
Április bolondja
Stílusosan: bolondosan köszöntött be az
április. Bolond lukból bolond szél fútt, va-
dul bele-beletépett a rügyezõ fák fizimis-
kájába. No, de nemcsak az idõjárás járatta
velünk a bolondját. Lett volna flúgosfelvo-
nulás Pusztaegresen, ám lóvá tették a várt
résztvevõk a szervezõket, mire õk (szó sze-
rint) bolondot csináltak magukból.
Nem is rossz, ha bolondozunk olykor, sõt,
az se, ha bolondnak néznek. Tessék csak a
népmesékben a királyok csörgõs sipkásaira
gondolni, akik valójában az uralkodók
bölcs és kritikus tanácsadói voltak. Bizako-
dásra ad okot, hogy a korukat meghaladó
elméket is holdkórosnak tartották, az idõ
aztán rehabilitálta õket. Az ilyen bolond
nem baj, ha százat csinál. Ugyancsak a nép-
mesék árulkodnak arról, hogy bizony sok-
szor bolondnak áll a szerencse.
Egyvalami járhat némi kockázattal: ha bo-
londul szeretünk, de nem viszonozza imá-
datunk tárgya. Gyógyír: válasszunk egy
magunkhoz illõ bolondot.
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Szupermen döntése –Szupermen döntése –
bátraké a cseresznyebátraké a cseresznye

Pusztaegresen Szupermen és társa köszön-
tötte a faluba beguruló autósokat szomba-
ton délután, népszerûsítve a települést. Szu-
permen besegített a klub környékének ren-
dezésébe, a fadöntögetésbe is, míg társa a
felmosót kapta föl. Hogy ki volt a nagyobb
bolond: aki otthon maradt, vagy aki eljött?
Akik eljöttek, jól szórakoztak. (HKV)

Sikerek a Bozsik-tornán

Húsvéti alkotás

Burmában is...
Egy sárbogárdi származású olvasónk a
Délkelet-Ázsiában található Burmából
küldi üdvözletét. Egy helyi asszony farsangi
számunkat tartja kezében. A fagyos téli hí-
rek rendkívül egzotikusak a trópusi éghaj-
laton élõ emberek számára.

(6. és 11. oldal)

(6. oldal)
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Szerkesztõségünk vendége volt
Varga Gábor országgyûlési
képviselõ, Cece polgármestere.
A vele készült interjúnkat teljes
egészében a Bogárdi TV-ben
tekinthetik meg. Lapunk ha-
sábjain a beszélgetés kivonatos
változatát olvashatják.

– Nehéz idõszakban vagy országgyûlési képvi-
selõ és polgármester. Számos kritika éri a Fi-
deszt, a kormányt, és gazdasági válság van.
Hogyan próbálsz helytállni ebben a vihar-
ban?
– A válság átvészeléséhez az kell, hogy az
ember találjon valamilyen kapaszkodót.
Számomra ezt a kapaszkodót a család, a
barátok és az a közösség jelenti, amiben
élek. A válság Európát érintette a legna-
gyobb mértékben. 2010-ben világos volt az
emberek számára, hogy mi nem szeret-
nénk az emberekre átterhelni a válságból
adódó problémákat, ezért felhatalmazást
adtak a Fidesznek és a kormánynak, amely
megpróbálja az egész ország szekerét nem
hagyományos módon rendbe tenni. A nagy
hazai ellátórendszereket megpróbáljuk
egy kicsit visszaállamosítani (pl. vízmûvek,
hulladékgazdálkodás, a villamos energiá-
val, gázzal kapcsolatos kormányzati intéz-
kedések), ami a lakosság érdekeit szolgál-
ja. A vidék problémája az elmúlt 20-22 év-
ben háttérbe szorult. Azért lobbizok, hogy
változtassunk ezen. A Start Munkaprog-
ram kiindulási alap lehet a foglalkoztatás
ügyében. A legnagyobb probléma a 6-os
választókörzetben a munkanélküliség.
Sárbogárd polgármesterével, dr. Sükösd
Tamással többször jártunk már államtit-
károknál, kerestünk befektetõket, tárgyal-
tunk oroszokkal, a kormány különmegbí-
zottjával, magánbefektetõkkel, hogy föl-
hívjuk a figyelmet az itteni értékekre,
adottságokra. A jövõ héten kínai küldött-
ség érkezik a térségbe. A jelenlegi gazda-
sági környezet nem kedvez annak, hogy
bárki azt mondja, hogy új munkahelyet te-
remt, és a térséget felvirágoztatja.
– A térség nem szimpatikus a befektetõk szá-
mára, vagy most nincs pénzük befektetni?
– Amikor elmondom, hogy Sárbogárd hol
fekszik, milyen infrastrukturális ellátottsá-
ga van, milyen területekkel rendelkezünk,
mindenki azt mondja, hogy ez kiváló
adottságokkal rendelkezõ térség. Közel a
vasút, közel az M6-os, M7-es, van egy gim-
náziumunk, mely bármikor nekiállhat
szakembereket képezni, még létezik az a
munkaerõ, mely 5-10 éve az itteni gyárakat
megtöltötte. A kormány részérõl megvan-
nak azok a támogatási feltételrendszerek,
amelyek abban a pillanatban beindíthatók,
amint valaki azt mondja, hogy õ szeretne
ebben a térségben fejleszteni. Az ország
keleti része most nagyobb prioritást élvez,
hiszen ott magasabb a munkanélküliség, a
szegénység. Az unió legfejletlenebb régió-
jába 3 magyarországi régió van, azok mind

a keleti régióink. A mi térségünk szeren-
cséje és szerencsétlensége, hogy aki na-
gyon akar munkát, az Dunaújvárosban és
Székesfehérváron el tud helyezkedni. Tu-
dom, sokan fogják ezt cáfolni, hiszen azok
a rétegek esnek ki a munkából, akik a leg-
rászorultabbak, pályakezdõ fiatalok, höl-
gyek, 50 év fölöttiek. Próbálunk olyan in-
tézkedéseket foganatosítani, hogy ezek-
nek az embereknek a foglalkoztatása ked-
vezõbb legyen a munkáltatóknak plusz tá-
mogatás, járulékcsökkentés révén. Na-
gyon fontos lenne a helyi kis- és közepes
vállalkozások aktivitása, akik az itt meg-
termelt értékeket magasabb szinten tud-
nák feldolgozni, hiszen a Mezõföld legjobb
mezõgazdasági területein fekszik ez a vá-
lasztókörzet. Nagyon hiányzik az a feldol-
gozóipar, ami fel tudná szívni a munka-
erõt.
– Nem megoldás, hogy Dunaújvárosba meg
Fehérvárra mennek dolgozni az emberek. Itt
helyben, a térségben lenne jó elhelyezkedni. A
feldolgozóipar ügyében miért nem lépnek a
gazdálkodók?
– Nemcsak gazdasági oka van. Ez egy inno-
váció, és macera a feldolgozással is foglal-
kozni. Ráadásul bürokratikus a rendszer.
Meg kell fontolni, mit tud befektetni valaki
az élelmiszeriparba, könnyûiparba, és mi-
lyen annak a megtérülési rátája. Ugyanak-
kor a piacok részérõl is vannak kihívása-
ink. Az orosz piacot meg kell szereznünk, a
piaci résekbe be kell nyomulnunk, és
ugyanez vonatkozik Kínára is. A biominõ-
ségû alapanyagokból készült termékeknek
az 1,3 milliárdos országban is lenne piaca.
Kevés olyan emberrel találkoztam, aki be-
jött volna hozzám, és azt mondta volna,
hogy szeretne egy vállalkozást indítani, és
ebben próbáljak meg segíteni. Ha bejött,
akkor olyan vállalkozásfejlesztést szere-
tett volna, ami nincs a támogatotti körben.
Szeretném, ha csoportok, emberek össze-
állnának, megkeresnének, és az ötleteik-
kel bombáznának.
– Sokfelõl hallani, mennyi jó minõségû ma-
gyar élelmiszert termelnek Magyarországon,
csak nem jutnak el a vevõkig, illetve speciális
vásárokon, vagy Pesten lehet hozzájuk jutni.
Milyen jó lenne, ha a boltokban is megjelen-
nének ezek a termékek. De nem tudnak be-
menni a piacra, mert ellenszélben dolgoznak
a nagy multik által megtermelt tömegtermé-
kekkel szemben. Nincs igazán erõs hátszelük.
– Magyarországon a helyben termelt élel-
miszerek aránya, amit elfogyasztunk, 5 %.
Ausztriában ez 20 %. Amit helyben terme-
lünk, az mindig olcsóbb, mint ha utaztat-
ják. Tanulságos egy helyi gazda esete, aki a
legjobb húsmarháit leadja és elviszi a tö-
rök, a szlovén vagy az orosz. Amikor mi
marhahúst akarunk venni, akkor a „selej-
teset” esszük meg. Csak azzal nem számo-
lunk, hogy a húsban lévõ antibiotikumok,
hormonok, vegyszerek hatására az egész-

