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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

KÖSZÖNTÕ ANYÁK NAPJÁRA
Mindenkinek élete elsõ asszonya az édesanyja, aki világra hozta. Õ
határozza meg életünk kezdetét, s aztán folytatását is. Tõle függ,
milyen társadalomban élünk. Tõle kapjuk az elsõ szavakat, az elsõ
dalokat, meséket, illatokat és ízeket. Õ élteti hagyományainkat,
nevel erkölcsre, szokásokra, szemléletre. Tehát hatalmas felelõs-
ség nyugszik a vállán, s gyermekeitõl, a világtól gyakran mégsem
kap kellõ tiszteletet.

Kedves Édesanyák!

Kívánom, hogy legyenek gyermekeik példaképei, bölcs és türelmes
nevelõi, hogy egészséges lelkületû legyen a jövõ nemzedéke. Sze-
ressenek feltétel nélkül, mindig, mindent megbocsátva, ahogyan
csak az édesanyák tudnak. Meleg családi otthon megteremtésével
adjanak erõt, energiát családjuknak a nehézségek elviseléséhez.

Anyák napja alkalmából sok szeretettel köszöntök minden édes-
anyát, nagymamát Sárbogárd Város Önkormányzata nevében:

Dr. Sükösd Tamás polgármester

Vödörrel locsoltak a fiúk
Cecén sokéves hagyománya van már a locsolkodásnak. A tájház
udvarán kora reggel gyülekeznek húsvét hétfõn a népviseletbe öl-
tözött lányok – többnyire a helyi néptáncegyüttes tagjai, akik idén
kiegészültek a környékbeli néptáncegyüttesek tagjaival.
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Búcsú a bogárdi prédikátortól
Nagyszombaton a város saját halottjaként temették Szabó Imre
nyugalmazott református lelkészt, Sárbogárd város díszpolgárát.
Egyszerû tölgyfa koporsóban ravatalozták fel a református temp-
lomban a szószék alatt, ahogy elõdeit is. A koporsójára írták az
Igét: „Mert én élek és ti is élni fogtok” /János 14.19./.
A koporsót a fejrészénél széles nemzeti szalaggal kötötték át, s rá
egy szál fehér rózsát tettek.

A református templom falai régen láttak
akkora embertömeget, amely lerótta ezen a
napon kegyeletét a halott lelkész koporsó-
jánál. Közel száz lelkésztárs vonult be a
templomba, akik a búcsúztató után végelát-
hatatlan sorban a koporsó elõtt kísérték ki
Õt a temetõbe. S a tisztelgõk közt ott volt
nagyszámban a bogárdi gyülekezet, és so-
kan más gyülekezetekbõl, fele-
kezetekbõl is. Eljöttek leróni ke-
gyeletüket a helyi, megyei, or-
szágos politika jeles személyisé-
gei, köztük Bölcskei Gusztáv, a
Tiszántúli Egyházkerület püs-
pöke, a Református Zsinat elnö-
ke, Csomós József, a Tiszán-in-
neni Egyházkerület püspöke,
valamint a kormány részérõl Ba-
log Zoltán és Németh Zsolt ál-
lamtitkárok.
A koporsó jobb oldalán lévõ
padsorokban foglalt helyet a
család, az elhunyt gyermekei,
azok házastársai, az unokák s a
közeli és távoli rokonok. Imre
bácsi felesége, Éva néni kerek-
esszékében ült férje koporsója
mellett, arcán pillanatra nem
szûnõ, túlvilági ragyogással.
Minden õhozzá fordulóhoz volt
egy mosolya. Betegsége ellenére
a gyülekezettel együtt énekelte a
zsoltárokat, együtt mondta az
imákat. Õt nézve az Imre bácsi utolsó hitvalló füzetének végén
lévõ, Abraham Santa Claratól idézett mondat jutott eszembe:
„Aki meghal, mielõtt meghal, az nem hal meg, amikor meghal.”
És íme, e bizonyosság végsõ beteljesülése a maga mindennapisá-
gában általa is megnyilvánult.
A gyászszertartást két hangszeres darab vezette be: Bach és
Albinoni egy-egy tétele hangzott el orgonakísérettel, Sepsi Márta

és Vitéz Mariann közremûködésével. A református énekkar en-
nek szellemében búcsúzott lelkipásztorától a 42. és a 62. zsoltárok
feldolgozásaival.
Szabó Imre végakaratának megfelelõen a szertartás alatt a genfi
zsoltárokat énekelte a gyászoló gyülekezet. Amikor a 90. zsoltár
megszólalt: „Tebenned bíztunk elejitõl fogva…”, megremegtek a
több száz éves õsi falak.

Agyagási István esperes mondott búcsúsza-
vakat a templom szószékérõl, aki Szabó Im-
rétõl vette át a gyülekezet lelkipásztori fel-
adatait. Búcsúztatójában Imre bácsi utolsó
füzetének (Bizonyosságaim) gondolatait
folytatta az igaz szeretet mibenvoltáról.
Hangsúlyozta: nem a gyászról, hanem a sze-
retetrõl, a vigasztalásról szól Imre bácsi ha-
lála. Boldog ember volt, mert urának vallot-
ta Jézust, s hû sáfár volt, aki virrasztva vára-
kozott.
Mirõl is szólhatna egy lelkész nagyszomba-
ton, amikor a keresztre feszített Krisztus
megtöretett teste még a sírban nyugszik, s
az egész keresztyén világ virrasztva várja a
feltámadást? Az igaz ember mártíromságá-
ról és az ellenség szeretetérõl. Szavainak

különös hangsúlyt adott az, hogy
egy olyan lelkésztársát búcsúz-
tatta, akinek egész élete arról a
küzdelemrõl szólt, hogy a bûnös
ember hogyan találhat vissza Te-
remtõjéhez, hogyan találja meg
a szeretet útját.
Visszaemlékezve Szabó Imre
önéletírásának címére és a mot-
tóként választott igére, eszünk-
be juthat a kérdés: Ki fog ezután
sírni az Úr szolgájaként a tornác
és az oltár közt, s ki kér kegyel-
met népének a szeretetlensé-
gért?
Régi református hagyomány
szerint, gyalog kísértük ki az el-
hunytat a temetõbe. A menet
eleje már a temetõ kapujánál
járt, amikor a vége kifordult a

templom elõl. Korán elhunyt János fiuk és Haraszti tanító sírja
melletti nyughelyénél sok százan álltuk körül a koporsót, s együtt
énekeltük a búcsúztató zsoltárokat, míg hulltak a rögök a mélybe.

A frissen faragott fejfán olvasható: „A boldog feltámadás remé-
nye alatt Szabó Imre 1919–2011”.

Hargitai Lajos
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Nem láttam oroszlánt Tanzániában
2. rész

Estére megérkezett Mahmud személyében egy jó barát. Legalább
három diszkóban is jártunk az elsõ éjjel. Sosem gondoltam volna,
hogy én még ebben a korban valaha diszkóban fogok kikötni! Az
egyikben egyszerre több mint egy tucat Naomi Campbellt láttam,
pedig nem is ittam alkoholt. Zergelábú, nagyon magas, vékony,
karamellszínû, szép bõrû és arcú lányok lejtették, vagy csivitelve
járkáltak körbe. A mellékhelyiségben éppen egy egész alakot mu-
tató tükör elõtt álldogáltam, amikor két ilyen szépség szintén oda-
állt fölfrissíteni magát. Ez volt az a pillanat, amikor hirtelen el-
szállt belõlem a sok évig és nagy gonddal felépített nõi önbizal-
mam. Ezek mellett a lányok mellett én csak egy üres teherautóra
hasonlítottam, abból is inkább egy régi orosz fajtára.
Mahmud szinte mindenkit ismer. Üzletemberi mivoltából kifo-
lyólag – gondolom én – zsûritagként szerepel az országos szépség-
királynõ-választásokon már évek óta.
Provinciális bukéja van ennek a Dar es Salaamnak.
A tanzániai emberekrõl és kultúrájukról újdonsült török baráta-
im készségesen felvilágosítottak: nagyon barátságos emberek,
nem agresszívek, szeretik lazára fogni, utálják, ha fényképezik
õket, ismerkedni roppant egyszerû szabályok szerint lehet, a há-
rom hét ittlétem alatt szerintük a gyümölcsökkel mélyebb isme-
retséget fogok kötni, egyszóval imádnak itt élni, csak néha hûlne
le az idõ.
Mahmud és barátai a következõ stratégiát alkalmazták barátnõ-
ket keresve: állandóan mosolyra álló szájukból néha a lányok felé
kedvesen szóltak, kezüket kinyújtották feléjük, a lányok pedig
azonnal elfogadták a hívást. Innentõl kezdve még egyszerûbb a
dolog. A legbonyolultabb talán a vacsora megrendelése, ha éppen
éhes egy leányzó. Nem akartam hinni a szememnek, de miután
több helyen és többször is láttam ilyet abban a három hétben, csak
elfogadtam a tényt, mint kultúrájuk egy aspektusát. Most értet-
tem csak meg igazán, miért is akkora probléma az AIDS arrafelé –
gondolkodás nélkül elmegy mindenki mindenkivel. Engem is el-
kértek török barátaimtól a tanzániai fiúk a diszkóban, pedig nem
is néztem direkt egyikre sem. A fehér bõr nagy szám arrafelé, és
státuszt ad. A barátaim nem adtak.

Egy harmadik, élõzenés diszkóban néhány lány a hatalmas belsõ
térben olyan akrobatikus táncot lejtett, hogy szemem-szám elállt
a csodálkozástól! Ilyen rugalmas embereket, ilyen jó, ritmusos,
afrikai zenét még életemben nem láttam, hallottam! Hirtelen egy
damaszkuszi diszkó jutott az eszembe, ahol pár évvel ezelõtt, egy
az arab estén, a keresztény negyedben jól szórakoztam. Minden
diszkónak megvan a maga jellegzetessége, kivéve az eindhovenit.
Másnap szinte egész nap a hotelszobában pihentem. Délután ki-
sétáltam vacsorázni. A dzsámik utcájában engem már minden
gyümölcsárus ismert. A friss ananász és kókuszdió evése közben
jókat beszélgettem, ami szélesebb lehetõségeket nyújtott a fény-
képezéshez is. Egy helyen megálltam parázson sült kukoricát ven-

ni. A roston, a kukorica mellett, apró, kopasz, kókuszdióhoz ha-
sonló dolog süldögélt. Egy mellettem álló indiai hölgy azt mondta,
édes krumpli, a végén kettészeli az árus, és piros, sós chilivel szór-
ja meg az egészet. Elcseréltem az egyik csõ kukoricámat erre az új
dologra, így mindenki elégedetten távozott. Teljesen átérezhet-
tem az „árut áruért” lényegét, ami a magyar rádió egyik mûsora
szerint Magyarországon nem annyira népszerû, annál inkább
Litvániában. Úgy látszik, itt is mûködik.
Az egész estét szobacseréléssel töltöttük, így két hálószobánk is
lett. Késõbb jöttem rá, hogy nem közvetlenül miattam történt.
A legnagyobb melegben indultam múzeumlátogatásra. A csont-
jaimnak kellett a tûzõ nap. Akármennyire is izzadtam és kiszárad-
tam, nagyon jólesett az a 35 fok.
A Nemzeti Múzeumot átalakítás miatt nehezen találtam meg.
Többször elsétáltam elõtte, mégsem találtam a bejáratot. Az egé-
szet körbefogó palafalra vésték fel a nevet egy irányjelzõvel, azt is
csak a másik utcában állóra.
A múzeum belül kicsi, elhagyatott és elhanyagolt. A hatvanas
években alapították. Egy õsmajomember lábnyomait megörökítõ
lenyomatot csak úgy a földön hagynak, bárki beleléphet. Az eme-
letrõl leláttam egy szobácskára, amit teletömtek olyan kiállítandó
dolgokkal, amik már sehogy sem fértek be. Vagy az is lehet, hogy
elment a kedvük rendezés közben. Ráadásul semmi nincs bebiz-
tosítva. Ha nem lennének olyan hosszúak a faragott totemek, bele
lehetne tenni egyet a táskámba. Felfedeztem néhány nagyon ér-
dekes és értékes dolgot is, mint például egy több millió éves,
megkövesedett õsszarvas agancsa.
Az etnográfiai osztályt sokáig csodáltam, fõleg a rabszolga-keres-
kedésrõl szóló részt, a faragásokat, népviseleteket. Tanzániában
180 törzs létezik, mind más-más viselettel, szokásokkal, építészeti
hagyományokkal.
Az udvarban néhány múlt század eleji autó mellett egy összeégett
bicikli, autóroncs és apró emlékmû tartotta az emberek emléke-
zetében az al-Kaida Dar es Salaam-i, 1989-es robbantását az
amerikai nagykövetségnél.
A reggelinél lekapcsolt Raj, a szálloda menedzsere, és jó darabig
a papírpénzgyûjteményét nézegettük a recepción. Még jó, hogy
engem is érdekelnek a világ minden részérõl szerzett papírpén-
zek. Magyar nincs neki, majd legközelebb azt kap ajándékba.
Reggelire facsart dinnyelevet, omlettet, fõtt tojást, narancsdzse-
met, pirítóst és mogyorókrémet ettem.
Délután egykor ismét felkerekedtem. Elõször a kikötõ felé vet-
tem az utamat. Arrafelé mindenkit leszólítanak a hajójáratok iro-
dáiban alkalmazott felhajtók. Mindenki Zanzibárra igyekszik, ki
lassú, ki gyorsabb átkelõeszközön. Néhány keresztény templomot
is láttam a környéken.
Folytatása következik.

