nyitásnál a pusztí-
tást. Hiába kérdezte az arra csellengõ fiatalokat, senki nem akart tudni arról,
kik tették. Csak azt remélik, hogy alulról mégis kihajt a fa. Ez esetben jó len-
ne védõráccsal megóvni, amíg megerõsödik az új hajtás. Sárszentmiklós fa-
luképének jellemzõ hangulatot éppen ez a gesztenyesor ad.

Hargitai Lajos
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