ségügyet sokkal többe kerül fönntartani,
és a táplálkozásból eredõ betegségeket ke-
zelni. Ha mi, vásárlók tudatosabbanlünk,
tudjuk, melyik szomszédtól van a hús, pap-
rika, dinnye, akkor biztos, hogy jó minõsé-
gû terméket kapunk, mert õ itt akar ma-
radni a piacon.
– Az ország vezetése részérõl mivel ösztönzik a
helyi termékeket?
– Ott van például a hungarikumtörvény,
vagy a vidékfejlesztési stratégia, amit a kö-
zeljövõben fogadunk el. A válság hozadé-
ka, hogy az emberek tudatosabban kezde-
nek el vásárolni, és a saját maguk által elõ-
teremthetõ élelmiszereket megtermelik.
– Hogyan tudsz harcolni a cecei és a térségi
érdekekért a nagy politikai áramlatokkal
szemben?
– Sokat egyénileg nem kell lobbizni, hiszen
vannak csoportok, akiknek ugyanazok az
érdekeik: kis települések, hátrányos hely-
zetû térségek, amikbe mi is beletartozunk.
Megfogalmazzuk a kívánságainkat, és
ezek általában meghallgatásra találnak.
Általában ezek országos jelentõségû prob-
lémák. Amikor kifejezetten arról van szó,
hogy szeretnék egy településnek pl. a pá-
lyázatában segíteni, akkor az adott minisz-
tert, államtitkárt keressük meg, hogy mik a
törvényes lehetõségek.
– Fõleg intézményeknek van viszonylag sok,
nagy összegû, 100 %-os támogatás. A vállal-
kozások szintjén kisebb a támogatási arány,
ami nem hat ösztönzõen.
– 2004-2006 körül megpróbáltak nagy pro-
jektekkel lekötni huszonvalahány milliárd
eurót, és kevesebb volt az olyan pályázat,
mely a gazdaságot erõsíti. Erre szokták
mondani, hogy most már kevesebb város-
központot kellene felújítani és inkább a
gazdaságba kellene bepörgetni a pénzt. De
van egy elvárás az Európai Uniótól a forrá-
sok felosztására. A nagy, kiemelt állami
beruházásokat támogatták, lásd Merce-
des, ami egyébként szükséges, mert a be-
szállítói cégeken keresztül 13.000 ember-
nek ad közvetve és közvetlenül munkale-
hetõséget. Ráadásul az exportjából és a
termelékenységébõl kifolyólag a GDP-re
óriási hatással van. Ugyanakkor a kis- és
közepes vállalkozásoknak kellene lehetõ-
ség szerint nagyobb támogatási intenzitás,
kedvezõbb feltételekkel, hitelezési lehetõ-
séggel. Ezt a válság kettévágta. A kor-
mányzatnak vannak próbálkozásai, pl. új
Széchenyi Terv, de utófinanszírozottak a
pályázatok, és nincs mibõl elõre belefek-
tetni sok helyzetben. A következõ tervezé-
si ciklusban meg kell a kis- és közepes vál-
lalkozásainkat erõsíteni, az adminisztráci-
ós terhek csökkentésével is.
– Ez már csak azért is fontos, mert hiába fej-
lesztik az oktatást, ha nem lesz hol elhelyez-
kedni a fiataloknak.
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– Azért az oktatásba fektetett pénz mindig
megtérül.
– Nem ezt kérdõjelezem meg, mert szükség
van az iskolák felújítására, az eszközök, kép-
zés megújítására. A vállalkozások felpörgeté-
sével megteremtjük a lehetõséget, hogy azok
szívják fel a munka nélkül lévõ embereket, ne
pedig az állam fizesse a közmunkát.
– Sok olyan törvényt hoztunk, ami ebbe az
irányba hatna. Más dolog, hogy a külsõ kö-
rülmények még nem igazán értek meg en-
nek a gyakorlatba ültetésére. Nem mehe-
tünk el amellett szó nélkül, hogy amíg a
multik ma Magyarországon kb. 80-100.000
embert foglalkoztatnak, addig a kis- és kö-
zepes vállalkozói szektor foglalkoztatja az
emberek legnagyobb többségét. Bár a ha-
tékonyságát és a nemzetgazdasághoz hoz-
zátevõ szerepét nem lehet elvitatni a
multiknak.
– A helyi vállalkozások magyarok, és ide hoz-
zák a pénzt.
– Így van.
– Sok vitája van az unióval Magyarország-
nak. Nem fogalmazódott meg a parlament-
ben, hogy szakítsunk-e az unióval?
– Vannak az Unió mellett, illetve ellen szó-
ló érvek. Egyelõre a mellette szóló érvek-
bõl több van. Az Unió nemcsak rosszat,
hanem biztonságot is hozott Magyaror-
szágnak.
– Mintha negatívabb elbírálásban részesül-
nénk, mint más tagországok, ami fölháborító.
– Az Unió Magyarországgal jól járt. Volt
egy-két olyan kormányunk, mely minden-
re rábólintott, amit az Unió mondott. A
legnagyobb probléma a mai magyar kor-
mány és az Unió között az, hogy mi meg-
próbálunk a magyar érdekekért harcba
szállni.
– Visszanyal a fagyi, mondhatnánk.
– Elfogadom, hogy Sárközi elnök úr azért
van, hogy a francia emberek érdekeit néz-
ze, csak ne Magyarország kárára. Figye-
lembe kell venni, milyen uniós pénzek ér-
keztek Magyarországra, és mennyi pénz
ment a bankok, multinacionális cégek által
ki. A magyar érdekérvényesítés nem tet-
szik az Európai Uniónak. Miért tetszene
olyan cégeknek, vagy politikusoknak, akik
eddig azt csináltak, amit akartak? Õk is a
saját érdekeiket védik, mi is a saját érdeke-
inket védjük. Ez az a konfliktus, amirõl a
hazai ellenzék azt mondja, hogy kekecke-
dõk vagyunk. Az a dolgunk, hogy ne fogad-
junk el mindent, ha az alapvetõen nem jó a
magyar embereknek. Ha egy áruházlánc-
ban büdös a hús, akkor azt nem hagyhatjuk
szó nélkül.
– Célként tûzte ki a Fidesz, hogy visszavezeti a
munkába azt, aki még tud dolgozni és aktív.
Ha nincs munkahely, akkor hova vezetitek
vissza ezeket az embereket? Habár, van, aki
nyugdíj mellett elhelyezkedett. Az sem mind-

egy, hogy valaki irodában ült, vagy tüzet ol-
tott, helyszínelt.
– Mennyivel könnyebb mondjuk egy men-
tõápolónak, orvosnak, vagy egy éjszakás
nõvérnek? Egy 40-45 éves emberre szüksé-
ge van a nemzetgazdaságnak. Ha tényleg
rokkant valaki, az más. De ott van példá-
nak okáért egy vak ismerõsünk, aki inkább
dolgozni szeretne, bár rokkantnyugdíjas-
ként is tengethetné az életét. Közben lá-
tunk olyan rokkantnyugdíjast, aki be akart
törni az egyik ismerõsömhöz, és amikor
megzavarták, négy kerítést úgy átugrott 30
másodperc alatt, hogy hihetetlen. Felül
kell vizsgálni, hogy az õ rokkantnyugdíjá-
nak mi az alapja.

Varga Gáborral beszélgettünk a sárbogárdi
rendelõintézetrõl és az iskolák államosításá-
ról is.
– Figyelemmel kísérjük, mik azok a szakel-
látások, amelyeket szeretnénk megerõsí-
teni, vagy amelyekben az óraszám megfe-
lelõ a sárbogárdi rendelõintézetben. Na-
gyon nehéz a kórház helyzete, hiszen most
jön a nagy egészségügyi átalakítás, és azért
küzdünk, hogy a sárbogárdi térség lehetõ-
ség szerint maradjon a fehérvári kórház-
nál, ne a dunaújvárosihoz kerüljünk át te-
rületi ellátás szempontjából. A körzõ és a
matematika a Dunaújváros felé húzná a
kistérséget, a hagyományok és a racionali-
tás egy része Székesfehérvár irányába.
– Sokakban rossz érzéseket keltett az iskolák
államosítása. Vannak iskolák, melyeknek a
léte is bizonytalan lett e döntés által.
– Az állam szeretné tudni, milyen oktatás
zajlik az intézményeiben. Eddig az önkor-
mányzattól függött, hogy egy iskolában mit
engedtek meg. Óriási különbségek vannak
intézmények között. Az V. kerületben
több mindent kapott meg egy gyermek,
mint pl. az Alföldön. Meg kell teremteni
egyensúlyt, esélyegyenlõséget. 2013. janu-
ár 1-jén fog ez igazából eldõlni.

– A központosításnak az a hátránya, hogy
megbonyolítja még egy ceruza vásárlását is,
lassabbá, nehezebbé teszi a dolgokat.

– Ha a mûködtetés is az államé lenne, ak-
kor igen, de a mûködtetést valószínûsíthe-
tõen megtarthatják az önkormányzatok,
ha kérik. Nem feltétlenül okoz ez iskolabe-
zárásokat. Más dolog, hogy a racionalitást
figyelembe kell venni. Ahol 4-5-6 fõs az
osztály, ott figyelni kell arra, hogy mennyi-
re éri meg az államnak egy iskolát fenntar-
tani.

– Ha országgyûlési képviselõ nem lehet majd
polgármester, akkor melyik posztért indulnál
újra szívesen?

– 2014-tõl fogjuk ezt a kettõt szétválaszta-
ni. Ha a Fideszben felkérnek bizonyos te-
rületekre, akkor elgondolkodok azon,
hogy milyen irányt vegyen az életem. Köz-
ben gazdálkodok, felkészülök arra az élet-
re, amikor majd nem leszek polgármester
és képviselõ. Aki szeret dolgozni, az min-
denhol megtalálja a feladatokat. Nagy él-
mény, hogy tevékeny részese vagyok a par-
lamentnek, mert azt gondolom, erre az
idõszakra úgy fognak visszaemlékezni a
történetírásban, hogy a 2010–2014-es par-
lament sokat tett azért, hogy Magyaror-
szág megújuljon. Felemelõ, hogy megbíz-
tak az emberek azzal, hogy képviseljem
õket az országgyûlésben, és hogy a ceceiek
is megválasztottak polgármesternek.

– Mik a terveid erre az évre?