Gulyás Ibolya
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Vödörrel locsoltak a fiúk
Cecén sokéves hagyománya van már a locsolkodásnak. A tájház
udvarán kora reggel gyülekeznek húsvét hétfõn a népviseletbe öl-
tözött lányok – többnyire a helyi néptáncegyüttes tagjai, akik idén
kiegészültek a környékbeli néptáncegyüttesek tagjaival.

Tavaly a rossz idõ miatt elmaradt a szabadtéri locsolás. Ilyen al-
kalmakkor a kultúrház ad teret a jeles helyi eseménynek. Most az
idõjárás igazán a legderûsebb arcát mutatta, így sok érdeklõdõ is
eljött, akik a tájház kerítésén kívül állva (biztonságos távolságban
a vödröktõl, szódásüvegektõl) követték figyelemmel az esemé-
nyeket.
Míg a lányok várták a legényeket, elrejtették az udvaron a fûbe,
bokrok alá az elõzõ nap készített hímes tojásokat, énekeltek, tán-
coltak, a kisebbek pedig a kosarakban hozott kicsi nyuszikat vet-
ték az ölükbe.
Az együttesek szakmai vezetõje, Iker Józsefné Györgyi néni és
Kiss Ágnes egyesületi titkár szervezték, irányították az elõkészü-
leteket.

Lovas kocsi ment a legényekért, akik ugyancsak hagyományos vi-
seletbe öltözve, kalappal a fejükön, dalolva járták végig a falut, s
vízzel teli vödrökkel, szódásüvegekkel érkeztek a tájházhoz, ahol
egy rövid locsolóvers után bõségesen megöntözték a színes lány-
sereget. A lányok persze visítva menekültek, volt, akit a tájházból
vezettek ki „erõszakkal” a fiúk. De a legények bánhatták: a hideg
vízzel felfrissített menyecskéknek sem kellett több, a különbözõ
rejtekhelyeken eldugott szódásüvegeket elõkapva õk is ellentá-
madásba lendültek.
A harc rövidesen játékká, nevetéssé szelídült, hiszen közben elfo-
gyott a muníció. Habár két újratöltött vödör mellett õrséget kel-
lett állnia néhány fiúnak a szemtelenkedõ zsenge lánykák miatt,
akik aztán késõbb meg is kapták a magukét!

A locsolkodás után a legények az
udvarban elrejtett piros tojások
keresésére indultak, majd meg-
szólalt a zene, és táncra perdül-
tek a párok, és közös körjátékok-
kal múlatták az idõt. Messzire
hangzott az ismert körjáték dal-
lama a tájház udvaráról:

„Hogy a csibe, hogy?
Három forint húsz,
Három forint húsz a csibe ára,
Leteszem az asztalára.”

Majd a lányok asz-
talhoz invitálták a
vendégeket, ahol
sokféle sütemény-
nyel, üdítõvel, pá-
linkával, borral,
házi pezsgõvel kí-
nálták õket. Meg-
kóstolhattuk a he-
lyi hagyomány sze-
rint készített kul-
csos kalácsot is,
amit Ácsné Ko-
vács Erika sütött.

Hargitai Lajos
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Húsvét Sárhatvanon
A Sárhatvanért Egyesület a
klubban húsvétra várta a
helyi gyerekeket. A szom-
bati közös tojásfestés után
vasárnap izgalmas volt a
nagy udvaron megkeresni a
nyuszifészkeket. A telepü-
lés apraja boldogan keres-
gélte az elrejtett fészkeket,
majd ezt követõen hossza-
san vették birtokukba a volt
óvodaudvarra épített új fa-
játékokat, hintát, mászó-
kát, csúszdás várat. A nyu-
szi a nagyobbakat esti disz-
kóval lepte meg, melynek
hangulata elõkészítette a
hajnali locsolást, amelyben
kicsik és nagyok egyaránt
részt vettek.

(BL)

A tinódiak a vasúti pályán ünnepeltek
A tinódiak idén a vasúti pályára hívták húsvét szombatján a városrész apraját, nagyját kö-
zös együttlétre, játékra, focira és délben közös ebédre. Egész nap rúgták a labdát a gyere-
kek és a felnõttek. A gyerekeknek szerveztek versenyjátékokat, vetélkedõt.

Pordán Gyuri készítette a csülkös kö-
römpörköltet. Az asszonyok itallal kínál-
ták a szomjazókat. Ki a kirakott padokra,
ki csak a fûbe telepedve fogyasztotta el az
ebédet.

Hargitai Lajos

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

Felhívás
Az idei évben ünnepeljük Sárbogárd várossá avatásának 25. évfordulóját. A ne-
gyedszázados évforduló alkalmából a Sárbogárdi Múzeum Egyesület, a József
Attila Mûvelõdési Központ, a Sárréti Híd és a Bogárd és Vidéke címû lapok kiál-
lítást szerveznek.
Kérjük, aki a várossá nyilvánítással kapcsolatban valamilyen dokumentummal
(újságcikk, fénykép, hangfelvétel, személyes visszaemlékezés stb.) rendelkezik,
szíveskedjék e kiállítás erejéig közkinccsé tenni azt (utána minden anyagot vissza-
szolgáltatunk tulajdonosának).
A kért anyagokat 2011. május 1-jéig kérjük a szerkesztõségekben, vagy a mûvelõ-
dési központban leadni (szükség esetén házhoz megyünk).
Az anyagokból összeállított kiállítást a XX. Bogárdi Napok keretében tervezzük
megvalósítani.

Szervezõk
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Franciaországban jártunk
A külföldi cserekapcsolatok történetében
ritkaságnak számít a közel két évtizedes
életkor, amivel iskolánk francia cserekap-
csolata büszkélkedhet. Több tucat diák
járt már ennek a kapcsolatnak köszönhe-
tõen Franciaországban, és valamennyi
utazás emlékezetes emlék maradt. Nem
volt ez másképp az idén sem.
Minden utazó izgatottan várta már április
14-ét, amikor eljött indulásunk napja. Pár
perces búcsúzkodás után este 8-kor elin-
dult a busz Franciaország felé.

A 18 órás buszozás alatt aki tudott, aludt,
aki nem, az zenét hallgatott, vagy beszélge-
tett. Nappal a szép tájat figyeltük a busz
ablakán keresztül. Persze, a hangulat is re-
mek volt a buszon, hiszen nagyon jó kis
csapat jött össze. Utolsó pihenõhelyünkön
próbáltunk is, hogy a soirée estéjén a mû-
sorunk zökkenõmentesen menjen.
Az utolsó órák a buszon már türelmetlenül
teltek, vártuk a megérkezés pillanatát.
Péntek délután 4 óra körül begurult a bu-
szunk az auxerre-i Saint Joseph Gimnázi-
um udvarába. Megpillantottuk a régi arco-
kat, akikkel egy éve is egy felejthetetlen
hetet töltöttünk Magyarországon, és per-
sze rengeteg új arcot is láttunk, akikkel
elõttünk állt a megismerkedésre egy hét.
Az iskolai fogadás után a városházán
Auxerre alpolgármestere köszöntött min-
ket. Utána mindenki a fogadójával és csa-

ládjával hazament. Késõbb többen kiül-
tünk egy kis bár teraszára a városközpont-
ba, ahol jó hangulatban telt az este hátralé-
võ része. Így az elsõ nap után kíváncsian
vártuk, mit hoz az elõttünk álló 6 nap.
A szombati napot Auxerre-ben töltöttük, a
történelmi városrészt látogattuk meg. Na-
gyon érdekes volt látni, hogy a több száz
éves vályogházak még mindig állnak. A
macskaköves utcácskáknak pedig fantasz-
tikus hangulatuk volt. Megnéztük a St.
Nicolas teret, a St. Etienne katedrálist és a

St. Germain apátságot. Közben mindenki
a fogadóiról beszélt. Vendégszeretõ csalá-
dokhoz kerültünk. Ebédelni az Arbre Sec
parkba mentünk, utána pedig megnéztük
az auxerre-i stadiont. Talán ez volt a nap
legjobb része, ráadásul énektudásunkat is
megcsillogtathattuk.
Ezután lázasan készülõdtünk a soirée-ra.
A mûsorok mindkét részrõl nagy sikert
arattak. Megható volt, hogy fogadóink ma-
gyarul adtak elõ egy kis locsolóverset. A fi-
nom ételek ellenére az est fénypontja még-
is Rigó Laci volt, akirõl kiderült, hogy az
X-faktorban is megállná a helyét.
A vasárnapi program a versailles-i kastély
meglátogatása volt. Reggel 10 órakor kel-
tünk útra, és alig kétórás buszozás után
meg is érkeztünk a látványossághoz. Cso-
dás idõnk volt. Az egyetlen probléma ép-
pen abból adódott, hogy a szép idõ renge-

teg más turistát is kicsalogatott, így a kas-
télyban alig lehetett mozdulni anélkül,
hogy bele ne ütköztünk volna valakibe.
A palota szépsége minden várakozásunkat
felülmúlta. Rengeteg fényûzõ helyiségen
mentünk keresztül. A kedvencem a Tü-
körterem volt. Majd a kertbe mentünk. Itt
kaptunk egy kis szabad idõt, így elsétálhat-
tunk a Nagy Trianonig, ahol megnéztük
azt a termet, ahol aláírták azt a bizonyos
dokumentumot, ami Magyarország szét-
darabolásáról döntött. Délután megnéz-

tünk a kertben egy vízi játékot, majd haza-
indultunk. Az estét fogadóinkkal töltöt-
tük. Az egyik vendéglátó családnál grillez-
tünk. Nagyon jól éreztük magunkat.
Hétfõn kicsit „lazább” napunk volt, hogy
ki tudjuk pihenni a versailles-i kirándulás
fáradalmait. Délután ellátogattunk egy
kõfejtõbe (CarriPre d’Aubigny), megnéz-
tünk egy mûködõképes szélmalmot (rész-
letes idegenvezetés kíséretében), majd he-
lyi borokat vásárolhattunk Bailly hatalmas
pincészetében (a méreteit jól tükrözi, hogy
busszal is be lehet hajtani a pincébe).
A pihentetõ napra szükségünk is volt, hi-
szen kedden eljött a várva várt nap: PÁ-
RIZS. Ezt a napot, a párizsi élményeket
nehéz szavakba önteni. Bátran állíthatjuk,
hogy ez a nap jelentette a legnagyobb él-
ményt mindenki számára annak ellenére,
hogy az Eiffel-toronynál közel három órán
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Miklósi hírcsokor
Gyermekszínjátszók

találkozója

Különleges élményben volt részünk április
14-én, hiszen iskolánk drámacsoportja
részt vehetett a Székesfehérváron megren-
dezett Weöres Sándor Gyermekszínjátszó
Találkozón, melyet XX. alkalommal
rendeztek meg megyénkben.
El sem tudtuk képzelni, hogy mennyi meg-
lepetésben lesz részünk ezen a napon. A
mintegy háromszázötven fõt befogadó
színházteremben délelõtt tíz órától folya-
matosan egymást követték a megye szá-
mos iskolájában mûködõ diákszínpadok
bemutatói.
Ezen a napon nyolc csoport bemutatójára
kerülhetett sor. Mi Weöres Sándor „Az éj-
szaka csodái” címû versére közösen „meg-
komponált” játékunkat mutattuk be.
Nagyon lámpalázasak voltunk, hisz ennyi
ember elõtt, ilyen rangos eseményen még
nem vettünk részt bemutatóval.
Az elõadás jól sikerült, jólesõ érzés volt
mindenki számára, mikor meghallottuk já-
tékunk végeztével a tapsot.
Az élményekhez kapcsolódóan nagyon so-
kat tapasztaltunk és tanultunk számos
nagyszerû bemutatóból, melyet fel tudunk
használni további munkánk során. Nagy-
szerûen sikerült ez a nap!
Vezetõnkkel, Tóthné Huszár Magdi néni-
vel már most elterveztük, hogy a jövõ év-
ben is szeretnénk ezen a rendezvényen
megmutatkozni, bemutatni tudásunkat.

Raffai Boglárka, Vámosi Renáta 4. a

Megyei futóversenyen
jártunk

A Sárszentmiklósi Általános Iskolából
megyei szintû sportversenyre utaztunk
2011. április 4-én, melynek helyszíne
Agárd volt.
Az iskolából két csapat indult, a II. korcso-
portos fiúk és mi, IV. korcsoportos lányok.
A fiúk 1500 métert futottak, és végül szép
eredményt értek el, hiszen összetettben 4.
helyen végeztek a 16-ból. Kondor Kristóf
4. b osztályos tanuló pedig egyéniben az 5.
lett.

Mi, lányok 2000 métert futottunk, ami az
ottani pályán két nagy kört jelentett. A ver-
seny elõtt nagyon izgultunk. Kellõen be-
melegítettünk, majd felálltunk a rajtvonal-
hoz. Sajnos csak a második sorban tudtunk
elhelyezkedni, emiatt az indulás nem sike-

rült túl jól. Majd ahogy egyre többet lefu-
tottunk a távból, az ellenfeleink is fárad-
tak. Az elsõ körnél hallottam, ahogy Zsu-
zsa néni azzal biztat, hogy harmincadik va-
gyok a nyolcvan fõbõl, de még elõrébb jut-
hatok. Folyamatosan próbáltam elõzni az
ellenfeleket, és végül sikerült is néhány
hellyel feljebb jönnöm. Huszonharmadik-
ként értem célba, a csoportunkból elsõ-
ként, csapatunk pedig a 4. helyen végzett.