– Cecén a szennyvízberuházás elkezdése
és befejezése 2013. december 31-éig. Be-
adtunk egy pályázatot vízrendezésre, ami-
vel szeretnénk kiküszöbölni, hogy Cece
egyes részeit egy nagyobb zápor esetén el-
árassza a belvíz. Fontos, hogy a bicikliút
tervét Rétszilastól Vajtáig el tudjuk készí-
teni. Most adunk be egy pályázatot az óvo-
da-felújításra, egy másikat a kamerarend-
szerünk bõvítésére. Szeretnénk sok pályá-
zaton indulni, ahol 100 %-os támogatás
van, vagy kis önerõ kell. A térségben to-
vább dolgozunk azért, hogy munkahelyte-
remtõ beruházások kerüljenek ide. Kell
találnunk valamit, amiben mi leszünk a
jók. Nem kell hatalmas üzemekre gondol-
ni, jobbak azok, ahol 10-20-30 ember dol-
gozik és családiasabb a légkör. Most, hogy
az orosz elnökválasztás lezajlott, aktívabb
lesz az orosz kapcsolatunk. A kereskedel-
mi miniszterük arról beszélt, hogy a hagyo-
mányos szántóföldi kultúránkat nagyon
szívesen vennék Magyarországról. Remél-
jük, lesz ebbõl valami.

Az interjú március 30-án, pénteken készült.
Gábort közben többször is keresték a telefon-
ján. A stáb izgult, hátha mindenórás felesége
jelez, hogy menjen a kórházba szülni. Öröm-
mel jelentem, hogy az interjút követõen még
pénteken megszületett Gábor harmadik és ne-
gyedik gyermeke: Bulcsú és Zsigmond. Az ik-
rek és édesanyjuk jó egészségnek örvendenek.

Gratulálunk, és sok vidám, meghitt, együtt
töltött percet kívánunk az immár hattagúra
kerekedett Varga családnak!

Hargitai–Kiss Virág
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„Parkosítás” a Mészölybõl
A hideg tél után jött a kellemes tavasz, mely nagy szomorúságot
hozott iskolánkba.
A két épületünket körülvevõ parkot sok tanulónk, dolgozónk kö-
zös munkájával alakítottuk ki. Látványa a mindennapokban kel-
lemes érzést keltett.
Márciusban megindult az élet a virágoknál, bokroknál, fáknál. A
zöld szín nemcsak szemet gyönyörködtetõ, hanem vidámságot is
nyújtó élmény. A mészölyösök szorgos munkával gondozták a nö-
vényeket további fejlõdésükért.
Egy napfényes hétfõ reggelen megdöbbenve tapasztaltuk, hogy
munkánkat lerombolták, tujákat és sövényeket vittek el! Nekiáll-
tunk a hiányt pótolni, majd a munka végeztével újabb lopás tör-
tént! Ismét tujákat és szivarfát, nyírfát, ezüstfenyõt ástak ki.
Az egész iskolát szomorúsággal töltötte el az üresen tátongó göd-
rök látványa, mely a növények hûlt helyét jelezte. Nyolcadikosa-
ink elkeseredése még nagyobb volt, hiszen õk emléket állítottak
egy ezüstfenyõ ültetésével, mely szintén eltulajdonításra került.
Azért fordulunk a nyilvánossághoz, hogy a központban lévõ isko-
lánkat látogatók (akik a sportpályát, a játszóteret, iskolánkat
használják) legyenek segítségünkre környezetünk védelme érde-
kében! Köszönjük!

Iskolavezetés

Óriás nyuszilány

Õrségváltás történt a kálozi Szent István Általános Iskola fõbejá-
rata elõtt. A márciusi vitéz helyét most húsvéti nyuszilány foglalja
el. A közelgõ ünnep mellett az iskola „Ablak Galériájának” új-
donságára hívja fel az erre járók figyelmét: nyuszikiállítás nyílt
meg a napokban. A nagyfülûeket a gyerekek nagy gonddal készí-
tették el, és az ablakokat is ízlésesen díszítették húsvéti hangula-
túra, a nyuszik és a kiállítást megnézõ látogatók örömére.

Szelessné Csizmadia Márta

Civil fórum
Civil szervezetek számára rendeztek fórumot Sárbogárdon a dísz-
teremben múlt héten csütörtökön. Dr. Sükösd Tamás nyitotta
meg bevezetõ gondolataival az eseményt, melyben szorgalmazta
a civilek közötti együttmûködést. A fórum fõ témáját az ez évi
költségvetési támogatások és pályázati lehetõségek alkották.

Jelentõsen csökkennek a civileknek nyújtott támogatások, egyút-
tal az önkormányzattól való nagyobb önállóságra és más források
felkutatására ösztönözi a városvezetés a szervezeteket. Arányai-
ban a két futballklub kapja a legtöbb pénzt, míg a többi civil össze-
sen körülbelül annyit kap, mint a labdarúgók.

Hargitai Gergely

Tavaszi koncert
a miklósi óvodában
Több mint húsz gyermek adott hangulatos tavaszi koncertet a
miklósi Kippkopp Óvodában kedden délelõtt. Jákob Zoltán kon-
ferálta fel a gyerekek játékát, illetve némelyik darabnál kísérte a
zeneiskolásokat zongorán és furulyán. A hangszeresek játszottak
furulyán, gitáron, klarinéton, tenoron, de ütõs hangszereken is,
mint például dob, triangulum, vagy a xilofon testvére, a
metalofon. Egyéni és kamaraelõadásokat is hallhattunk. Ez utób-
bi nagyon jól fejleszti a gyerekek zenei képzését összjáték, össz-
pontosítás, közös játék tekintetében is, emellett nagy örömöt sze-
rez a közönségnek.

Az óvodások és az óvó nénik jól szórakoztak, hisz többnyire álta-
luk is ismert zenék, énekek szólaltak meg (mint a Gólya, gólya, gi-
lice; Aki nem lép egyszerre; Csigabiga; Mézga család), amiket a
csöppségek tapssal, énekkel tudnak kísérni. S ezt igen nagy kész-
séggel meg is tették! Végül, akárcsak a nagyok, a darabok után
megtapsolták az elõadókat. Reméljük, jövõre is hallunk még ilyen
tavaszt köszöntõ koncertet az óvodában.

Hargitai Gergely
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Tavaszi gondolatok
a szõlõhegyen

Megkésve, hirtelen jött a tavasz. Egyik nap még mínusz tíz fok
volt, másnap már plusz tizenhat. A természet alig várta ezt az eljö-
vetelt. Hirtelen pattantak ki a rügyek. Varázsütésre bolondító vi-
rágillat töltötte meg a levegõt. Dongtak a méhek és sárga, virág-
poros lábacskákkal hátrafelé kapaszkodva bújtak ki a virágkely-
hekbõl nektárzsákmányukkal.
A biztató jeleket látva elõszedtem a szerszámokat, amelyek szük-
ségesek a tavaszi munkákhoz. Megélesítettem a kapákat, metszõ-
ollókat. Nyitni, metszeni, permetezni kell, itt van az ideje neki.
A Suszterhegyben van egy darab szõlõnk. Ez a legrégibb szõlõhe-
gye Bogárdnak, ahol már a rómaiak idejében is termelték Bac-
chus isteni italát. A Páskomon kanyargós dûlõút vezet oda. Most
azon megyek föl én is a „hegyre”. A sorok közt hajladozók egy pil-
lanatra fölegyenesednek, látják, ismerõs hegybéli érkezik, inte-
nek, aztán hajolnak vissza a munkához. Sietõs a dolog, mert már
duzzadnak a szemek.
Egyenes az út a szõlõk közt, mint egy falu utcája. Jobbról is, balról
is présházak sorakoznak. A legtöbb elõtt diófa vet árnyékot, alat-
ta lugas paddal, asztallal, ahol lehet fogadni a szívesen látott ven-
déget. De most nem a borozgatás ideje van. Egyébként se gyakran
látni manapság a pincék elõtt üldögélõket. Egyre kevesebb az idõ
ilyesmire. Szaladnak a népek. Nem érnek rá, csak intenek egy-
másnak, ahogy tettem magam is az elõbb. Mert futok én is, mintha
a tatár hajtana. Régen lassabb volt az élettempó. Idõ volt megáll-
ni, beköszönni a présházakba, s beszélgetni egy pohár bor mellett.
Ezen morfondírozok éppen, amikor elhaladok a hajdan volt
hegyközségi kút mellett. Itt állt valamikor a hegyõr pásztorháza.
De hol van már a pásztorház? S hol van már a hegyõr? Jó ideje,
hogy az égi szõlõvenyigék sorai közt hajtja az édes lére szomjas se-
regélyhadat. A csõszház helyén most kopár gyep haszontalanko-
dik.
Milyen szépen tudott mesélni arról a szép régi világról Kiss
Józsefné, akinek a nagyapja volt itt a hegyõr! Itt lakott a feleségé-
vel kint, s itt nevelkedett velük az árván maradt unokájuk is kis-
lánykorától.
Így írt a régi suszterhegyi tavaszról Kiss Józsefné: „A legszebb volt
a tavasz a szõlõhegyen. Áprilisban virágoztak a gyümölcsfák. Mint
óriási csokor, úgy néztek ki. Májusban a szõlõvirág bódító illata töl-
tötte meg a hegyet. Este, ha meleg volt, örömmel üldögéltem a ház
elõtt. A szõlõvirág illata összevegyült a présházak melletti virágok il-
latával. Majdnem minden présháznál volt valamilyen virág, az ibo-
lyától az õszirózsákig, mindig az idénynek megfelelõen. Reggel meg
rigófüttyre, madarak csivitelésére ébredtünk.”
Van még néhány régi présház ezen a hegyen. Földig érõ nádtete-
jüket kétszáz éves, megfeketedett gerendák tartják. Pincéjük hû-
vöse sok régi szüretrõl mesélhetne.
Aztán odaérek a mi szõlõnkhöz, és nekiveselkedek a dolognak.
Hétvégén jön az egész pesti rokonság segíteni, hogy gyorsan, fél
nap alatt elvégezzük a legszükségesebb tavaszi szõlõmunkákat.
De hát a sietségben hol marad az öröm, hogy elbeszélgethessen az
ember minden tõkével, megszeretgesse a virágba boruló gyü-
mölcsfákat, hogy élvezzük a langyos tavaszi szelet, ami borzolja a
virágszirmokat és összekócolja a hajunkat? A sietségben ki hall-
gatja meg a madarak tavaszi párkeresõ énekét? Mindezek örö-
mét, tudom, rohanás közben hiába keresem. Hogy megtaláljam,
bizony, lassabbra kell venni a tempót.
Hát vegyük lassabbra a tempót!