Nagyon izgalmas volt ez a verseny, ami
után fáradtan, vidáman, és új élményekkel
gazdagodva indultunk el hazafelé. Felké-
szítõ tanáraink, Mezõné Váczi Zsuzsa né-
ni és Balázs Sándorné Kati néni is elége-
dettek voltak az elért eredményeinkkel.

Sebestyén Melinda 8. c

keresztül álltunk sorba. A Montmartre a
Sacré-Coeur bazilikával és a festegetõ mû-
vészekkel, a Latin negyed, a Notre-Dame
és végül a sétahajózás a kivilágított látvá-
nyosságok között – megannyi feledhetet-
len pillanat!
Április 20-án, szerdán, 10 órai indulással
Avallonba látogattunk. Sétáltunk az erdõ-
ben, beszélgettünk, majd a szokásos piknik
után bementünk a város történelmi köz-
pontjába, ahol számos középkori filmet is
forgattak már. Közel másfél órás séta után
indultunk tovább Vézelay-be. Itt megnéz-
tük a világörökség részét képezõ bazilikát,
majd egy közeli kastélyhoz mentünk Ba-
zoches-ba, ahol XIV. Lajos hadmérnöke,
Vauban marsall élt és alkotott. Egy hatal-
mas parkban egy emberléptékû kastély fo-
gadott minket. Megnéztük belülrõl is,
lenyûgözõ látványt nyújtott. Majd indul-
tunk vissza Auxerre-be.
Az iskola parkolójában mindenkit várt a
családja, és hazamentünk egy utolsó közös
vacsorára. Utána francia barátainkkal töl-
töttük az estét: tollasoztunk, fociztunk,
énekeltünk, táncoltunk, beszélgettünk, jól
éreztük magunkat. Majd éjjel azzal a tu-
dattal tértünk nyugovóra, hogy másnap el
kell hagynunk õket.
És eljött az utolsó nap… Mindenki össze-
szorult szívvel, szomorúan ébredt. Össze-
csomagoltunk, megettük az utolsó közös
családi reggelinket, és indultunk az iskola
parkolójába. Itt összegyûlt a csapat, pikni-
keztünk és beszélgettünk. Szerencsére,
ahogy egész héten, az idõ nekünk kedve-
zett. Sütött a nap, szinte nyárias idõ volt.
A piknik után egy countrybemutatót néz-
hettünk meg az iskola tornatermében.
Akinek kedve volt, beállhatott táncolni,
ahogy sokan tettük is. A tánc után Mo-
néteau-ba mentünk bowlingozni. Vegyes
csapatokat állítottunk össze, és játszot-
tunk. Körülnézve sok mosolygós arcot lát-
tam. Látszott, hogy mindenki ki akarja
élvezni az utolsó pillanatokat.
A játék után vacsorázni mentünk a Cõté
Grill nevû étterembe. Vacsora közben
többször kicsordultak a könnyeim, mert
tudtam, hogy pár perc, és búcsúzni kell.
Francia barátaink elõször még tartották
magukat és vigasztalni próbáltak minket,
de aztán náluk is eltörött az a bizonyos mé-
cses. Vacsora után hosszas búcsúzkodás,
hatalmas könnyek között hagytuk el
Auxerre városát.
Ez a hét egy életre szóló élményt jelentett
mindannyiunknak. Igazi barátságok szü-
lettek, amelyek reméljük, nem múlnak el
az utazás hevével.
Köszönjük a sofõröknek, Zab Jánosnak és
Vinklmann Tamásnak a kellemes és biz-
tonságos utazást!
Köszönettel tartozunk támogatóinknak is,
akiknek a segítsége nélkül ez az utazás
nem jöhetett volna létre: TESCO áruház,
Korona Gyógyszertár, Nagy Károly NKJ
Transport Kft., Nelson Flottalízing Kft.

Hajba Norina, Meilinger Petra,
Szajkó Anikó (10. c) és Horváth Réka (11. c)
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FELHÍVÁS
Felhívjuk a tisztelt Lakosság figyelmét,

hogy közigazgatási területünkön a VERTIKÁL Zrt.

LOMTALANÍTÁST
szervez a KÖZÉV Kft. közremûködésével.

Felkérjük a Lakosságot, hogy a háztartásokban felgyülemlett
nem veszélyes hulladékot (azaz a háztartásokból származó ki-
selejtezett bútorokat, textíliákat, mûanyagokat stb.) a jelzett
napon helyezzék ki a házuk elé legkésõbb reggel 7 óráig.
A lomtalanítást végzõ autók minden utcán csak egyszer halad-
nak végig!
A lomtalanítás keretében veszélyes hulladék (akkumulátor,
szárazelem, festékesdoboz, növényvédõ szer, gyógyszer, olajos
hulladék, hûtõszekrény, fénycsõ, állati tetemek stb.) nem szál-
lítható el.

A lomtalanítás idõpontjai:
2011. május 5. (csütörtök) Sárszentmiklós

2011. május 6. (péntek) Kislók,
Pusztaegres
Sárhatvan,
Nagyhörcsök,
Rétszilas

2011. május 11. (szerda) Sárbogárd

2011. május 13. (péntek) Alsótöbörzsök

Polgármesteri hivatal, Sárbogárd

JOGOSULT ÁLLATORVOSI ÉS
BETEGELLÁTÁSI ÜGYELET

2011. május

A belföldi szállítást is végzik.
Sárbogárd, Pusztaegres, Sárhatvan, Nagyhörcsök, Mezõfal-
vai Rt. Sárrét, Alap, Alsószentiván, Cece, Vajta, Sáregres,
Káloz, Nagylók, Hantos, Sárosd, Sárkeresztúr, Sárszent-
ágota, Szabadegyháza
Május 7-8.: dr. Pátzay József, Sárbogárd, Asztalos u. 1/a.,
06-30-6393-977;
május 14-15.: dr. Kellner Péter, Sárbogárd, Rákóczi u. 62.,
06-30-9398-629;
május 21-22.: dr. Keszthelyi Gábor, Sárkeresztúr, Szt. István u.
3., 06-20-9749-065;
május 28-29.: dr. Földi József, Cece, Köztársaság u. 30/a.,
06-20-3557-213.
A hatósági állatorvosi ügyelet a 06-30-9563-168-as számú tele-
fonon érhetõ el.

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

KÖSZÖNET
Köszönöm a rendõrkapitányság dolgozóinak, a sárbogárdi és
pusztaegresi polgárõröknek, hogy közremûködtek Szabó Imre
református lelkipásztor, városunk díszpolgára temetési szer-
tartásának zavartalan lebonyolításában!

Dr. Sükösd Tamás polgármester

Húsvéti bál Pusztaegresen
A pusztaegresiek húsvét vasárnapján mûsorral, vacsorával egybe-
kötött táncmulatságra invitálták a falubelieket. Vendégeket is
hívtak: az ozorai népdalkört és az enyingi nyugdíjasklubot. A ven-
dégek is hoztak mûsort, s mire a sok mûsor végére értek, már ré-
gen elkészült a halászlé, amit a vendégek asztalára felszolgáltak a
szervezõk.
A mûsor kezdetén a pusztaegresi nyugdíjasok két dalcsokorral
köszöntötték a vendégeket, majd felléptek táncos összeállítással a
nemrég varrt szép ruhájukban a pusztaegresi lányok, asszonyok.
A ruhákat özv. Farkas Ferencné és Dala Józsefné varrták.
Az enyingiek nótacsokrokat énekeltek, majd népek dalaiból mu-
tattak be egy összeállítást. Az ozorai énekes kör nagyon jó hangú

lányai, asszonyai két
népdalcsokrot mutattak
be. A mûsorszámok
közben több humoros
jelenetet is elõadtak.
A mûsor és a közös va-
csora után a kitûnõ ze-
nére késõ éjjelig mula-
tott a báli közönség.
Közben természetesen
tombolahúzásra is sor
került, amelyen sok ér-
tékes nyeremény lelt
gazdára.

Hargitai Lajos
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Pályázati felhívás
Sárbogárd város polgármesteri hivatala

(7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.) pályázatot hirdet

okmányirodai ügyintézõi
munkakör helyettesítéssel történõ betöltésére,
az ügyintézõ fizetés nélküli szabadsága idejére,

6 hónap próbaidõ kikötésével.
Ellátandó feladatok: Sárbogárd város polgármesteri hivata-
lának okmányirodájában hatósági ügyek intézése (személyi
adat- és lakcímnyilvántartással kapcsolatos ügyek intézése,
gépjármûvekkel kapcsolatos ügyintézés, ügyfélkapunyitás-
sal kapcsolatos ügyintézés stb.)
A munkakör betöltésének feltételei:
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség, magyar állampolgár-
ság, összeférhetetlenségi szabályoknak való megfelelés a
Ktv. 21. §-a szerint;
– a 9/1995. (II. 3.) korm. rendelet a köztisztviselõk képesítési
elõírásairól 1. számú melléklete I/1. pontja alapján okmány-
irodai igazgatási feladatok kiemelt munkakörben, II. beso-
rolási osztályban közgazdasági szakközépiskolai végzettség,
vagy középiskolai végzettség és középfokú számítástechni-
kai szakképesítés, vagy középiskolai végzettség és az OKJ
szerinti nyilvántartási és okmányügyintézõ, számítástechni-
kai programozó, számítógép rendszerprogramozó, infor-
mációrendszer-szervezõ, számítástechnikai szoftverüze-
meltetõ szakképesítés;
– részvétel elõzetes munkaköri alkalmassági vizsgálaton;
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
Illetmény és egyéb juttatások: illetmény a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény szerint, és 10 %-
os illetménykiegészítés; juttatás a Ktv. 49/F. §-ában és Sár-
bogárd város jegyzõjének közszolgálati szabályzatában
meghatározottak szerinti cafetéria-juttatás.
A pályázat mellékletei:
– pályázat benyújtása Sárbogárd város jegyzõjének címezve,
feltüntetve rajta a KSZK honlapján közzétett pályázati azo-
nosító számot valamint a munkakör megnevezését;
– részletes szakmai önéletrajz;
– iskolai végzettséget és szakképesítést igazoló dokumentu-
mok másolata;
– három hónapnál nem régebbi, bûnügyi nyilvántartó szerv
által kiállított hatósági bizonyítvány, vagy annak másolata,
melyben a büntetlen elõélet mellett azt is igazolja, hogy fog-
lalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll;
– nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban résztvevõk megis-
merhetik a jelölt pályázati anyagát.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: hasonló területen
szerzett szakmai tapasztalat, közigazgatási alapvizsga meg-
léte.
A pályázatok elbírálásának rendje: a pályázatokat Sárbo-
gárd város jegyzõje bírálja el Sárbogárd város polgármester-
ének egyetértésével. A pályázók a pályázat eredményérõl 8
napon belül értesítést kapnak. Az eredménytelenül pályá-
zók pályázati anyagát az értesítéssel egyidejûleg postai úton
visszaküldjük. A pályázat benyújtásának tényét és annak
tartalmát az adatvédelmi elõírásoknak megfelelõen kezel-
jük.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. május 18.
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. május 25.
A munkakör a pályázatok elbírálását követõen 2011. június
1-jétõl betölthetõ.

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

Pályázati felhívás
Sárbogárd város polgármesteri hivatala

(7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.) pályázatot hirdet

gyámügyi ügyintézõi
munkakör betöltésére,

6 hónap próbaidõ kikötésével, határozatlan idõre.
Ellátandó feladatok: gyámügyi igazgatási feladatok ellátása
(gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatok: ideiglenes hatályú
elhelyezés, átmeneti illetve tartós nevelésbe vétel, gyermektartási
díj megelõlegezése, otthonteremtési támogatással kapcsolatos
ügyintézés; gyermekek családi jogállásának rendezése; örökbefo-
gadással kapcsolatos ügyintézés; kiskorúak vagyoni ügyeinek
intézése; gyámsággal és gondnoksággal kapcsolatos ügyek intézé-
se stb.)
A munkakör betöltésének feltételei:
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség, magyar állampolgárság;
– összeférhetetlenségi szabályoknak való megfelelés a Ktv. 21. §-a
szerint;
– a 9/1995. (II. 3.) korm. rendelet a köztisztviselõk képesítési elõ-
írásairól 1. számú melléklete I/7. pontja alapján gyámügyi és gyer-
mekvédelmi igazgatási feladatok gyámhivatalban, I. besorolási
osztályban: jogász szakképzettség, vagy fõiskolai szintû állam-
igazgatási és szociális igazgatási szakképzettség, vagy egyetemi,
fõiskolai szintû pedagógus szakképzettség és legalább 3 éves
gyámügyi, vagy gyermekvédelmi gyakorlat, vagy egyetemi, fõisko-
lai szintû végzettség és szakirányú (szakosító) továbbképzésben
szerzett szociális szakigazgatási szervezõ szakképzettség;
– felhasználói szintû számítástechnikai ismeretek;
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása a munkakör betöl-
tése elõtt;
– részvétel elõzetes munkaköri alkalmassági vizsgálaton.
Illetmény és egyéb juttatások: illetmény a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXIII. törvény szerint, valamint 20 %-os il-
letménykiegészítés; juttatás a Ktv. 49/F. §-ában és Sárbogárd vá-
ros jegyzõjének közszolgálati szabályzatában meghatározottak
szerinti cafetéria-juttatás.
A pályázathoz benyújtandó dokumentumok, mellékletek:
– pályázat benyújtása Sárbogárd város jegyzõjének címezve, fel-
tüntetve rajta a KSZK honlapján közzétett pályázati azonosító
számot valamint a munkakör megnevezését;
– részletes szakmai önéletrajz;
– három hónapnál nem régebbi, bûnügyi nyilvántartó szerv által
kiállított hatósági bizonyítvány, vagy annak másolata, melyben a
büntetlen elõélet mellett azt is igazolja, hogy foglalkozástól eltil-
tás hatálya alatt nem áll;
– iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentu-
mok másolata;
– nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban résztvevõk megismerhe-
tik a jelölt pályázati anyagát.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: hasonló területen szerzett
szakmai tapasztalat, közigazgatási alapvizsga és/vagy közigazga-
tási szakvizsga megléte.
A pályázatok elbírálásának rendje: a pályázatokat Sárbogárd vá-
ros jegyzõje bírálja el Sárbogárd város polgármesterének egyetér-
tésével. A pályázók a pályázat eredményérõl 8 napon belül értesí-
tést kapnak. Az eredménytelenül pályázók pályázati anyagát az
értesítéssel egyidejûleg postai úton visszaküldjük. A pályázat be-
nyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi elõírások-
nak megfelelõen kezeljük.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. május 20.
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. május 27.
A munkakör a pályázatok elbírálását követõen 2011. június 1-jé-
tõl betölthetõ.