Hargitai Lajos

MEDVEHAGYMA
FESZTIVÁL

Dég Község Önkormányzata és a Dég Községért Alapítvány
tisztelettel meghívja Önt a

2012. április 28-29-én megrendezésre kerülõ

II. DÉGI MEDVEHAGYMA ÉS
HELYI TERMÉK FESZTIVÁLRA

A RENDEZVÉNY HELYSZÍNE:
8135 Dég, Köztársaság utca 33. Részletes program:

I. nap:
10.00 – egész nap kiállítás, bemutató és
vásár a helyi termékekbõl az iskola udva-
rán; megnyitja: Gárdonyi Sándorné pol-
gármester; a Bokréta Néptánccsoport
bemutatója (szabadtéri színpad); 10.30
rendõrségi bemutató (sportpálya); 11.00
hagyományos magyar harcmûvészeti be-
mutató, Fejér Baranta Egyesület (sport-
pálya); 13.00 medvehagymatúra az erdõ-
ben, a VADEX területén, vezetõvel;
13.30 Kerekes Katalin elõadása a medvehagymáról és felhasz-
nálási lehetõségeirõl (szabadtéri színpad); 14.00 népzenei be-
mutatók (szabadtéri színpad); fellépõk: Búzavirág népdalkör –
Dég, Mákszem néptánccsoport – Dég, Vadvirág gyermek-nép-
tánccsoport – Dég, Forgócska 1-2. néptánccsoport – Dég, Bo-
róka néptánccsoport – Dég; 16.00 kutyabemutató, kutyaszép-
ségverseny (sportpálya); 17.00 a Street Child együttes koncert-
je (szabadtéri színpad); 20.00–3.00 bál Potesz Tamással (kö-
zösségi terem), belépõ: 500 Ft.

II. nap:
6.00 horgász-csapatverseny (csak
dégiek részére); helyszín: Park-tó;
nevezés: április 28-áig Zsigmond
Mihálynál; nevezési díj nincs; 8.00
Fõzz a szabadban! – csapatok sza-
badtéri fõzése; 9.00 Medvehagyma
Kupa gyerekeknek és felnõtteknek
egyaránt (sportpálya); kispályás
labdarúgás, váltófutás, ügyességi
versenyek; 10.00 lovagoltatás (Vá-
sártér); 10.00 egész nap kiállítás, be-
mutató és vásár a helyi termékekbõl
az iskola udvarán; 10.00 kézmû-
ves-foglalkozás gyermeknek, fel-

nõttnek egyaránt (iskola udvara); 13.00 medvehagymatúra az
erdõben, a VADEX területén, vezetõvel;
ÁMK szabadtéri színpad:
(belépõ: 500 Ft, 14 éves kor alatt a dégi gyermekeknek a belé-
pés ingyenes) 15.00 Fluor Tomi; 16.00 Fásy-mulató (fellépõk:
Fásy Ádám, Fásy Zsüliett, Zoltán Erika, Peller Anna, Sihell
Fery, Kossuth Gergõ).
A fesztivál két napja alatt büfé üzemel, és medvehagymás éte-
lek is kaphatók (lángos, pogácsa, pompos stb.). Mindkét napon
elérhetõ szabadtéri programok: ugrálóvár (ingyenes), arcfes-
tés, hennafestés.
A fesztivállal kapcsolatban információ kérhetõ az alábbi telefon-
számokon: Mészárosné Deres Tímea 06 (30) 247 4214, Pesti
Istvánné 06 (70) 332 7285.

A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
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Cecei sulibörze
Sikerek az alapmûveleti matematikaversenyen

Iskolánk tanulói már évek óta részt vesznek az alapmûveleti ma-
tematikaverseny megmérettetésein. Az idei évben, nagy örö-
münkre, nem kellett Székesfehérvárra utazniuk, ugyanis a sárbo-
gárdi Petõfi Sándor Gimnázium nevelõi elvállalták a verseny
megszervezését.
A jelentkezõ 19 tanulónk közül a legjobb eredményt a következõ
tanulók érték el:
A 4. évfolyamos korosztályban Killer
Fédószija 3., Dicsérdi Elizabet 4., Szadai
Márk 5.;
az 5. évfolyamos korosztályban Kacz Korné-
lia 4., Kiss Balázs 5., Pordány Emese 6.;
a 6. évfolyamos korosztályban Fésü Fanni 3.;
a 7. évfolyamos korosztályban Varjas Máté 2.,
Redzsepi Ardit 3.;
a 8. évfolyamos korosztályban Jobban Bátor
4., Czinkon Csaba 5. helyezést ért el.
Köszönjük diákjaink szüleinek és a felkészítõ
tanároknak, hogy támogatták a versenyen va-
ló eredményes részvételt!
Diákjaink sikereihez szívbõl gratulálunk!

Illyés-sportverseny
Az idei évben is megszervezték Cecén az
Illyés-napokhoz kapcsolódó sportdélutánt.
Négy csapat versengett az Illyés-kupáért:
Alap, Sárszentmiklós és Cecérõl két csapat. A játékos feladatok
sok ügyességet, koncentrációt, gyakorlást igényeltek, de szemlá-
tomást a vendégek és a hazaiak is nagyon élvezték õket. A verseny
eredményeként az elsõ és második helyezést a hazaiak, a harma-
dik helyezést a Sárszentmiklósi ÁMK diákjai érték el. Köszönjük
a diákoknak és felkészítõ pedagógusaiknak a sok munkát!

Mesemondóverseny
Március 30-án, pénteken meséktõl volt hangos a cecei iskola.
Ezen a napon szervezték meg a tavaszi Illyés-mesemondóver-
senyt, melyre az idei évben Abától Nagydorogig érkeztek ver-
senyzõk.
A kiírás szerint 2012-ben magyar mûmesékkel lehetett készülni
3-4 perc terjedelemben. Nagy örömünkre több mint 100 kisdiák
és kísérõik fogadták el meghívásunkat és utaztak el Cecére.
A program során a regisztrációt követõen Király László igazgató
köszöntötte a vendégeket. Ezután Bali Péter, iskolánk régi diákja
mondott egy mesét a vendégeknek. A mesék után hangsze-
res–énekes dalcsokor következett, amit iskolánk 4-5-6. osztályos
diákjai adtak elõ. Felkészítõ tanáraik Balázsné Aranyos Judit és
Tornócziné Bondor Csilla voltak. A köszöntés után a vendégek
együtt megkoszorúzták az iskola parkjában Illyés Gyula szobrát,
majd kezdetét vette a verseny.
A mesemondás után a cecei szülõknek köszönhetõen családias
vendéglátásra is várták a diákokat és kísérõiket, amit baráti be-
szélgetés követett.
A mesemondóverseny helyezettjei a 2012-es évben a következõk
voltak:
1. évfolyam: I. Varga Mira, Aba; II. Kovács Réka, Sárbogárd; III.
Dániel Zsolt; Sárbogárd.
2. évfolyam: I. Lajter Laura, Nagydorog; II. Szénási Benedek, Sár-
bogárd; III. Lehota Eszter, Cece.
3. évfolyam: I. Biró Bence, Sárbogárd; II. Fehér Illés Máté, Aba;
III. Szücs Norbert Zoltán, Sárszentmiklós.
4. évfolyam: I. Bali Miklós, Cece; II. Horváth Zsombor,
Sárszentmiklós; III. Killer Fédószija, Cece.
5. évfolyam: I. Salamon Ronald, Cece; II. Ambrózi Miklós, Sárbo-
gárd; III. Orova Gréta, Cece.

6-7-8. évfolyam I. Bali Iván, Cece; II. Makkos Anna Ráhel, Sárbo-
gárd, Petõfi Sándor Gimnázium; III. Dörögdy Anna, Sárbogárd,
Petõfi Sándor Gimnázium.
Köszönjük mindazoknak a segítségét, akik adományaikkal, segít-
ségükkel, munkájukkal szebbé tették ezt a remek tavaszi rendez-
vényt a Cecei Általános Iskolában!

A vezetõség

Sikerek a sárszentmiklósi Bozsik-tornán
Szombaton rendezték meg az Bozsik utánpótlás-labdarúgótornát
Sárszentmiklóson, ahol a cecei sportolók szép eredményeket ér-
tek el.

U 7-es korosztályban Szepesi Balázs a torna legjobb mezõnyjáté-
kosa, Somogyi Kornél a legjobb büntetõrúgó, Csilléri Dániel a
torna legjobb védõje.
U 9-es korosztályban Klazer Balázs a legjobb mezõnyjátékos, Tö-
rök Norbert a legjobb védõ.
U 11-es korosztályban Skopál Ádám a legjobb kapus, Mészáros
Tamás a legjobb fejelõ címet érdemelte ki.
Sportolóink készülnek a következõ megmérettetésekre is!
Hajrá, Cece!

Cecei iskola

Húsvéti alkotás

A Madarász József Városi Könyvtár szombaton közös alkotásra
várta a gyerekeket és szüleiket a gyermekrészlegbe. Húsvéti dí-
szeket lehetett készíteni papírból, tojáshéjból, vagy éppen rajzol-
ni, színezni, festeni, hajtogatni. A könyvtárosok süteménnyel,
rágcsálnivalóval és üdítõvel kedveskedtek az elmerülten dolgozó
alkotóknak. Aki lazítani akart, elterülhetett a kényelmes babzsá-
kokon, vagy mesét nézhetett.

Hargitai–Kiss Virág
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Mészölyös Egészségnap
2012. március 30-án megrendezésre került a Mészöly Géza Álta-
lános Iskolában az Egészségnap, amely évek óta hagyománynak
számít már az iskolánkban. Ez remek alkalom volt arra, hogy fel-
hívja a figyelmet az egészséges életmód, a testi és lelki egészség
megõrzésének a fontosságára, megkedveltesse a mozgást, felmér-
je az egészségi állapotot, hogy még idõben tudjunk változtatni ed-
digi berögzült, rossz szokásainkon, és többet tehessünk magunk
és környezetünk egészségéért.

A nap csak az egészségrõl, az egészséges életmódról, egészséges
táplálkozásról szólt. Az EUREST Kft. erre a napra igazán finom
reformételeket kínált az itt étkezõk számára.
A jeles dátum elõtt már több nappal felhívta a figyelmet az aulá-
ban elhelyezett, színes, sok információt tartalmazó faliújság. A tá-
jékoztató már kíváncsivá tette a gyerekeket, így nagyon várták a
megnyitót. Utána következett a sok hasznos és változatos prog-
ram.
Az egészséges életmód szerves része a mozgás, a sportolás. A nap
elsõ programján a nagyszünetben zenés tornán vettek részt a ta-
nulók, tanítóikkal és tanáraikkal együtt. Az elsõsök a tízórai után

a helyes fogmosást gyakorolták. 14 órakor folytatódott az Egész-
ségnap. Az Országos Mentõszolgálat elsõsegély-bemutatója után
a Kiscsillag tánciskola növendékeinek mûsora színesítette a ren-
dezvényt. A bemutatók után az osztálytermekben az alsósok gyü-
mölcssalátát és ünnepi terítéket készítettek, az egészséges élet-
móddal kapcsolatban rajzokat alkottak. A felsõs tanulók sorver-
senyeken mozoghattak. Almádi Zsuzsa kozmetikustól praktikus
gyakorlati tanácsokat hallhattak a 7-8. osztályosok a helyes bõr-
ápolással kapcsolatban.

S ha már Egészségnap, akkor persze fõszerepet kaptak a külön-
bözõ zöldségek, gyümölcsök is. Kreativitásukat igazolhatták a fel-
sõs osztályok, ötletes szobrokat kreálva a zöldségekbõl, gyümöl-
csökbõl. A nap végén pedig egészséges étkeket kínáltunk az aulá-
ban. A vitamindús étkezés, a gyümölcsök fogyasztásának fontos-
ságára hívtuk fel a figyelmet a gyümölcskóstolással. Kínáltunk tel-
jes kiõrlésû, Graham lisztbõl készült pogácsát és mézzel édesített,
finom gyógynövényteákat is.

Az Egészségnap célja volt az is, hogy tájékoztasson és informál-
jon, csökkentve az idegenkedést az egészséget védõ vizsgálatok-
tól. Ezért szakemberek segítségével vércukorszint-, koleszterin-,
vérnyomásméréssel, ingyenes szûrõvizsgálatokkal, látásvizsgálat-
tal, számítógépes talpvizsgálattal, csontkováccsal, bõrrákszûrés-
sel, csontsûrûségméréssel, szájüregi rákszûréssel, táplálkozási ta-
nácsadással, bioenergia révén való fájdalomcsillapítással, egész-
séges életmódhoz tartozó termékek bemutatójával színesítettük
a programot, amelyre Sárbogárd és környékének lakosságát
hívtuk meg.
A rendezvénynek nagy sikere volt a gyerekek és a felnõttek köré-
ben egyaránt. Ehhez hozzájárultak segítõ partnereink is.
Az egészség megõrzése nemcsak ezen a napon volt fontos. Mind-
nyájan úgy gondoltuk, hogy az új információk és a régi tapasztala-
tok felelevenítése hasznos lesz a további hétköznapokban.
Köszönet minden kedves szakembernek és támogatónak az ön-
zetlen adományukért, amellyel megkoronázták egészségnapi
programjainkat! Köszönjük, hogy hozzájárultak a nap sikeres le-
bonyolításához!

Toldi Lászlóné szabadidõszervezõ, Kovács Istvánné iskolai védõnõ

Támogatóink: Albán pékség, Almádi Zsuzsa kozmetikus, Arcadia
Reklám Kft., Barabás Zsóka – bioenergia, Barta Richárd, Bodoki
György vállalkozó, Böhmné Kovács Magdolna – Pillantás Optika,
Czana és Társa Bt., dr. Kovács János gyógyszerész, dr. Svajda Berna-
dett bõrgyógyász, dr. Szász János rheomatológus fõorvos, EL-DENT
fogászati rendelõ, EUREST Kft., Filip Zsolt méhész, Fodor–Molnár
Kft., Gázmodul, Gombos Tímea védõnõ, Korán Erika védõnõ, Ko-
rona Gyógyszertár, Kovács Béla, Mikó Gyuláné, MOL benzinkút,
Molnár Zoltán, OMV benzinkút, Orova József, Országos Mentõszol-
gálat Sárbogárd, Pakó Mihály csontkovács, Peditopán – számítógé-
pes talpvizsgálat, Polczer-Keresztes Andrea, az ÁNTSZ munkatársa,
Rézkígyó Gyógyszertár, Sáfrány pékség, Szadai István – Zöldségbolt,
Tóth Istvánné, Viktofon hallásvizsgáló és a névtelen adományozók.

Mészölyösök megyei versenyen
Április 30-án került megrendezésre Székesfehérváron, a Vasvári
Pál Általános Iskolában a Bendegúz megyei nyelvészverseny. Ide
azok a tanulók mehetnek, akik a saját iskolájukban már megírtak
egy annyira eredményes feladatsort, amilyet a megyében csak
kevesen tudtak.
Így jutott el Fehérvárra Rácz Ramóna, Puska Klaudia, Gili Szi-
lárd, Sohár Bianka és Németh Dániel, akik ezért a teljesítményért
dicséretet érdemelnek.
A nehéz feladatsort – ami sok leleményességet és tudást igényelt –
mindegyikük ügyesen megoldotta, Rácz Ramóna pedig kiemel-
kedõen, amivel megyei 4. helyezést ért el.
Örülünk, és gratulálunk a 8. a osztályos tanulónknak!

Nagy Boglárka
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Miklósi hírcsokor
Logikai vetélkedõ Alapon

Március 22-én Alapon logikai vetélkedõn
vett részt iskolánk öt vegyes csapata. A mi
csoportunkat 2 harmadikos és 2 negyedik
osztályos alkotta. A teremben hét csoport
mérhette össze a tudását az agyunkat meg-
mozgató feladatok megoldásával. Szinte
majdnem mindegyik feladványt sikerült
hibátlanul megoldani, így a pontszámok

összesítése után nagy örömmel láttuk,
hogy 1. helyezést értünk el. Az eredmény-
hirdetés elõtt rágcsálnivalóval és üdítõvel
kínáltak minket az iskola aulájában, ahol
összebarátkoztunk más iskolák tanulóival.
A versenyre matektanítónk, Mara néni kí-
sért el minket, aki nagyon büszke volt ránk
az elért eredményünk miatt.

Tatai Boglárka, Szloboda József 3. b

Egy nap a
környezetvédelemért

Március 30-án délután vidám csapatom-
mal indultam Mezõszilasra, a Zöld-Szem-
Pont címû versenyre. A „Zöldkezesek”
csapatunk tíz diákból állt, és Mara néni
volt a kísérõnk. Megérkezés után bejelent-
keztünk a csodaszép iskolában levõ meg-
próbáltatásra. Lepakoltunk, s a rövid meg-
nyitó után elkezdõdött a verseny. Egyszer-
re hat csapat mehetett át a pályán, ami hét
feladatból állt. Volt olyan, amiben a taka-
rékos vásárlást gyakorolhattuk, és olyan is,
amiben érzékszerveinkre hagyatkozva ta-
pogattuk és szagoltuk ki a pontot érõ tár-
gyakat. Sok érdekes feladat volt. Nekem az
tetszett a legjobban, amikor egy mágnes
segítségével kellett egy kép darabkáit
összeszedni. Amíg a többi csapat is befe-
jezte a fordulókat, játszhattunk és kézmû-
ves-foglalkozáson vehettünk részt. Mikor

mindenki befejezte a feladatokat, a végén
elmondták, hogy ki hányadik lett. Minden-
ki kapott egy környezetbarát ajándékcso-
magot, még azok is, akik nem értek el he-
lyezést. Sajnos nem állhattunk a dobogó
egyik fokára sem, de egy érdekes, izgalmas
versenyen vehettünk részt.

Põrgye Zsanett Eszter 4. a

Mesemondóverseny Cecén
Március 30-án reggel mesemondóverseny-
re vártak bennünket Cecén, az általános is-
kolában.
Én Csukás István meséi közül választot-
tam egyet. A kistérségi busz szállított ben-
nünket a verseny színhelyére. A cecei isko-
lában egy hangulatos megnyitóval fogad-
tak bennünket. Utána korcsoportok sze-
rint mentünk az osztályokba. Mi, 4. osztá-

lyosok 16-an voltunk. Sorszámot húztunk,
én ötödikként kerültem sorra. Nagyon iz-
gultam, de velem volt a tanító nénim, Ró-
zsa néni. Meghallgattuk egymás mese-
mondását, majd eredményhirdetésig a fo-
lyosón ettünk a sokféle finom sütemény-
bõl, pogácsából. Nagyon vártuk az ered-
ményhirdetést. Nagyon boldog lettem,
amikor megtudtam, hogy második helye-
zést értem el. Megvártuk a felsõs tanuló-
kat, aztán visszaindultunk az iskolánkba.
Szüleim és testvéreim nagyon büszkék
rám. Az osztálytársaim is gratuláltak, ve-
lem örültek. Remélem, hogy jövõre ismét
ott leszek Cecén a mesemondóversenyen!