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ
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Plank Antal-
emléktúra
Szeretettel várjuk kedves

túratársainkat
a Sárbogárdi Napok keretében

tartandó rendezvényünkre.

Idõpontja:
május 21., szombat.

A találkozó helyszíne: Rétimajor, Örs-
pusztai halastavak környéke.

A találkozó programja: séta a tavak kö-
zött, rövid megemlékezés Plank Antal-
ról, ebéd egy hangulatos halásztanyán,
kötetlen beszélgetés.

A helyszín megközelítése: a 63-as fõ-
úton, majd Mezõszilas felé továbbha-
ladva, a Szabadbattyán felé tartó úton
kb. 1,5 km után jobbról egy nyitott vas-
sorompónál befordulva. (Autóval is be
lehet hajtani!)

Az ebéd a finom halászlevet és a hozzá
illõ nemes italokat tartalmazza, bõséges
mennyiségben. Ennek térítési díja:
1.500 Ft.

Az ebédigényt 19-én estig kérjük jelez-
ni!

Jelentkezés, információ:
Németh Pálnál személyesen,

telefonon (06 /30/ 429 8964), vagy
e-mailben (nemeth-pal@freemail.hu).

Szeretettel várunk mindenkit!

Jó idõt, kellemes túrázást kívánunk!

VÁROSI TERMÉSZETBARÁT
BIZOTTSÁG

Természet-
járás

A természetjárók
április 30-án

Balatonöszödre túrát
szerveznek.

Indulás reggel 7 órakor
a mûvelõdési ház elõl.

Városi Természetbarát
Bizottság

Útavató a Mészöly iskolában
A Mészöly Géza Általános Is-
kola udvarában egy zötyögõs,
kátyús úton tudtak behajtani az
ételszállító autók a konyháig.
Innen sok helyre viszi az ételt az
EUREST Kft., és nem mindegy,
milyen minõségben jut el az áru
a megrendelõkhöz. Ezért most
ezt a bevezetõ utat leaszfaltoz-
ták. Az út múlt szerdai avatásá-
ra kis ünnepséget rendeztek,
amelyre meghívták a város elöl-
járóságait is. Az iskola gyerekei-
nek rendezett játékos verse-
nyekkel, többek között aszfalt-
rajzversennyel tette emlékeze-
tessé a munkát finanszírozó
szolgáltató az eseményt.

Hargitai Lajos
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A Femol csoport
eredményei

Baracs–Bakonycsernye 4-0
Aqvital-Publo Csákvár–
Sárszentmiklós 9-2
Velence–Szabadegyháza 1-2
Pákozd Eudeal–Etyek0-0
Kisláng Telmex–Martonvásár 0-2
Pusztavám–Polgárdi 3-1
Káloz–Kápolnásnyék 0-2
Dunafém-Maroshegy–Iváncsa 2-1

A Turul Macron
csoport eredményei

Kisapostag–Dunapentele 0-5
Nagylók–Soponya 3-0
Szabadegyháza II–Zichyújfalu 2-4
Elõszállás–Mezõkomárom 4-2
LMSK–Besnyõ 3-2
Dunamenti Abroncsgyártók–
Nagyvenyim 2-0
Perkáta–Alap 1-2

A Turul Macron csoport állása
1. Nagylók 21 18 0 3 62 23 39 54

2. Zichyújfalu 21 15 2 4 61 25 36 47

3. Alap 21 12 2 7 56 38 18 38

4. Besnyõ 21 12 2 7 60 43 17 38

5. Perkáta 21 11 4 6 51 28 23 37

6. LMSK 21 11 2 8 47 35 12 35

7. Dunapentele 21 10 3 8 51 42 9 33

8. Elõszállás 21 9 6 6 47 33 14 33

9. Szabadegyháza II. 21 9 111 42 51 9 28

10. Soponya 21 6 8 7 43 43 0 26

11. Nagyvenyim 21 6 312 28 40 12 21

12. Dunamenti
Abroncsgyártók 21 3 315 19 60 41 12

13. Mezõkomárom 21 2 415 24 82 58 10

14. Kisapostag 21 3 018 17 65 48 8

A Kisapostag csapatától -1 pont levonva.

A Femol csoport állása
1. Aqvital–Publo

Csákvár 23 23 0 0 105 7 98 69
2. Velence 23 15 3 5 69 30 39 48
3. Martonvásár 23 13 6 4 39 16 23 45
4. Kisláng Telmex 23 13 4 6 50 28 22 43
5. Iváncsa 23 11 6 6 41 32 9 39
6. Kápolnásnyék 23 12 2 9 49 45 4 38
7. Szabadegyháza 23 11 5 7 37 32 5 38
8. Baracs 23 9 7 7 38 37 1 34
9. Bakonycsernye 23 9 5 9 28 40 12 32
10. Dunafém–

Maroshegy 23 9 113 36 59 23 27
11. Sárszentmiklós 23 8 114 46 58 12 25
12. Polgárdi 23 7 412 29 41 12 25
13. Pákozd Eudeal 23 6 512 27 44 17 23
14. Etyek 23 5 414 31 62 31 18
15. Káloz 23 2 318 16 65 49 9
16. Pusztavám 23 2 219 20 65 45 7
A Dunafém–Maroshegy, Etyek és Pusztavám
csapatától -1 pont levonva.

Az Agárdi Termál csoport állása
1. Sárosd 23 19 3 1 99 21 78 60
2. Mezõfalva 23 18 1 4 56 8 48 55
3. Aba–Sárvíz 23 17 3 3 62 25 37 54
4. Seregélyes 23 16 4 3 77 27 50 52
5. Adony 23 15 4 4 55 26 29 49
6. Lajoskomárom 23 11 8 4 43 31 12 41
7. Pusztaszabolcs 23 9 5 9 51 51 0 32
8. Sárbogárd 23 8 5 10 36 46 10 29
9. Mezõszilas 23 7 6 10 37 53 16 27
10. Kulcs 23 7 6 10 44 47 3 26
11. Dég 23 7 3 13 44 61 17 24
12. Enying 23 3 9 11 37 53 16 18
13. Vajta 23 4 5 14 43 66 23 17
14. Rácalmás 23 4 5 14 38 69 31 17
15. Cece 23 1 6 16 24 71 47 9
16. Sárszentágota 23 1 1 21 19 110 91 4
A Kulcstól -1 pont levonva.

Az Agárdi Termál
csoport eredményei

Kulcs–Aba-Sárvíz 1–3
Mezõszilas–Mezõfalva 0-3
Vajta–Sárosd 0-3
Cece–Adony 1-2
Sárszentágota–Enying 3-4
Pusztaszabolcs–Lajoskomárom 4-2
Seregélyes–Rácalmás 4-1
Dég–Sárbogárd 3-6

SÍC – hírek,
eredmények

Az elmúlt szombaton a 2011. évi Íjász Di-
ákolimpia III. fordulójára került sor Szek-
szárdon.
Egyesületünkbõl két fõ gyermek fiú –
Stadler Balázs és Tóth Sándor – és egy fõ
kadet lány – Katona Dorottya – indult a
versenyen.
Eredményeink: Katona Dóri és Tóth Sán-
dor elsõ helyezést, Stadler Balázs pedig
második helyezést ért el.
Egyesületünk mindenki számára nyitott,
várjuk az íjászat iránt érdeklõdõ gyerme-
keket, fiatalokat és középkorú felnõtteket,
valamint az idõsebb korosztályhoz tarto-
zókat. Felszerelést biztosítunk! Amit hoz-
ni kell: szorgalom, kitartás és a fegyelem.
Kérjük mindazokat, akik még nem döntöt-
tek személyi jövedelemadójuk 1 %-áról,
legyenek segítségünkre, támogassák egye-
sületünket!

Adószámunk: 18491074-1-07.
Köszönjük!

Sárréti Íjász Club Egyesület (SÍC),
Gilicze László – 06 (30) 387 6842

A Honvéd Bajtársi Egyesület Sárbogárd vetélkedõt hirdet
a Sárbogárdi kistérség általános iskoláinak 7-8. osztályos tanulói részére

„Rákóczi és a szabadságharc”
címmel.

A vetélkedõ idõpontja: 2011. május 21. 10.00 órától.

Helyszíne: József Attila Mûvelõdési Központ, Sárbogárd.
A vetélkedõre 3 fõs csapatok nevezését várjuk. Egy iskolából több csapat is nevezhet.
A nevezéseket 2011. május 14-éig a hbe.sarbogard@gmail.com e-mail címre kérjük
eljuttatni.
A nevezésben kérjük megadni az iskola nevét, címét, a csapat tagjainak nevét, lakcím-
ét, a felkészülésben segítõ tanár nevét.
A felkészüléshez ajánlott irodalom jegyzéke megtalálható a www.hbesarbogard.hu
honlapon a Letöltések menüpont alatt. Kérésre az irodalomjegyzéket e-mailben is
megküldjük.

D V D - k i á r u s í t á s

A Bogárdi TV felvételeibõl 1.000 Ft-os darabáron

Sárbogárd–Sárszentmiklós U13; Karácsonyi muzsika
(Biatorbágy, Sárbogárd); Juliális Cecén 2010; Tavaszi fesztivál Cecén;
Motoros buli Alapon; 7 éves Margaréta nyugdíjasklub; Íjászkupa 2007;

XX. Sárbogárdi Szilveszteri Kosárlabdakupa 2010;
Nyugdíjasfarsang Sárbogárd 2007; Fogathajtás Sárbogárdon 2009

Megvásárolhatók a szerkesztõségben: Sárbogárd, Hõsök tere 12.
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Sírjanak a papok!
(Jóel 2,17)

És sírtak. Sírt Szabó Imre is: sírt egyházá-
ért, népéért, a délvidéki magyarokért, sírt
a betiltott szolgálatok, a hûtlen szolgák, a
keményszívû magyarok miatt. Sírt a meg
nem született életekért, a temetõkért, a ci-
gányokért, a megfáradt hívõkért…
Szabó Imre, az „Espi” 1919-ben született a
délvidéki Alsóittebén. Mint nemzedéké-
bõl sokaknak, életének nagyobbik része
ebben a sírásban telt. Végig kellett élnie a
megraboltatás idejét, az ország, a nemzet,
az egyház javainak pusztulását. Sírása
mégsem kizárólag az érzelmi megrendü-
lés, az önsajnálat, vagy – ahogy õ mondta –
a „papi önérdek” megnyilvánulása volt,
hanem bibliai parancs, amelyet mint isteni
üzenetet életének döntõ pillanataiban, ku-
darcok és gyõzelmek között újra és újra
felidézett, és szó szerint követett. Ha már
senki sem sír, ha már a megrablottak nem
is érzik a veszteséget, ha már senkinek nem
fáj, akkor maradnak a papok, a pásztorok,
a hûséges szolgák. Akik a nagy nyomorú-
ságból jöttek, s átmenve a nagy ébredésen,
politikai és egyházpolitikai változásoktól
nem függetlenül, de azokat mindig máso-
dik helyre utasítva szegõdtek el Krisztus
szolgálatára.
Sírjanak a papok – ez a címe 1995-ben
megjelent önéletírásának, amely lehetne a
falusi református lelkészek kisenciklopé-
diája is, de több annál. Egyháztörténet,
megalkuvások nélküli személyes napló,
kérlelhetetlen hívõ-önvizsgálat, az eklé-
zsia humora, mély öniróniával megírt csa-
ládtörténet, néprajz, teológiai reflexiók,
hitharcok dokumentuma. A magyar refor-
mátus karizmatikus mozgalom belsõ tükre
– nélkülözhetetlen adalék annak megérté-
séhez. Bizonyságot tesz róla, hogyan szol-
gáltak a Lélek ajándékaival egymásnak, a
gyülekezeteknek azok a lelkészek és egy-
szerû hívõk, akik a magyar református egy-
házat elhagyni soha nem akarták, de a
Szentlélek teljességének ajándékáról nem
lemondva, annak megújulásáért naponta
imádkoztak és tettek. Pedig milyen nagy
volt a divatok kísértése, ál- és valódi szö-
vetségesek hívása! „Kívül tágasabb!” Na-
gyobbak a szolgálati lehetõségek, a sza-
badság. De a hûség erõsebb volt. Erõsebb
volt akkor is, amikor a politika hívta a Sza-
bó Imre-féle fiatalokat, hogy a második vi-
lágháború után a közéletben keressék né-
pük boldogításának lehetõségét. A Kisgaz-
da Párt Független Ifjúsága csak egy állo-
más lett az Istenhegyi Otthon mellett,
ahonnan maga Zsindelyné Tüdõs Klára
bábáskodott házassága körül, amelyet Sza-
bó Évával, az akkori legendás esperes, Sza-
bó Imre lányával kötött 1949-ben. Hatvan-
két év házastársi és szolgatársi közösség
lett belõle, hét gyermek és számos unoka.
Sírtak õk együtt is, ha kellett, de mindig, s
leginkább hálát adtak minden apró lehetõ-