Horváth Zsombor 4. b

Tárogató
Iskolánkkal ismerkedtek a hagyományos
Tárogató napon a leendõ elsõsök szüleik
kíséretében. Az alsósok fogadó–üdvözlõ
mûsora után különbözõ játékos foglalko-
zásokon vehettek részt a gyerekek.

TÁJÉKOZTATÁS ISKOLAI ÉS
ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL

Beiratkozás az ÁMK
Sárszentmiklósi Általános

Iskolában
Idõpontok: 2012. április 17-18-19. (kedd-
szerda-csütörtök) 7.30–16.00 óra.
Beiratkozáskor kérjük bemutatni: a szülõ
személyi igazolványát, a gyermek születési
anyakönyvi kivonatát, a gyermek lakcím-
kártyáját (kérjük a TAJ-számot is), a gyer-
mek felvételét javasló óvodai szakvéle-
ményét, a nevelési tanácsadó felvételt ja-
vasló szakvéleményét (ha a gyermek nem
óvodás, vagy ha az óvoda a nevelési tanács-
adó vizsgálatát javasolta), szükség esetén a
szakértõi bizottság szakvéleményét, szük-
ség estén a gyermekorvos felvételi javasla-
tát.
A diákigazolvány elkészítése az alábbiak
szerint történik:
– elsõ lépésben (még az iskolai beiratkozás
elõtti idõpontban) az okmányirodában
kell elkészíttetni a fényképet (a szolgálta-
tás ingyenes);
– a fényképezési szolgáltatás igénybevétel-
éhez a következõ iratokat kell bemutatni:
születési anyakönyvi kivonat és lakcímkár-
tya;
– az okmányirodában kapott adatlapot, a
rajta szereplõ NEK-azonosítóval az iskolá-
ban a beiratkozáskor kell leadni;
– beiratkozáskor kérjük a diákigazolvány
elkészítésének árát (1.400 Ft).

Beiratkozás az ÁMK
Sárszentmiklósi Kippkopp

Óvodában
Idõpontjai: 2012. április 17-18-19. (kedd-
szerda-csütörtök) 8.00–16.00 óra.
A beíratáskor kérjük bemutatni a gyermek
lakcímkártyáját, a gyermek születési anya-
könyvi kivonatát, kérjük a TAJ-számot is,
valamint a szülõ személyi igazolványát.

Húsvéti
locsolóbál
Sárszentmiklóson
a klubkönyvtárban

április 8-án (vasárnap)
20 órától.

Zenél:
a cecei Szabó zenekar.

Belépõdíj: 500 Ft.

Mindenkit szeretettel várunk!

Szervezõk
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Nyugaton a helyzet változatlan
Az alábbi cikk a Bogárd és Vidéke 2002.
évi 6. lapszámában jelent meg.

„Sárbogárdi berlini fal
Palánk szeli ketté a piac északi (Mészöly Gé-
za utca felõli) és déli (Csík utca felõli) részét
– mint a berlini fal annak idején Kelet- és
Nyugat-Németországot. A tér egykor grund
volt, az utcabeli gyerekek játszótere, ma es-
ténként szerelmespárok bújnak össze a pia-
cot körülvevõ nagyra nõtt tuják között, a sö-
tétben. A bûnözõk szerencsére még nem fe-
dezték fel ezt a meghitt helyet – egyelõre.
A piacot 1992. június 1-jén nyitották meg hi-
vatalosan. Nagy nehezen odaszoktak az áru-
sok és a vevõk. Körülbelül 1994-ben azon-
ban a Közév Kft. felhúzta a palánkot az ak-
kori fõállatorvos kívánságára, hogy a piacon
lévõ élelmiszereket, gyümölcsöket, zöldsége-
ket elkülönítsék a ruháktól, kozmetikumok-
tól, egyebektõl eredõ pollenektõl. A látvány
nem valami szívvidító. Kár, hogy nem in-
kább egy bokorsorral választották el az észa-
ki és déli térfelet. No, de a hivatalos elõírás az
elõírás. A kérdés már csak az, hogy a polle-
nek figyelembe vesznek-e ilyesféle akadályo-
kat. Mert ha az ember útját tudná állni egy
fallal a szélnek és más légáramlatoknak, ak-
kor képes lenne uralkodni az idõjárás, az
asztma, az allergia, a levegõben terjedõ víru-
sok fölött is.

Amióta a palánk áll, egyre kevesebben jár-
nak ki az árusok közül – véli egy egykori pia-
cos. Mert akár Berlin-méretû a fal, akár csak
egy sárbogárdi piacnyi, megtöri az egységet –
mind esztétikailag, mind az emberek között.

Remélhetõleg a hivatalos elõírásoknak ez az
értelmetlen képzõdménye is leomlik egy-
szer.”

A helyzet ma is változatlan. Az elhagyatott
piacot még mindig kettészeli a fal, és hiába
a fõút nyugati oldalán helyezkedik el, még-
is keleties a hangulat.

Képletesen olyan ez a fal, mint egy jelzõka-
ró az idõ vonalzóján, amikortól kezdve le-
hanyatlott a kis árusok csillaga, s felfelé
ívelt a multiké. Aztán tessék, hiába van a
nagyáruházakban is polcsorokon, hûtõk-
ben elkülönítve minden, ránk sózzák a ro-
hadt húst. S most, hogy megdõlni látszik a
multik szentsége, mit ajánlanak a rádióban
megbízható minõségnek? A házi paraszt-
sonkát. Az ínyencek és a magukra valamit
is adó séfek és konyhák pedig házilag, ha-
gyományosan nevelt állatokat, házilag ké-
szült tej- és más termékeket, kiskerti
bionövényeket vesznek és fogyasztanak.
Ezek az ínyencek képesek akár elzarándo-
kolni a kiváló alapanyagért egy-egy meg-
bízható termelõhöz, vagy piacra. Nesze
neked, berlini fal!

Kereslet tehát van, csak kell egy találkozá-
si pont a vevõk és a termelõk számára, meg
egy kis hírverés.

Akárhová is tervezik a piacot a városatyák,
a régi piacon emelt falat le kéne dönteni,
mert nem a közösséget, hanem a másokat
mindenáron letaposó törtetést jelképezi.
Hadd legyen az a tér újra grund!

Hargitai–Kiss Virág

Ha rosszalkodik a média
Nemrég egyik lapszámunkban Krenczné
Zocskár Zsuzsanna fejtette ki véleményét
egyes médiaszolgáltatók bûnügyi hírekkel teli
híradásaival kapcsolatban. Észrevételét a
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz is
eljuttatta, akik válaszlevelükben másoknak is
hasznos információkat írtak le.

Eszerint minden médiaszolgáltató (rádió,
televízió, újság) szolgáltatása tartalmát
szabadon határozza meg, a törvény adta
keretek között. A jelentõs befolyásoló erõ-
vel rendelkezõ médiaszolgáltatók eseté-
ben a máshonnan átvett, illetve a demok-
ratikus közvélemény tájékoztatását nem
szolgáló, bûnügyi tematikájú híranyag,
vagy tudósítás a hírmûsorszám idõtarta-
mának 20 %-ánál éves átlagban nem lehet
hosszabb terjedelmû.

A filmalkotásokat a Korhatár Bizottság, a
közzétenni kívánt mûsorszámokat a mé-
diaszolgáltató sorolja be a törvény szerint
meghatározott korhatár-kategóriák vala-
melyikébe.
Mûsorelõzetes nem tehetõ közzé olyan
idõszakban, amikor az általa bemutatott
mûsorszám nem lenne közzétehetõ.
Amennyiben panasszal, észrevétellel sze-
retnének élni valamely médiaszolgáltatás-
sal kapcsolatban, forduljanak a Nemzeti
Média- és Hírközlési Hatóság Ügyfélkap-
csolati és Tájékoztatási Osztályához a kö-
vetkezõ elérhetõségek valamelyikén: 1133
Budapest, Visegrádi u. 106., tel: 06 (1) 468
0673, e-mail: info@nmhh.hu, web:
www.nmhh.hu.

Hargitai–Kiss Virág

Kérdezték
Borsos számlák

Több olvasónk felháborítónak tartja, hogy
a gázszolgáltató szeptemberrõl márciusra
tette át a leolvasás idejét. Emiatt a téli hó-
napokban fogyasztott gáz árával (100-200
ezer forintokkal) sarcolnak most minden-
kit, a jelenlegi pénztelen világban. Sok
egyedül élõ idõset különösen érzékenyen
érint a szolgáltatónak ez a gyakorlata.
Az áramszolgáltatónál lehetõség van ka-
matmentes részletekben kifizetni az elszá-
moló számla összegét, akár 6 havi részlet-
ben is, ami könnyebbséget jelenthet. Eh-
hez nem kell mást tenni, csak telefonon,
vagy e-mailen kérni a részletfizetést, és
küldenek egy szerzõdést, aminek egyik
példányát aláírva vissza kell postázni.

Gödör a Salamon utcában
A Bogárdi TV üzenõfalán Papamaci né-
ven jelezte egy beíró, hogy az Ifjúság utca
és a Salamon utca keresztezõdésében ak-
kora kráterek vannak, hogy a kukásautók
is csak óvatosan tudnak haladni, nem be-
szélve a babakocsival, autóval, biciklivel
közlekedõkrõl. „A Mercedes nem hup-
pan?” – teszi föl a kérdést Papamaci a Sala-
mon utcában lakó jegyzõnek.

Volt, nincs fogászat
A rendelõintézetben, a fogászaton ismét
nincs, aki fogadja a betegeket, a nemrég az
önkormányzattal leszerzõdött orvos
ugyanis (elfoglaltságai okán) elment. A vá-
rosvezetést is váratlanul érte a dolog. Rög-
tön meg is hirdették a körzetet, fölvették
az OEP-pel, ÁNTSZ-szel a kapcsolatot,
hogy mihamarabb legyen új orvos. Az akut
eseteket addig dr. Huszár Klára látja el
Alapon.

Bandázás a kúton
Egyik olvasónk jelezte, hogy az egyik ben-
zinkútnál esténként rendszeresen „ban-
dáznak” fiatalok, ami riasztóan hat a tan-
kolni akaró gépkocsivezetõkre. Ugyanis
nem lehet biztos benne az ember, hogy
nem ütik-e le, vagy nem rabolják-e ki a cso-
portokba verõdött „falkák”. Olvasónk
ilyenkor inkább vagy nem tankol, vagy át-
megy a másik benzinkúthoz. Jó lenne, ha
az érintett kút dolgozói lépnének a vevõik
érdekében.

Lejegyezte: Hargitai Kiss Virág

KÖSZÖNET
Szeretném megköszönni Kiss Magdiká-
nak (a földhivatal dolgozójának) és fér-
jének, hogy a Hõsök terén elvesztett
táskámat érintetlenül a mûvelõdési
házban leadták. Örülök, hogy vannak
még becsületes emberek kis városunk-
ban.

Köszönettel: Sudár Réka

TERMÉSZETJÁRÓ
VÁLTOZÁS!

Az április 14-ére tervezett túra másnap,
15-én lesz lebonyolítva. Az indulási idõ
és a helyszín is változatlan.
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SÁRSZENTMIKLÓS–
SÁROSD 0:4 (0:0)

Megyei I. osztályú labdarúgó-mérkõzés
Sárszentmiklós, 200 nézõ.
Vezette: Nagy, assziszt.: Szabó, Zorinácz.
Sárszentmiklós: Reichert – Hegedûs, Gráczer B., Jenei, Fülöp,
Gráczer G. (Mayer), Huszár, Tóth, Balogh, Krajcsovics (Arany),
Májer D. Edzõ: Bodó Zoltán.
Sárosd: Rauf – Gyuricza/Hornyák, Sipos, Pribék, Szabó G., Zách,
Rottmann, Lendvai, Majláth, Kövecses (Dvéri/Gál,) Hippeller.
Edzõ: Horváth Zoltán.
Az elsõ félidõben mindkét csapat próbálta átvenni a mérkõzés
irányítását. Egyik csapat sem tudott taktikus játékkal száz százalé-
kos helyzetet kialakítani a másik kapu elõtt. Mindkét oldalon
helyzetek inkább pontrúgásokból adódtak.
30. perc: miklósi elõreívelés után Huszár indult meg, 25-rõl lõtt, a
kapus védte a pattogó lövést. 32. perc: vendégszabadrúgás,
Reichert véd. 35. perc: ismét vendégszabadrúgás a pálya közepé-
rõl, az indítást Kövecses kisodródva 10 m-rõl fölé lõtte. 40. perc:
Krajcsovics sárga lap.
A második félidõt nagyon nagy iramban kezdték a csapatok.
51. perc: Gál lövését védte Reichert. 53. perc: Hegedüs sárga lap.
58. perc: vendégszöglet után a gólvonalról Hegedüs mentett. 70.
perc: szabadrúgás a hazai térfél közepén, Dvéri lövése megpattan
a sorfalon és a labda utat talál a kapuba, 0:1. 73. perc: sárga lap a
vendégeknek. 75. perc: vendégtámadás, a jobb szélrõl beadott
labdát mindenki elhibázza, a másik oldalon Dvéri érkezett, élesen
visszalõtt labdáját az érkezõ Gál besodorta, 0:2. 79. perc: ki-
passzolták a miklósi védõket, Gál közelrõl betalál, 0:3. 90. perc:
Majláth félpályás sprintje után újabb vendéggól, 0:4.
Bodó Zoltán: – A lelkesedés és az akaraterõ kevés volt a rutino-
sabb vendégcsapat ellen.

Ifjúsági mérkõzés: 1:2
Pajor László: – Ismét olyan mérkõzésen veszítettünk, ahol játék-
ban és a helyzetek kihagyásában az ellenfél fölé nõttünk. Egy-egy
egyéni hiba szertefoszlatta gyõzelmi álmainkat.
A következõ mérkõzés most kivételesen szombaton, idegenben,
Baracs, majd április 15-én hazai pályán fogadjuk a kiesés ellen
küzdõ Bakonycsernye csapatát.

Sallai Attila, Sárszentmiklós SE

SÍC – hírek, eredmények!

Katona Dóri kadet
íjászunk megvédte

múlt évi bajnoki címét!
Március 31-én Dunakeszi település volt a helyszíne a 2012. évi Te-
remíjász Országos Bajnokságnak.
A szokott helyen, a szokott körülmények között és mondhatjuk,
hogy a megszokottnál rangosabb OB-n – ugyanis csak az elõírt
szintet teljesítõ versenyzõk vehettek részt – állt helyt sárbogárdi
íjászcsapatunk. A versenyen teljesített köregységek alapján meg-
állapítottuk, hogy a hazai íjászmezõny fejlõdik, erõsödik, és en-
nek a fejlõdésnek mi is részesei voltunk és vagyunk, és reméljük,
hogy leszünk is.
Bár a múlt heti önkormányzati sportfórum után az egyesületben
nem volt örömujjongás. De hagyjuk, ennek a cikknek most nem
errõl kell szólnia.
Kezdjük a sort a Petõfi Sándor Gimnázium tanulójával, Katona
Dorottyával. Mint a címben is olvasható, Dóri teljesített egyesüle-
tünkbõl a legjobban, megvédte múlt évi bajnoki címét. Elért ered-
ményével nemcsak megvédte, de a rangsoroló alatt megjavította
saját országos csúcsát. Kadet lányok korcsoportjában a csúcsot
531 körre javította (legutolsó három teremversenyén egymásután
zsinórban lõtt országos csúcsot).
A következõ versenyzõnk a Mé-
szöly Géza Általános Iskola ta-
nulója, Stadler Balázs. Elsõ éves
serdülõ íjászunk elsõ alkalom-
mal állt OB-n korcsoportjában
a dobogó 3. fokán. A rangsoroló
második távján elért 265 körrel
tornázta fel magát a dobogóra,
szép teljesítmény volt.
Horváth Tomi a székesfehérvá-
ri Lánczos Kornél Gimnázium
tanulója is korcsoportot váltott,
egy kicsit öregedett – ifista lett. Heti egy edzésekkel a háta mögött
és nem a legjobb napot kifogva – rosszabb soha ne legyen – lett
második helyezett.
Krencz Szabolcs az erõs felnõtt mezõnyben elõkelõ helyen fejezte
be a versenyt.
Gilicze Ferenc senior versenyzõ a vállsérülését követõen jól tért
vissza, dobogós lett, míg bátyja, Gilicze László szintén dobogón,
de egy hellyel lejjebb fejezte be a versenyt.

Eredmények:
Fiatal korosztály: Katona Dorottya kadet országos bajnok, 1. he-
lyezett; Horváth Tamás ifi 2. helyezett; Stadler Balázs serdülõ 3.
helyezett.
Felnõtt korosztály: Krencz Szabolcs a 10. helyen, Gilicze Ferenc
senior a 2. helyen, Gilicze László senior a 3. helyen végeztek.
Egyesületünk mindenki számára nyitott, kérjük, látogassa meg egye-
sületünket, legyen egyesületünk tagja! Felszerelést biztosítunk!
Kérjük a lakosságot, hogy személyi jövedelemadójuk 1 %-ával le-
gyenek egyesületünk támogatói! Adószámunk: 18491074-1-07.
Köszönjük!

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

Iringó-bejárás Nagylókon!
Szeretettel meghívjuk a nagylóki IRINGÓ TANÖSVÉNY 6.
bejárására! Idõpont: 2012. április 28. Indulás: 9 és 10 óra kö-
zött a Petõfi utcai TAVIPALOTA turistaháztól. Regisztráció
8.30-tól.
Részvételi díj: felnõtteknek 300
Ft, gyerekeknek: 200 Ft (ált. isko-
lás korig). A nagylóki gyerekek
részvétele ingyenes!
A túra felénél zsíros kenyér+ás-
ványvíz, a célban (turistaház)
meglepetés várja a túrázókat!
A táv kb. 14 km, 10 megállótáblával, ahol a természetkedvelõk
megismerhetik a Mezõföld jellemzõ élõvilágát. A túra kényel-
mes gyaloglással 4-5 óra alatt teljesíthetõ.

Minden túrakedvelõ, természetszeretõ gyermeket, felnõttet, baráti
társaságot szeretettel várunk!

Jelentkezés: Viniczai Ramóna (viniczair@invitel.hu, 06 (20) 515
2751), Dobai Teréz (dobaiterez@freemai.hu, 06 (30) 539 4986),
iskola: 06 (25) 507 340. Kérjük, hogy április 20-áig jelezzék a rész-
vételt, létszámot.

P O L G Á R Õ R V O N A L
Lakossági bejelentések és segítségkérések a

polgárõrségtõl éjjel-nappal a következõ telefonszámon:
06 (30) 6210 651,   e-mail: polgarorseg@indamail.hu
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Az Agárdi Termál csoport
eredményei

Kulcs–Mezõszilas 0-0
Ercsi–Lajoskomárom 5-2
Adony–Káloz 5-0
Dég–Mezõfalva 1-3
Nagylók–Seregélyes 2-4
Pusztaszabolcs–Rácalmás 5-1
Aba-Sárvíz–Vajta 0-2
Enying–Sárbogárd 2-3

Az Agárdi Termál csoport állása
1. Mezõfalva 19 15 3 1 63 11 52 48
2. Ercsi 19 15 2 2 88 26 62 47
3. Aba–Sárvíz 19 13 3 3 49 23 26 42
4. Nagylók 19 11 4 4 49 28 21 37
5. Pusztaszabolcs 19 10 4 5 46 31 15 34
6. Adony 19 10 3 6 37 22 15 33
7. Lajoskomárom 19 10 1 8 52 41 11 31
8. Seregélyes 19 8 4 7 48 35 13 28
9. Kulcs 19 8 3 8 33 37 -4 27
10. Dég 19 6 4 9 40 41 -1 22
11. Káloz 19 5 410 29 33 -4 19
12. Mezõszilas 19 4 7 8 27 48 -21 17
13. Vajta 19 5 113 30 74 -44 16
14. Sárbogárd 19 3 610 23 42 -19 15
15. Enying 19 2 116 21 72 -51 7
16. Rácalmás 19 2 017 21 92 -71 6
A mezõszilasi csapattól -2 pont levonva.