ségért és gyümölcsért, amelyekben az egyete-
mes Isten Országa építésének ajándékát lát-
ták. Szent együgyûség és egyetemesség a hit-
ben, a mûveltségben, a szolgálatban.
Harminchárom évig a sárbogárdi gyülekezet
volt a szolgálati helyük, s a nyugdíjba vonulás
után is az otthonuk, de közben az egész or-
szág, meg a határokon kívül élõ magyarok is,
mind-mind a szolgálat színterei.
Az utolsó percig megõrizte szellemi frissessé-
gét, lelki tisztaságát és nyitottságát. Éppen
két éve, kilencvenévesen szólt az országgyûlé-
si képviselõk áhítatán a jövendõ miniszterek-
hez és miniszterelnökhöz:
„…engem is nem egyszer kõvel megdobáltak,
megvertek a szerb gyerekek. Sokkal nagyobb
baj az, ha mi magunk, magyarok verjük egy-
mást. Ha bennünk, magyarokban meglazul,
és szinte kipusztul a természetes egymáshoz
való szolidaritás, az az egység, amely termé-
szetes egy népben. Vagy, hogy egészen kö-
zönségesen szóljak, az a legnagyobb baj, ha
mi magunk, magyarok nem szeretjük egy-
mást, pedig már régen azokat is szeretnünk
kellene, akik nem magyarok. És tulajdonkép-
pen azt mondhatjuk, el kell ezt ismernünk,
hogy bizony megöregedett néppé lettünk, el-
fáradtunk, és kihalt nagyon sok minden ben-
nünk, ami ott kellene, hogy legyen, mint ele-
venítõ erõ. De azért a legnagyobb baj mégis
az, hogy a keresztyénségünkben is lehanyat-
lottunk. És ez minden bajunknak a gyökere.
Tehát elsõsorban a keresztyénségünkben, hi-
tünkben van szükség arra, hogy megújuljunk.
… Kicsi nép vagyunk, de voltak nagy embere-
ink, és õrájuk mindig is szükségünk van és
lesz, mert nélkülük egyszerûen nem fogunk
létezni. De szabadjon azt mondani, hogy a
nagy embereknél még nagyobb szükségünk
van szentekre. És amikor a Szentlélek lehajol
hozzánk, akkor nem is annyira egy emberi
nagyságra akar felemelni bennünket, hanem
szentekké akar tenni. Szükségünk van szent
emberekre. Nemcsak jó igehirdetõ papokra,
hanem szent papokra, és nemcsak jó, ügyes
politikusokra, hanem szent politikusokra. És
szükségünk van arra, hogy egész népünket át-
járja a Szentléleknek a szentsége. Mert abból
a mélységbõl, amiben vagyunk erkölcsileg,
jellemileg, abból csak úgy emelkedhetünk fel,
ha egyenesen szentté válunk.”
Most elment. De ez a hang, ez az ébresztés és
hálaadás ne haljon ki közülünk! Tartozunk
ezzel neki, s azoknak, akik társai voltak a ma-
gyar református egyház és közösség megmen-
tésében nagy történelmi viharok és belsõ vál-
ságok idején. De tartozunk evvel magunknak,
az utánunk jövõ nemzedékeknek, s minde-
nekelõtt az egyház Urának.
Emléke legyen áldott!

Balog Zoltán

Megjelent: Reformátusok lapja –
LV. évf. 17. sz.

Hálás szívvel
köszönetet mondunk,

és Isten áldását kérjük
mindazokra,

akik gyászunkban szeretettel
osztoztak.

Szabó Imréné,
Éva néni és gyermekei

Túrmezei Erzsébet

Elõrement
Tavasszal, húsvét után

virágos réteken át,

ébredõ erdõkön át

keresem hazatért, drága

testvérem, lábad nyomát.

S kankalinok intenek: „Nincs itt!

Elõrement!”

Virágos galagonyaágak

intenek: „Elõrement!”

Nézem az ébredõ erdõt

s az eget, a kék végtelent…

Virágos galagonyaágat

látok, vagy angyalszárnyat ?

Mintha húsvét ujjongó híre

zenélne könnyes szívemben:

„Ne itt keresd! Nincs itt!

Feltámadt!”

Megyek a tavaszon át,

Ébredõ erdõkön át.

Hazatért, drága testvérem,

keresem lábad nyomát.

Borús napok után az égbolt

Ma sugarasra, ragyogóra vált.

S ravatalod, koporsód beragyogja

A napsugárnál fénylõbb mai ige:

Jézus él! Eltörölte a halált!

Eltörölte! – harangozza a szívem

hittel, gyõzelmesen,

míg ébredõ erdõkön át

nyomodat keresem.

Nézem a tavaszi világot,

fenn az eget, a kék-végtelent,

a virágos galagonyaágak

integetnek, mint hószín
angyalszárnyak:

„Nincs itt! Elõrement!”
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Egy nap az élet
2. rész

Azonban alighogy elindult, máris egy
újabb ismerõsbe futott bele. „Már csak ez
hiányzott!” – gondolta. Rogerrel összefut-
ni, az legalább negyed óra. Annál gyorsab-
ban nem lehet megúszni. Már távolról in-
tett, szóval az egyetlen remény is elúszott,
hogy esetleg nem vette volna észre, vagy
ilyesmi.
– Helló, Ralph! Van valami, ami szerintem
téged is érdekelne.
– Helló, Roger. Mi lenne az? – kérdezte,
mérsékelt lelkesedéssel.
– Egy ösztöndíj Amerikába. Most lehet pá-
lyázni rá május végéig. Három hónapot
kint tanulhatsz, és teljes ellátást biztosíta-
nak. Csak annyit kell tenned, hogy írsz egy
önéletrajzot és egy motivációs levelet an-
golul, és május 31-éig elküldöd nekik. Sze-
rintem simán megkapnád a te átlagoddal.
Semmiképpen ne hagyd ki, nagy buli és jó
lehetõség. Ez nem mutat majd rosszul,
amikor állásra jelentkezel.
– Az tuti. Tényleg nagyon jól hangzik. De
annyi dolgom van most, hogy soha nem fo-
gok végezni velük. Mikor írjam meg még
erre is a motivációs levelet, meg mit tudom
én, még mit? Különben is, fogalmam sincs,
hogyan kell megírni. Még soha nem írtam
ilyet.
– Ugyan már, nem nagy ügy. Segítek is, ha
gondolod. Én már megírtam az enyémet.
Ez ennyit simán megér. Erre nem szabad
sajnálni az idõt!
– Hát, végül is...
– Ne csináld már, Ralph! Ezen gondolkoz-
ni se kell! Ez alap. Még szép, hogy beadod
a jelentkezést!
– Igazad van. Ennyit megér. Majd meglá-
tom még. Mindenesetre elõre is köszi a se-
gítséget, meg hogy szóltál.
– Nincs mit. Aztán el ne felejtsd! Ezt nem
szabad kihagyni!
– Rendben, nem fogom. Helló!
– Helló!
Ralph már alig várta, hogy Roger végre be-
fejezze. Mindig is tudta róla, hogy egy ki-
csit túlbuzgó, de hogy ennyire! Minden-
esetre ráhagyta a dolgot. Tudta, hogy
Rogernek nem lehet egyértelmûen nemet
mondani, mert addig nem hagyja békén az
embert, amíg azt nem mondod, amit halla-
ni szeretne. Mindig úgymond nyitva kell
hagyni neki a kérdést. Ezért Ralph inkább
azt mondta, hogy fontolóra veszi a dolgot,
holott pontosan tudta, hogy nem fogja.
Most biztosan nem. Majd akkor megy kül-
földre, ha már befejezte az egyetemet.
Most túl sok a teendõ. A sétálóutca végén
a Johnson Avenue felé vette az irányt. Ez
az út vezet át az óvárosba, valamint itt ta-
lálható a Kingston Park is. A park szélén
mindig ott állt néhány lángosárus. Ralph
rendszerint nem tudott ellenállni a lángos

illatának – most sem történt másképp.
Ugyan nagy rohanásban volt, mégis úgy
döntött, hogy megeszik egyet, hiszen jófor-
mán semmit nem evett még egész nap.
Megvette, és leült a parkban egy padra,
hogy kényelmesen elfogyassza.

Tõle nem messze, egy másik padon meg-
pillantott egy lányt. Karmazsinvörös haja
gyönyörûen csillogott a rávetõdõ napfény-
ben, szemei pedig valósággal ragyogtak.
Távolról is látszott bájos arca, kedves te-
kintete, valamint kellemes idomai. Ralph
rögtön vonzalmat érzett iránta. Gondol-
kodni kezdett, mitévõ legyen, odamen-
jen-e hozzá, próbáljon-e kezdeményezni.
Azon töprengett, mit mondjon neki, ho-
gyan szólítsa meg, és elbizonytalanodott.
Ez most nem a legalkalmasabb idõpont az
ismerkedésre, sietnie kell. És különben is,
még ha oda is menne hozzá, és ki is derül-
ne, hogy kölcsönös a vonzalom, akkor is fe-
lesleges belekezdeni az egészbe, hiszen a
közeljövõben semmire nem lesz ideje, így
vele se tudna találkozni. Akkor meg minek
erõltesse. Pedig úgy tûnt, hogy a lány is ész-
revette õt, mert néhány lopott pillantást
vetett rá, ami Ralph figyelmét sem kerülte
el. Végül mégis megerõsítette magát ab-
ban a hitében, hogy nem érdemes forszí-
rozni a dolgot, így elvetette az ötletet.
Gyorsan megette a lángost, és indult to-
vább. A Johnson Avenue-n folytatta útját
az óváros felé.

Nem sokkal azután, hogy elindult, egy Au-
di húzott el mellette az úton. Ránézésre
sportos változatnak tûnt, és nem volt ne-
héz megállapítani, hogy nem a megenge-
dett sebességgel haladt. Mikor utolérte az
elõtte haladó kocsisort, eszeveszett elõzés-
be kezdett. Alighogy átért a szemközti sáv-
ba, szembõl rögtön fel is tûnt egy másik au-
tó, ami vészesen közeledett. Az audis en-
nek ellenére, tudomást sem véve róla, foly-
tatta a sor elõzését, és amikor látszólag
már csak néhány tíz méterre lehetett a
szembejövõ, akkor sem volt hajlandó
visszasorolni, hanem még az utolsó autót is
beelõzte. Bár Ralph szemszögébõl úgy
tûnt, a helyzet már teljesen menthetetlen,
és hiába fékezett állóra a másik autó, sem-
mi sem akadályozhatja már meg a balese-
tet, végül az utolsó utáni pillanatban még-
iscsak befért még valahogy az audis. Lát-
hatóan az a fajta vezetõ volt, akinek semmi
sem drága, ha egyszer valamit elhatároz.
Ralph az ilyenek miatt néha el is bizonyta-
lanodott, hogy akar-e egyáltalán valaha is
vezetni. Így történt ez most is. Ez utóbbi
eset valahogy még kapóra is jött neki, mert
ezzel meg tudta magyarázni, miért nem
sürgõs neki annyira az a jogosítvány. A ve-
zetés csak felesleges kockázat lenne.

Folytatjuk.

Szeless Péter

Könyvtári esték 2011

„Kor és súly lényegtelen. Nagyváradi, pe-
digrés, külvárosi, magyar-román keverék,
orvos. Volt versmondó, aki versírással pró-
bálkozik most, és mindig szüksége van
’mankóra’.”
A Madarász József Városi Könyvtár

szeretettel meghívja
Önt és családját

május 2-án (hétfõn),
17 órára

dr. Szabó Katalin
Ingrid

bemutatkozó estjére.

A költõvel beszélget:
dr. Kovács János.

Közremûködik:
Simon Alexandra és Simon Csaba.

A belépés ingyenes.

Köszönet
az évekért!

Nagyon köszönöm minden kedves kol-
légámnak és az otthon lakóinak a szép
szavakat, a sok ajándékot és a rengeteg
szép virágot, mellyel nyugdíjba vonulá-
som alkalmából köszöntöttek!
Igazi baráti útravalót kaptam, hogy éle-
tem egy szakaszát lezárva, elkezdjem a
következõt.
Hálát adok a gondviselésnek, hogy ki-
lenc évig köztetek lehettem.
Mindig szeretettel gondolok rátok!

Kelemen Béláné

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke

eseményeirõl
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Medvehagymaleves

Hozzávalók: 15-20 dkg medvehagyma, 2-3 db zöldhagyma, 3 ge-
rezd zúzott fokhagyma, 2 db közepes burgonya, 1 sárgarépa, 1
fehérrépa, 1 vöröshagyma, 1,5 dl tejszín, 1 ek liszt, 5 dkg vaj, só,
õrölt bors.
A megtisztított medvehagymát, zöldhagymát felszeleteljük, és a
felhevített vajon elkezdjük párolni. Hozzáadjuk a megtisztított,
felkockázott burgonyát, a zúzott fokhagymát, karikákra vágott
sárga- és fehérrépát, 2-3 percig pároljuk fedõ alatt, majd felen-
gedjük vízzel, sózzuk, borsozzuk, és beletesszük a fej hagymát.
Miután megfõttek a zöldségek, a fej hagymát kivesszük, a lisztet
elkeverjük a tejszínnel csomómentesen, és a forrásban lévõ leves-
hez öntjük kevergetés közben. 1-2 percig forraljuk, majd tálaljuk.
Adhatunk hozzá kevés reszelt sajtot.

Joghurtban sült medvehagymás csirkemell

Hozzávalók: 4 db csirkemell, szárnyasfûszer, 2 dl joghurt, 3-4
levél medvehagyma, 2-3 szelet baconszalonna, fehér bors, étel-
ízesítõ, 20 dkg trappista sajt.
A csirkemelleket szétnyitjuk, kiklopfoljuk, sózzuk, megszórjuk a
szárnyasfûszerrel. A medvehagymát apróra vágjuk. A sajtot lere-
szeljük. A bacont vékony csíkokra vágjuk.
Egy tepsit, vagy jénait kiolajozunk, vagy kivajazunk. A csirkemel-
leket egymás mellé fektetjük. A joghurtot elkeverjük kevés étel-
ízesítõvel, fehér borssal és az apróra vágott medvehagymával. Rá-
öntjük a csirkemellekre, fóliával letakarjuk, és elõmelegített sütõ-
ben 20-25 percig sütjük. Levesszük a fóliát, a mellekre szórjuk a
baconcsíkokat és a reszelt sajtot, és további 10-15 percig sütjük fó-
lia nélkül, míg szép piros színt kap.

Medvehagymás pogácsa

Hozzávalók: 50 dkg finomliszt, 1 csokor medvehagyma, 2 tojás-
sárgája, 1 dl tejföl, 25 dkg margarin, 3 dkg élesztõ, 1 dl tej, 1 dkg
cukor, só.
Az élesztõt a langyos tejben a
cukorral felfuttatjuk. A lisztet
a margarinnal elmorzsoljuk,
hozzáadjuk az élesztõt és a
többi hozzávalót. Jól kidol-
gozzuk félkemény tésztává,
amit fél óráig pihentetünk. A
medvehagymát megmossuk,
jól lecsepegtetjük, és vékony
csíkokra vágjuk. A tésztát ki-
nyújtjuk, rászórjuk a vágott
medvehagyma felét, és az
egészet felcsavarjuk, mint egy
tekercset, nyújtófával kissé
ellapítjuk, félbe, egymásra hajtva 20 percig langyos helyen pihen-
tetjük. Akkor ismét kinyújtjuk és megszórjuk a maradék medve-
hagymával, majd az elõbbi módon felcsavarjuk, ujjnyi vastagra
nyújtjuk. A tetejét megrácsozzuk, és közepes méretû pogácsákat
szaggatunk belõle. Tojással megkenjük, a tepsiben még 10 percig
pihentetjük, majd kisütjük.

Medvehagymás vaj

Hozzávalók: 25 dkg vaj, só, fokhagyma, 2 dkg medvehagyma.
A szobahõmérsékletû vajat osszuk két részre. Az egyikbe kever-
jük el a zúzott fokhagymát, és sóval ízesítsük. A vaj másik feléhez
az apróra vágott medvehagymát adjuk, szintén sózzuk. Jól kever-
jük el mindkettõt. Sütõpapíron terítsük el a fokhagymás vajat 1
cm vastagságban, majd a medvehagymás vajat kenjük erre a ré-
tegre. Csavarjuk fel a papír segítségével, és tegyük hûtõbe, míg
szeletelhetõ nem lesz. Kiváló frissen sült kenyérhez, vagy grille-
zett húsokhoz.

NAGYMAMA RECEPTJEI EGY FELMÉRÉSRÕL
Egy idõ óta a normális iskolarendszerrel rendelkezõ országokban
felmérik a tíz év körüli gyerekek teljesítményszintjét. Például a
szövegértést. Beültetik a kölyköket az iskolapadba, tesznek elé-
jük egy szöveget és egy csomó kérdést. A gyerek olvas. Ha tud. Az-
tán válaszol a kérdésekre. Ha érti, amit olvasott.
Nagy nemzetközi szervezet végzi a felméréseket, a neve nekünk,
magyaroknak furcsa. Az a hivatalos elnevezése, hogy PISA. Való-
színûleg több ezer ember keresgéli ott a megfelelõ szövegeket,
töpreng a kérdések felett. A beérkezett sok millió megoldás vizs-
gálata, elemzése iszonyatos munkát jelent. Utána jön a számsze-
rûségek megállapítása, a pontozás, az országok sorrendjének
meghatározása, a sokféle statisztika. Mert kérdéscsoportok sze-
rint folyik az értékelés: hogyan érti a gyerek a szavakat, milyen a
tájékozottsága a fogalmak, oksági viszonyok világában, mennyire
jut el a tudatáig a szöveg mélyebb tartalma. Grafikonok készülnek
minden szempontból; a szervezetnek van mit tennie a következõ
felmérésig. Az egészet felteszik az internetre, töprenghetnek az
országok oktatásügyének korifeusai. Szégyenkezhetnek, ha rossz
az eredmény, törhetik a fejüket a magyarázkodáson. Mert
természetesen õk semmiben sem hibásak.
A külsõ szemlélõben kérdések merülnek fel. Nincs eltúlozva ez az
egész? Érdemes székházakat, íróasztalok ezreit fenntartani azért,
hogy megtudjuk, a gyerekek hány százaléka tud olvasni, és érti is,
amit olvas? Az a sok fontoskodó kutató, a csevegések kávékavar-
gatás közben az intézet büféjében! Van erre pénze az éhhalál
problémájával küzdõ, nyomorult emberiségnek?
És egyáltalán: miért olyan fontos az olvasás? A középkorban a ki-
rályok se mind tudtak írni, nagy uraknak íródeákot kellett tartani-
uk, hogy legyen, aki elolvassa az érkezõ iratokat, megírja a vála-
szokat. Biztos, hogy boldogabb az az ember, akibe már kiskorá-
ban beleverték a betûket, mint az a jámbor, analfabéta szántóve-
tõ, aki pár száz évvel ezelõtt megállt az ekéjével a tábla szélén, ke-
resztet vetett, és dalolászva, a madarak füttyét hallgatva szántani
kezdett?
Összefüggéseket emlegetnek. Eszerint mennél magasabb egy or-
szágban a szövegértés, annál magasabb a nemzeti jövedelem.
Egyszerû! A „dzsídípí” ma mindent felülír.
Nálunk évekig tragikus volt a helyzet. Magyarország valahol a
rangsor alsó harmadában szégyenkezett. Száz gyerekbõl öten
nem voltak képesek az olvasással sem megbirkózni, összesen hú-
szan nemigen értették, mit olvastak. A legutóbbi, 2009-es felmé-
rés jobb eredményt mutatott, országunk felzárkózott a
középmezõnyhöz. És ennek örülni kell.
Azt hiszem, én nem örülök. Nem látom az országban, hogy nõtt az
értelmes emberek száma. Mondjuk, ha körülnézek egy buszmeg-
állónál vagy egy futballmeccsen. Különben is, a közepes annyira
boldogító színvonal? Hogy az országok fele jobb, mint mi? Ennek
örüljek?

(L. A.)

Idõjárás
Szerdától a hétvégéig egy tõ-
lünk északra elhelyezkedõ an-
ticiklon peremén érkezõ áram-
lással már kevesebb helyen vár-
ható zápor, néhol zivatar, a vál-
tozó felhõzet mellett sok lesz a
napsütés. Idõnként megélén-
kül a keleties szél. A hõmérsék-
let csúcsértéke a hét közepén
20 fok körül, késõbb inkább
kevéssel 20 fok felett alakul.

www.metnet.hu
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A templomtolók

Egy faluban a hegyen volt a templom. De
merthogy az öregeknek nehéz volt oda föl-
jutni, a falu lakói elhatározták, hogy eltol-
ják a templomot a völgybe. Hozzá is fogtak
a munkához. A nagy tüsténkedésbe a bíró
is beállt segíteni. Földre vetette a kabátját
azon az oldalon, amerre a templomot kel-
lett tolni, s a másik oldalon meg õ is nekife-
küdt a templom oldalának, hogy jobban
haladjon a munka. Amíg ott nyomja a
templomot a falu apraja-nagyja, a másik
oldalon megjelent egy koldus, meglátta a
bíró kabátját, és mindjárt el is vitte.

Egyszer a bírónak eszébe jutott, hogy meg
kellene nézni, arrébb ment-e már a temp-
lom. Odamegy, ahová a kabátját tette, hát
uramfia, már sehol nem látja a kabátot.

Visszaszalad a többiekhez.

– Állj! – kiabálja. – Elég! Már a kabátra tol-
tátok!

Népmese

Medvehagyma,
a csodaszer

Kétnapos hétvégi családi rendezvényre
várták a szervezõk a dégi Festetics-kastély-
hoz a mindenhonnan érkezõ vendégeket
április 16-17-én. A családi programok mel-
lett a kastély tükörtermében regionális vi-
dékfejlesztési konferenciát rendeztek
szakembereknek „A vidék fejlõdése a Me-
zõföldön magyar termékekkel” témakör-
ben. A kastélypark területén a helyi ter-
mékbemutató, kiállítás és vásár mellett a
régió termelõi is bemutatkoztak. A prog-
ramot szabadtéri fõzõverseny, medve-
hagyma-gyûjtõ túrák, amatõr mûvészeti
csoportok, cirkuszi produkciók bemutatói
is színesítették. A szervezõk a legfiatalabb
korosztályról és a családokról sem feled-
keztek meg. Számtalan érdekes gyermek-
programra hívogatták a legkisebbeket. A
két napon arra is lehetõség volt, hogy az
érdeklõdõk tárlatvezetéssel megtekintsék
a kastély állandó kiállításait.
A Mezõszentgyörgyi Amatõr Színjátszó
Közösség Petõfi Sándor „A helység kala-
pácsa” címû vásári komédiáját adta elõ
majd a Fásy Mulató szórakoztatta a vendé-
geket a dégi mûvelõdési házban.
Az érdeklõdõk nemcsak gyûjthették a
medvehagymát, hanem meg is kóstolhat-
ták a medvehagymával készült ételeket,
vasárnap délután pedig egy szakmai elõ-
adást hallgathattak meg e hasznos növény-
rõl.
A rendezvény házigazdái voltak: Dég Köz-
ség Önkormányzata, Mezõföld Helyi Kö-
zösség Egyesület, Mûemlékek Nemzeti
Gondnoksága.
A népi megfigyelések szerint a medve-
hagymát valóban szeretik a medvék. A le-
genda szerint a barlangjából tavasszal elõ-
bújó, legyöngült medve ezt a növényt fo-
gyasztva erõsödik meg.
Az elsõ medvehagyma-fesztivált a Pécs
melletti Orfûn rendezték. E fûszer- és
gyógynövény jótékony hatásáról egyre töb-
ben szereznek jó tapasztalatot. Sokan
meghonosították a házi kertekben is. Ez a
tavasz elsõ vitaminnövénye. Fokozza az ét-
vágyat és az emésztõrendszer mûködését.
Vérnyomás- és vérzsírcsökkentõ hatása is-
mert, C-vitamin tartalmának köszönhetõ-
en pedig javítja a szervezet ellenálló-ké-
pességét.
A népi orvoslás a medvehagymát termesz-
tett társához hasonlóan felsõ légúti meg-
betegedések megelõzésére és a kialakult
hurut súlyosságának csökkentésére, to-
vábbá bélfertõtlenítõ, emésztést javító tu-
lajdonsága miatt egyes emésztési pana-
szok kezelésére is alkalmazza. Tudomá-
nyos megfigyelések szerint lassítja a ko-
leszterin lerakódások kialakulását az ér-
falban, javítja a végtagok keringését.
Gyógyító tinktúrát kétféleképpen készíte-
nek belõle. Ennek receptje: egy kis üveget
lazán töltsünk meg apróra vágott levelek-

kel, majd öntsünk rá házi pálinkát. Tárol-
juk két hétig meleg helyen, majd szûrjük
sötét üvegbe. Ebbõl 10-12 cseppet vegyünk
be, vízzel hígítva. A cseppek gátolják az ér-
elmeszesedés, a magas vérnyomás, vala-
mint a szívbetegségek kialakulását, javít-
ják a memóriát.
Idõs emberek idült köhögésére ajánlott a
medvehagymabor. Elkészítése: fehérbor-
ban kis lángon melegítsünk át apróra vá-
gott medvehagymaleveleket. Mézzel éde-
sítve fogyasszuk.
Étkezési felhasználásának többféle módja
van. Nyersen, frissen szedve reggelihez,
ebédhez salátaként és ételekbe ízesítõként
nagyon finom. Készíthetõ belõle ital is. A
növény levelét préseljük ki, majd adjuk ke-
firhez, joghurthoz.
Pesto: vágjunk össze 8-10 darab medve-
hagymalevelet, olívaolajjal, kevés sóval és
esetleg reszelt parmezánnal keverjük ki.
Jól zárható üvegbe tegyük, hûtõszekrény-
ben tároljuk! Tésztákhoz, rizshez, burgo-
nyához kiváló.
Mi Dégrõl telepítettünk medvehagymát a
kertünkbe. Az egész család nagyon kedve-
li. Tavasztól nyár elejéig gyûjthetõ. Õsszel
gumóstól telepíthetõ a házi kertbe. Tõrõl
szaporodik, évelõ növény.

Hargitai Lajos

Tavaszköszöntõ ünnep
a Cecei Mûvelõdési Házban

2011. május 7-én, szombaton, 15 órától
a Nemzeti Kulturális Alap

és a Fejér Megyei Mûvészetek Háza támogatásával.
Fellépõk:

Százszorszép Néptáncegyüttes Martonvásár,
Nagylóki népdalkör, Just Dance Tánccsoport,

Gerlice Néptáncegyesület, Cecei Búzavirág Népdalkör,
Cecei Társastánccsoport.

A rendezvény ingyenes, mindenkit szeretettel várunk!
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Április 30., SZOMBAT
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel 8.00 Híradó 9.00 Delta 9.30
Marco és Gina 9.55 A bûvös körhinta 10.15 Lülü, a teknõc 10.40 Derek, a fene-
gyerek 11.00 Sandokan 11.30 Most a Buday! 12.00 Hírek 12.05 Sztársáv
13.00 Mozdulj! 13.30 Magyarország 14.00 Zegzugos történetek 14.35 Arany-
metszés 15.30 Mûkorcsolya-vb 17.35 Hogy volt!? 18.35 Együtt a család 19.30
Híradó 19.55 Sporthírek 20.05 Szerencseszombat – a Luxor, az Ötöslottó és a
Joker sorsolása 21.05 Karol – Az ember, aki pápa lett 22.40 Hírek 22.45 Sport-
hírek 22.55 Velünk élt 23.50 Giotto evangéliuma – A padovai Scrovegni
kápolna 1.00 Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.05 Pókember 10.30
Asztroshow 11.25 Házon kívül 12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.45 Tuti gimi
13.45 Sue Thomas – FBI 14.45 Édes, drága titkaink 15.50 Alamo – A 13 napos
ostrom 18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 Való Világ 20.30 Csillag születik
23.20 Brókerarcok 1.40 Hülyeség nem akadály 2.10 Fókusz plusz
TV2: 6.00 Teleki Sámuel útján 6.25 TV2 Matiné 10.20 Afrikai kaland 11.30 Baj-
nokok Ligája magazin 12.00 Két testõr 12.30 Babavilág 13.00 Doki 14.00
Sliders 15.00 Az ügynökség 15.55 Rúzs és New York 16.45 Bûbájos boszorkák
17.40 Vásott szülõk 18.30 Tények 19.00 Magellán 19.35 A Sherwoodi erdõ tit-
ka 21.35 Mint a kámfor 23.00 Kenósorsolás 0.00 Világra jönni 1.40 Ezo.tv 2.40
Kalandjárat 3.05 Teleshop 3.35 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 A Rádiószínház Dokumentummûhelye 20.53 Zene 21.04 A
Rádiószínház Dokumentummûhelye 21.56 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvi-
lág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-Idõ
0.10 Éjszaka

Május 1., VASÁRNAP
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel 8.00 Híradó 9.00 Katolikus króni-
ka 9.30 Egy pápa életrajza 10.00 II. János Pál pápa boldoggá avatása 12.00 Hí-
rek 12.10 Mûkorcsolya-vb 15.05 Fogadóóra 15.35 Kincskeresõ 16.05 A nagy-
mama 17.25 Hogy volt!? 18.35 Együtt a család 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek
20.05 A karvaly csendje 21.00 Oltári nõ 23.00 Panoráma 23.30 Hírek 23.35
Sporthírek 23.40 Aranymetszés 0.35 Koncertek az A38 hajón 2.25 A néma
bölcsõk – Gyermekek a túlélés szélén
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Trendmánia 10.35 Törzsutas
11.05 Magyar autósport-magazin 11.20 Jópofa kofa 11.50 Ferde forgatás
12.00 Híradó 14.00 Egy zseni, két haver, egy balek 16.30 Kutyafuttában 18.30
Híradó 19.00 Való Világ 21.50 Heti hetes 23.10 Pucoljunk! 1.15 Portré 1.45
Kemény zsaruk
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Teleki Sámuel útján 6.45 TV2 Matiné 10.25
Nagy vagy! 11.20 Stahl konyhája 11.50 Borkultusz 12.20 Talpig nõ 12.50 Mak-
rancos csajok 14.45 Jöttem, láttam, beköltöztem 16.35 Ikrek 18.30 Tények
19.00 Napló 19.35 Napló Extra 20.05 A vasember 22.25 Frizbi Hajdú Péterrel
23.00 Kenósorsolás 23.25 Knight Rider 0.20 Napfivér, Holdnõvér 2.20 Napló
2.45 Napló Extra 3.10 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Va-
sárnapi újság 8.30 Európai idõ 9.05 Anyja lánya – Mamó, nagyi, anya és én
10.04 Római katolikus szentmise közv. 11.05 Gondolat-jel 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 Sportvi-
lág 18.04 Esti séta 19.50 Mese 19.57 Zene 20.04 Rádiószínház 20.46 Zene
21.04 Rádiószínház 21.43 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti be-
szélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Válogatás a Vasárnapi újság reggeli
mûsorából

Május 2., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00
Ausztrália 9.30 Új-Zéland természeti világa 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 Mindentudás Egyeteme 15.25 Kasté-
lyok és kúriák 15.55 Szomszédok 16.30 Híradó 16.40 Körzeti híradók 16.55
Teadélután 17.30 India – Álmok útján 18.20 A királyi ház titkai 19.30 Híradó
19.55 Sporthírek 20.05 Kékfény 21.05 Hétfõ este 21.40 Kennedy-feleségek
23.05 Urbanisták – Vidor Ferenc 23.35 Hírek 23.40 Sporthírek 23.45 Prizma
0.00 TS – Motorsport 0.30 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 A szerelem rabjai 15.15 Neked való 16.20 Mindörökké szerelem
17.20 Ezel – Bosszú mindhalálig 18.30 Híradó 19.05 Való Világ 20.10 Fókusz
20.45 Barátok közt 21.25 Dr. Csont 22.25 Showder Klub 23.40 Poker After
Dark 2009 0.35 Gyilkos elmék 1.35 Reflektor
TV2: 5.25 Teleshop 5.50 Magellán 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.00 Mok-
ka habbal 9.30 Stahl konyhája 9.50 Babapercek 9.55 Teleshop 11.25
Seherezádé 12.20 Hamvadó cigarettavég 14.25 Ezo.tv 15.30 Rex felügyelõ

16.25 Edina és Joshi 16.30 Marina 17.25 Update konyha 17.30 Seherezádé
18.30 Tények 19.20 Aktív 20.10 Jóban-Rosszban 21.25 NCIS 23.00
Kenósorsolás 23.20 Aktív 23.25 Elit egység 0.25 Tények este 0.55 Ezo.tv 1.25
Az éjjeliõr 3.20 Magellán 3.45 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 13.30 A görög katolikus egyház fél-
órája 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 Tetten ért szavak
19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.30 Kultúrkör
21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés
23.00 Hírek, kenó 23.04 Népzene 0.10 Éjszaka

Május 3., 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 Mindentudás Egyete-
me 15.25 Tudástár 2011 15.55 Szomszédok 16.30 Híradó 16.40 Körzeti hír-
adók 16.55 Teadélután 17.30 India – Álmok útján 18.15 A királyi ház titkai
19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.05 Önök kérték! 21.05 Kedd este 21.40 Ken-
nedy-feleségek 23.05 Zegzugos történetek 23.40 Hírek 23.45 Sporthírek
23.50 Prizma 0.05 Ma reggel 1.55 Kalandozó
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 A szerelem rabjai 15.15 Neked való 16.20 Mindörökké szerelem
17.20 Ezel – Bosszú mindhalálig 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 1.05 A hatalom hálójában 2.05
Reflektor
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Mok-
ka habbal 9.30 Stahl konyhája 9.55 Babapercek 10.05 Teleshop 11.35
Seherezádé 12.30 Enigma 14.25 Ezo.tv 15.30 Rex felügyelõ 16.25 Edina és
Joshi 16.30 Marina 17.25 Update konyha 17.30 Seherezádé 18.30 Tények
19.00 Aktív 19.30 Jóban-Rosszban 20.30 Bajnokok Ligája 23.00 Kenósorsolás
23.20 Aktív 23.25 A médium 0.25 Tények este 0.55 Ezo.tv 1.25 Így készült:
Apacsok címû magyar film 1.55 Anarchisták 3.20 Babavilág 3.45 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 13.30 A római katolikus egyház fél-
órája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Kö-
zelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25
Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószín-
ház 20.28 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Hangalbum 0.10
Éjszaka

Május 4., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Önök
kérték! 9.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz
13.00 Átjáró 13.30 Hrvatska krónika 14.00 Ecranul nostru 14.30 Mindentudás
Egyeteme 15.25 Médiaguru 15.55 Szomszédok 16.30 Híradó 16.40 Körzeti hír-
adók 16.55 Teadélután 17.30 India – Álmok útján 18.20 A királyi ház titkai
19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.05 Halhatatlan szépség 21.00 Szerda este
21.40 Ketten egyedül Párizsban 23.15 Múlt-kor 23.45 Hírek 23.50 Sporthírek
23.55 Prizma 0.10 Ma reggel 2.00 Kalandozó
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 A szerelem rabjai 15.15 Neked való 16.20 Mindörökké szerelem
17.20 Ezel – Bosszú mindhalálig 18.30 Híradó 19.05 Való Világ 20.10 Fókusz
20.45 Barátok közt 21.25 Rendõrakadémia 6. 23.15 Drakula 3 – Az örökség
1.00 Reflektor
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Két testõr 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Mok-
ka habbal 9.45 Stahl konyhája 10.15 Babapercek 10.25 Teleshop 11.55
Seherezádé 12.50 Winnetou 2. – Az utolsó renegátok 14.25 Ezo.tv 15.30 Rex
felügyelõ 16.25 Edina és Joshi 16.30 Marina 17.25 Update konyha 17.30
Seherezádé 18.30 Tények 19.20 Aktív 20.05 Skandinávlottó-sorsolás 20.15
Jóban-Rosszban 21.25 Doktor House 22.25 Született feleségek 23.00
Kenósorsolás 23.20 Aktív 23.25 Doktor Donor 0.25 Tények este 0.55 Ezo.tv
1.25 Lapátra tett férjek 2.55 Két testõr 3.20 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 13.30 A református egyház félórája
14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl
17.05 Liszt városai 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 20.28 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00
Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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A BOGÁRDI TV
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Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖ-
KÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREG-
RESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O
05-ös csatornán, a 93 Mhz-es frekvencián, valamint a PR-Tele-
com hálózatán a C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.

Április 30., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 Lapszemle 14.00
Gumiüzem-avatás Mezõszilason (30’), Táncház a sáregresi ovi-
ban (30’), Zenés délelõtt a miklósi oviban (30’), Csillag születik
Pálfán (100’) 18.00 Lapszemle 19.00 A rendelõ avatása (30’),
Kunkovács László: Kunbabák (ism. 80’), N. Kovács Zsolt a Szent-
földrõl (ism. 100’) 23.00 Lapszemle
Május 1., V: 7.00 Heti Híradó 8.00 Gumiüzem-avatás Mezõszila-
son (30’), Táncház a sáregresi oviban (30’), Zenés délelõtt a
miklósi oviban (30’), Csillag születik Pálfán (100’) 13.00 Heti hír-
adó 14.00 A rendelõ avatása (30’), Kunkovács László: Kunbabák
(ism. 80’), N. Kovács Zsolt a Szentföldrõl (ism. 100’) 18.00 Heti
híradó 19.00 Szabó Imre emlékére 3. 23.00 Heti Híradó
Május 2., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Szabó Imre emlékére 3. 13.00
és 18.00 Heti híradó 19.00 Nyitott Egyetem – Peley Bernadette
elõadása (25’), Locsolkodás Cecén (25’), Húsvét Pusztaegresen
(45’), Szeless Péter lemezbemutatója (ism.) 23.00 Heti Híradó
Május 3., K: 7.00 Heti Híradó 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Heti Hír-
adó 19.00 Szabó Imre búcsúztatása (110’), Ifjúsági áhítat Sáreg-
resen 23.00 Heti Híradó
Május 4., Sze: 7.00 Heti Híradó 8.00 Nyitott Egyetem – Peley

Bernadette elõadása (25’), Locsolkodás Cecén (25’), Húsvét
Pusztaegresen (45’), Szeless Péter lemezbemutatója (ism.) 13.00
Heti Híradó, 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Foci 23.00 Lapszemle
Május 5., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Foci 13.00 és 18.00 Lapszemle
19.00 Szabó Imre emlékére 3. 23.00 Lapszemle
Május 6., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Szabó Imre emlékére 3. 13.00 és
18.00 Lapszemle 19.00 Szabó Imre búcsúztatása (110’), Ifjúsági
áhítat Sáregresen 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.

Május 5., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Üdítõ
9.55 Nappali 11.45 Útravaló 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát exp-
ressz 13.00 Átjáró 13.30 Együtt 14.30 Összhang 15.25 Idõutazás 15.55 Szom-
szédok 16.30 Híradó 16.40 Körzeti híradók 16.55 Teadélután 17.30 India – Ál-
mok útján 18.20 A királyi ház titkai 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.05 Jelfo-
gó 21.05 Csütörtök este 21.40 Ellopott élet 23.30 Szélesvászon – 0505 0.00
Hírek 0.05 Sporthírek 0.15 Ma reggel 2.00 Kalandozó
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Törzsutas 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 A szerelem rabjai 15.15 Neked való 16.20 Mindörökké szerelem
17.20 Ezel – Bosszú mindhalálig 18.30 Híradó 19.05 Való Világ 20.10 Fókusz
20.45 Barátok közt 21.25 Esti showder Fábry Sándorral 23.20 Házon kívül
23.55 Odaát 0.50 Reflektor 1.00 Infómánia
TV2:5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Mokka habbal 9.30 Stahl konyhája 10.00 Babapercek 10.10 Teleshop
11.40 Seherezádé 12.35 Királyi zûr 14.25 Ezo.tv 15.30 Rex felügyelõ 16.25 Edi-
na és Joshi 16.30 Marina 17.25 Update konyha 17.30 Seherezádé 18.30 Té-
nyek 19.20 Aktív 20.15 Jóban-Rosszban 21.25 Spancserek 23.00
Kenósorsolás 23.25 Aktív 23.35 Tények este 0.05 Divatkreátor 0.35 Bostoni
halottkémek 1.30 Ezo.tv 2.30 Az Androméda-törzs 2/2. 3.55 Segíts magadon!
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 13.30 A római katolikus egyház fél-
órája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Kö-
zelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25
Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószín-
ház 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10
Éjszaka

Május 6., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Jelfo-
gó 9.55 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00
Átjáró 13.30 Körzeti magazinok 14.25 Nemzet és védelem 14.55 Sírjaik hol
domborulnak? 15.25 Bárka 15.55 Szomszédok 16.30 Híradó 16.40 Körzeti hír-
adók 16.55 Teadélután 17.30 India – Álmok útján 18.20 A királyi ház titkai
19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.05 Üdítõ 21.05 Péntek este 21.40 Eurovíziós
Dalfesztivál – Irány Düsseldorf 22.45 Barangolások öt kontinensen 23.10 Hírek
23.15 Sporthírek 23.25 Múlandóság – Látogatás a Dalai lámánál 0.30 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 A szerelem rabjai 15.15 Neked való 16.20 Mindörökké szerelem
17.20 Ezel – Bosszú mindhalálig 18.30 Híradó 19.05 Való Világ 20.10 Fókusz
20.45 Barátok közt 21.25 CSI: A helyszínelõk 22.25 Gyilkos elmék 23.25
Pokerstars.net – Big Game 0.20 Reflektor 0.35 Törzsutas 1.00 Döglött akták
1.55 Autómánia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Mokka habbal 9.45 Stahl konyhája 10.10 Babapercek 10.20 Teleshop
11.50 Seherezádé 12.45 Retkes verdák rémei 14.25 Ezo.tv 15.30 Rex felügye-
lõ 16.25 Edina és Joshi 16.30 Marina 17.25 Update konyha 17.30 Seherezádé
18.30 Tények 19.20 Aktív 20.15 Jóban-Rosszban 21.25 A nagy duett 23.00
Kenósorsolás 23.30 Tények este 0.10 Aktív 0.45 Ezo.tv 1.45 Víruskommandó
3.20 Alexandra pódium 3.45 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 13.30 Az Evangéliumi Pünkösdi Közösség 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 20.28
Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.05 Arcvonások 23.34 Tér-Idõ 0.10
Éjszaka
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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 eladó
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)

Árpád-lakótelepen 3. emeleti középsõ lakás el-
adó. Irányár: 4.900.000 Ft. Telefon: 06 (70) 3120
384. (1228279)

Használt bútor eladó. Konyhaszekrény mosogató-
val, szekrénysor, franciaágy, Whirlpool kombinált
hûtõszekrény. Érdeklõdni: 06 (20) 469 9876. (1228278)

Alacsony rezsivel kis kertes családi ház, közel a
LIDL-hez, kiadó május 10-étõl, hosszú távra. 06
(30) 474 1423. (1228277)

Családi ház áron alul sürgõsen eladó. 06 (30) 907
9763. (1228274)

Kétszobás, összkomfortos családi ház 900 m2-es
telken eladó Sárbogárdon. 06 (20) 9937 248. Irány-
ár: 4,5 millió forint.

Családi ház eladó. 06 (30) 3302 615. (3517596)

Sárbogárd központjában, téglaépületben elsõ
emeleti, 80 m2-es, erkélyes lakás eladó. 06 (20)
419 4940, 06 (30) 9941 332.

Régi parasztház eladó. 06 (70) 506 3346.

Sárbogárdon, József A. utcában földszinti, bútoro-
zott lakás kiadó. 06 (20) 9376 156. (1228299)

Sárbogárdi Aranyvölgy Vadásztársaság felhívja a
területéhez tartozó gazdák figyelmét, amennyiben
vadkárral kapcsolatos problémájuk van, jelezzék a
06 (30) 449 7535-ös telefonszámon. (3517748)

3 db 120 kg-os hízó eladó. 06 (20) 2072 290. (3517747)

Sárbogárdon összközmûvesített parasztház eladó
2000 m2-es telekkel. Érdeklõdni: 06 (20) 488 1495.
(1228416)

Háromszobás, 100 m2-es, összkomfortos kertes
családi ház eladó. Érdeklõdni: 06 (20) 246 0080.
(1228415)

Albérlet kiadó. 06 (30) 288 0007. (1228332)

LG közepes, modern hûtõszekrény eladó. 06 (25)
462 218 (este).

Eladó Sárbogárdon, LIDL áruháztól 150 méterre,
63-as út mellett, 80 m2-es családi ház, alacsony re-
zsivel, felújított tetõvel, telekkel, garázzsal, mellék-
épülettel. Gázkonvektoros, cserépkályhás. Az ud-
varban ásott kút is van. Érdeklõdni: 06 (20) 216
9802. (1228373)

Tápkockás és szálas paprika-, paradicsom-, fû-
szerpaprika-palánta. Cece, Deák u. 81. 06 (30) 418
7854. (1228412)

Vajtán 2,78 ha szántó bérbeadó, vagy eladó. 06
(30) 916 4503. (1228370)

Zweigelt vörösbor nagytételben eladó. 06 (30)
451 5182. (1228369)

Eladó 600 négyszögöl szántóterület a sárbogárdi
iparszõlõhegyen. Cím: Sárbogárd, Damjanich u.
17. Érdeklõdni este 6 óra után.

FOGSORJAVÍTÁS.
06 25 468 556, 06 70 382 8512

GÁZKÉSZÜLÉKEK JAVÍTÁSA,
KARBANTARTÁSA!

06 30 440 5790

SZABÓSÁGOMAT MEGNYITOTTAM!
Ballagásra, alkalmakra

álmai ruháját elkészítem.
KITÛNÕ MINÕSÉG,
RÖVID HATÁRIDÕ!

Pálné Margitka nõi szabómester.
Sárbogárd, Százados u. 37.

Telefon: 06 20 462 1682

Régi LOVASSZEKERET vásárolnék
udvardísznek kedvezõ áron.

06 20 9526 292

SIMONTORNYAI SZÕLÕ
ideális környezetben,

kicsi présházzal, pincével,
teljes felszereléssel,

JUTÁNYOS ÁRON ELADÓ.
06 25 464 509, 06 70 9530 877

SÍRKÖVEK FELÚJÍTÁSÁT,
TISZTÍTÁSÁT,

gépi csiszolással vállalom.
06 30 494 0305, Strausz Péter

A TARR Kft. szolgáltatásainak
értékesítésére helyismerettel

rendelkezõ AGILIS ÜZLETKÖTÕKET
keres, teljes szolgáltatási területére.
Jelentkezéseket 2011. május 1-jéig
az ugynok@tarr.hu címre várjuk.

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!

Selejtezett
videokazetták vására

a könyvtárban.

200 Ft/db.
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Felhívás

rendészeti pályára irányító tábor
cigány származású tanulók részére

A Belügyminisztérium pályára irányító
tábort szervez azoknak a cigány szárma-
zású fiataloknak, akik a rendvédelmi,
vagy rendészeti (tûzoltóság, katasztró-
fa-elhárítás, rendõrség, büntetés-végre-
hajtás) szerveknél szeretnének elhelyez-
kedni.
A tábor idõtartama: 2011. július 18–22.
Helyszíne: Nagykovácsi, Adyligeti Ren-
dészeti Szakközépiskola.
A résztvevõk áttekintést kapnak a rend-
védelmi szervek munkájáról, a felvételi
követelményekrõl. A tábor a résztvevõk
számára térítésmentes. A jelentkezés el-
fogadásáról értesítést küldünk, mellékel-
ve a részletes programot.
Olyan fiatalok jelentkezését várjuk, akik
gimnázium, vagy szakközépiskola nappa-

li tagozatán 2011 szeptemberében kezdik
meg a 11., vagy 12. tanulmányi évfolya-
mot, vagy érettségivel rendelkeznek, de
még nem töltötték be a 20. életévüket.
Beküldendõ: önéletrajz, a 11., vagy 12.
évfolyam év végi lezárt bizonyítványának
másolata (az idén érettségizõ esetén),
vagy az érettségi bizonyítvány másolata,
ha már érettségizett; támogató nyilatko-
zat a helyi kisebbségi önkormányzattól,
vagy cigány civil szervezettõl, ennek
hiányában a település jegyzõjétõl.

Jelentkezési határidõ: 2011. június 27.
Cím: Belügyminisztérium Civilkapcsola-
ti Osztály, 1903 Budapest, Pf. 314.
További információ kérhetõ Rostás
Krisztina romaügyi referenstõl. Telefon:
06 (1) 441 1157.

Kerítésnek csapódott –
szemtanúk

jelentkezését várjuk!
Április 18-án, hétfõn, 14 órakor kerítés-
nek csapódott egy nagy sebességgel köz-
lekedõ, piros színû autó Sárbogárdon, az
Ady Endre úton. A sofõr továbbhajtott, a
rendõrség szemtanúk jelentkezését kéri.
Egy feltehetõen GSU rendszámkezdetû,
piros színû, típusát tekintve vélhetõen Fiat
Punto közlekedett Sárbogárdon, az Ady E.
úton Cece felõl Székesfehérvár irányába
ismeretlen sebességgel, amikor a 213. szá-
mú épület elõtt ismeretlen okból a bal ol-
dali sávba vágódott, és az ingatlan keríté-
sének csapódott. Ezután egy pillanatra
megállt, majd kiszállás és adatainak hátra-
hagyása nélkül elhajtott Székesfehérvár
irányába.
A rendõrség kéri mindazok jelentkezését,
akik a megadott idõpontban a baleset hely-
színén, vagy annak közelében jártak, és a
balesettel kapcsolatban információval
rendelkeznek.
Jelentkezni lehet a Sárbogárdi Rendõrka-
pitányság közrendvédelmi és közlekedés-
rendészeti osztályán, vagy bármelyik rend-
õri szervnél személyesen, vagy telefonon a
06 (25) 460 116-os, a 06 (25) 460 046-os,
vagy a 107-es illetve 112-es telefonszám-
okon.
Segítségüket ezúttal is köszöni a rendõr-
ség!

R. Szabó Ágnes FMRFK-szóvivõ

KÉK HÍREK

Felhívás

Most jelentkezz
katonának!

A HBE Sárbogárd szervezésében

2011. április 29-én
9–12 óráig

TOBORZÓPONT
üzemel a HEMO épületében, a

József A. u. 15/b szám alatt.

A helyszínen lévõ toborzótól a katonai
továbbtanulással, szerzõdéses katonai
szolgálatvállalással kapcsolatos infor-
mációkat lehet beszerezni.

Várjuk a jelentkezõket!

A HBE vezetõsége

Hargitai nagymama szakácskönyveHargitai nagymama szakácskönyve

Ételed az életedÉteled az életed címmelcímmel

kapható a Bogárd és Vidéke Lapkiadóbankapható a Bogárd és Vidéke Lapkiadóban
és az újságot árusító boltokban,és az újságot árusító boltokban,
2.500 Ft-os áron.2.500 Ft-os áron.
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12. b osztály12. b osztály
Osztályfõnök: Müller Csaba

Baki Szabina, Bali Gergely, Bartók Barba-
ra, Bodoki Tamás, Botka Zsuzsanna, Bo-
zai Dóra, Csõgör Alexandra, Dörögdy
Anita Éva, Dörögdy Blanka, Erõs László,
Ertván Richárd, Fráter Adél Anna, Gold-
berger Kitti Anikó, Koska Anita, Nagy Be-
áta, Nyul István, Pálinkás Dániel, Pluhár
Márta Anna, Pogány Dániel, Redzsepi
Arijana, Rigó Bernadett, Suplicz Dóra,
Szabó Ágnes, Szakács Eszter, Szigeti Kitti,
Tóth Katalin, Vas Zoltán, Vonnák Péter

12. c osztály12. c osztály
Osztályfõnök: Barabás Irén

Arany Zoltán, Fûrész Anna, Herczeg Gá-
bor, Holc Mónika, Huszár Rózsa Flóra,
Joó-Kovács Roland, Kéri Donát, Kulcsár
Szabina, Lévai Tamara, Major Enikõ,
Nagy András, Nagy Zita, Pajor László,
Pordán Horváth László, Szabó Dalma,
Szávics Dániel, Szûr Dávid, Tiringer Me-
linda, Tótok Anett, Várady-Szabó Bence,
Zsigmond Dóra

Végzõs diákok a Petõfi gimibenVégzõs diákok a Petõfi gimiben

12. c12. c

12. b12. b