A Zöldharmónia csoport eredményei

Zichyújfalu–Kisapostag 1-1

Soponya–Perkáta 0-0

Alap–Szabadegyháza II. 2-1

Cece–LMSK 0-2

Nagykarácsony–Elõszállás 1-2

Dunamenti Abroncsgyártók–Sárszentágota 3-1

Mezõkomárom–Pálhalma II. 1-4

A Zöldharmónia csoport állása
1. Alap 18 14 2 2 59 27 32 44
2. Szabadegyháza II. 18 12 2 4 69 26 43 38
3. Pálhalma II. 18 13 0 5 87 23 64 37
4. LMSK 18 12 0 6 52 21 31 36
5. Perkáta 17 11 3 3 52 27 25 36
6. Soponya 18 10 1 7 70 42 28 31
7. Nagykarácsony 18 8 2 8 25 35 -10 26
8. Zichyújfalu 17 8 1 8 40 40 0 25
9. Dunamenti

Abroncsgyártók 17 8 1 8 33 39 -6 25
10. Elõszállás 18 7 2 9 30 39 -9 23
11. Kisapostag 18 4 5 9 21 49 -28 17
12. Nagyvenyim 17 5 012 25 49 -24 15
13. Sárszentágota 18 4 113 35 67 -32 13
14. Mezõkomárom 18 3 015 22 88 -66 9
15. Cece 18 2 115 16 64 -48 7
A Pálhalma II. csapattól -2 pont levonva.

A Road Masters csoport eredményei

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdõ–Kápolnásnyék 1-2

Szabadegyháza–Iszkaszentgy. Villamedica 1-1

Iváncsa–Pákozd Eudeal 7-0

Velence–Kisláng 0-3

Polgárdi–Dunafém-Maroshegy 1-5

Bakonycsernye–Etyek 1-1

Sárszentmiklós–Sárosd 0-4

Martonvásár–Baracs 2-0

A Road Masters csoport állása
1. Iváncsa 19 16 1 2 56 11 45 49
2. Sárosd 19 14 3 2 50 18 32 45
3. Iszkaszentgyörgy

Villamedica 19 13 3 3 55 20 35 42
4. Martonvásár 19 13 3 3 47 29 18 42
5. Velence 19 11 5 3 37 21 16 38
6. Kisláng 19 10 1 8 52 41 11 31
7. Sárszentmiklós 19 9 2 8 46 42 4 29
8. Gárdony–Agárdi

Gyógyfürdõ 19 8 2 9 43 41 2 26
9. Dunafém–

Maroshegy 19 8 110 37 39 -2 25
10. Kápolnásnyék 19 8 110 33 46 -13 25
11. Szabadegyháza 19 6 211 41 41 0 20
12. Baracs 19 4 411 19 38 -19 16
13. Polgárdi 19 4 312 35 45 -10 15
14. Etyek 19 4 312 27 61 -34 15
15. Bakonycsernye 19 3 313 16 46 -30 12
16. Pákozd Eudeal 19 2 116 25 80 -55 7

U16 megyei
labdarúgó-bajnokság

Korosztályos csapatunk 2012. március
31-én délelõtt lejátszotta a megyei bajnok-
ságban az elsõ tavaszi mérkõzést. Hosszú
volt a téli szünet, de bizakodva vártuk a
folytatást, mivel az õszt szép játékkal az el-
sõ helyen zártuk.
Ercsi csapatát láttuk vendégül Sárszent-
miklóson. Nehezen indult a találkozó.
Rengeteg helyzetet kihagytunk, de végül
érvényesült játékbeli fölényünk.

Sárszentmiklós SE–Ercsi 8:0
Sárszentmiklós SE:Varga Roland, Molnár
Tamás, Demeter Dávid, Németh Kristóf, Pa-
jor Tamás, Takács Szabolcs, Gráczer Bálint,
Husvéth Zsolt, Kovács Roland, Németh At-
tila, Nagy Krisztián, Simon Csaba, Csendes
Ádám, Palásty Ármin.

Pajor László, Sárszentmiklós SE

Bozsik Gyermek Egyesületi
Labdarúgó Program

2012. március 31-én délután Sárszentmiklóson az elsõ tavaszi Bozsik-torna került meg-
rendezésre. Kulturált körülmények között, szépen elõkészített pályákon zajlottak a mér-
kõzések. Alap, Cece, Sárszentmikós korosztályos csapatai U7-ben, U9-ben, U11-ben
mérték össze tudásukat. 70 gyermek sportszerû, élvezetes mérkõzéseket játszott. Ebben
a programban nem az eredmény a lényeg, ezért nem is hirdettünk végeredményt. Min-
den játékos kapott ajándékot, a kiemelkedõ egyéni teljesítményeket oklevéllel is
jutalmaztuk.

Pajor László, Sárszentmiklós SE
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A botok
„És mindjárt még mikor Õ szólt, eljött Júdás,
egy a tizenkettõ közül, és vele együtt nagy so-
kaság fegyverekkel és botokkal a fõpapoktól
az írástudóktól és vénektõl.” (Márk 14, 43)
Kétféle emberrõl van szó a szövegben.
Egyesek fegyverrel jöttek – õk igazi kato-
nák voltak. De velük jöttek a fõpap össze-
terelt szolgái. Õk botot szorongattak a ke-
zükben.
Megkérdeztem egyszer valakit: „
– Miféle botokról lehet itt szó?
Azt felelte:
– Biztosan nyársakról.
De akkor miért nem ez áll a szövegben?
Utánanéztem a görög Újtestamentumban,
és ott azt olvasom: „xylos”. Ez pedig fát je-
lent. Vastag fával vonultak fel tehát ezek a
férfiak, husángokkal. Megrendítõ. Isten
elküldi egyszülött Fiát, mert úgy szerette a
világot, az ember pedig husánggal támad
erre az örök szeretetre. Kifordult szívek!
Különösnek tartom, hogy itt a „xylos” szó
áll.
Tovább kutatva felfedeztem, hogy a görög
eredetiben ez két jelentõs helyen fordul
elõ. A xylos élõ fát is jelent, mégpedig azt a
fát, amirõl a Paradicsomban Ádám és Éva
Isten tilalma ellenére ettek. Mintha a szö-
veg itt azt akarná mondani: a bûnnek arról
a fájáról hozták a husángokat. A bûnnek
ettõl a fájától az ember nem tud szabadul-
ni. Ezzel támad Isten Fia ellen. Aztán még
egyszer elõjön a xylos kifejezés, ott cölöp,
bitófa, kereszt a jelentése. Ilyen xylosra
tûzte Mózes az érckígyót. Mondhatnánk
azt is: az emberek kereszttel jöttek. Meg
akarták feszíteni?
Azt hiszem, mélyebb ennek az értelme.
Ezek az emberek nem tudtak szabadulni a
bûn rettenetes fájától. Szívük azonban a
másik fa, a kereszt után kiált, ahonnan sza-
badság, megváltás és békesség árad.
Gecsemánéban két világ ütközik egymás-
sal. Ott a husángos emberek világa. És
velük szemben – Jézus.
A régi festõk nagyon visszataszítónak fes-
tették azokat a férfiakat, akik Jézust elfog-
ták. Azt hiszem, a mi arcunkat kellett vol-
na ábrázolniuk. Mert ez a mi világunk az
erõszak, a brutalitás világa. Katonakorom-

ban, az elsõ világháború idején ez a felirat
állt az ágyúinkon: „Ultima ratio regis”, a
király végsõ eszköze. És itt vannak a mo-
dern husángok. Egyre nagyszerûbbek lesz-
nek: rakéta, hidrogénbomba. Ilyen a világ
Isten nélkül és Isten ellen.
De beszéljünk önmagunkról. Mi civilizált
emberek vagyunk. Nem hordunk nyíltan
husángot. Sokkal finomabban intézzük el
a vitás ügyeket. Agyon tudjuk ütni gonosz
pletykával, aki nem szimpatikus nekünk.
Igen, a mi világunkat ábrázolják ezek a bo-
tos emberek. És velük szemben ott áll az
Isten Fia.
El tudom képzelni, hogyan harsant fel a
parancs azon az estén a fõpap palotájában:
„Ide mindenki!” És jöttek. Megkapták az
utasítást: „Jézust kell elfogni. A helyzet ve-
szélyes lehet. Sok a követõje és nagy a ha-
talma fölöttük. Fegyverkezzetek fel, ahogy
csak tudtok!” Összeszedtek hát minden
botot, amit találtak, és elvonultak. Mikor
azonban Jézus ott a Gecsemánéban ki-
nyújtotta a kezét, hogy megkötözzék, ezek
az emberek valahogy kissé bugyutának
érezhették magukat. A husángra egyálta-
lán nem volt szükség. Fölöslegesen hozták
magukkal. Jézus kész volt meghalni. Va-
gyis, ha Péterrõl lett volna szó, mégis
hasz-nálni kellett volna. Õ azonnal odacsa-
pott a szablyával. De nem Péterrõl volt szó,
hanem Jézusról. Nyugodtan eldobhatták a
botokat.
Milyen világosan látszik ebben a jelenet-
ben, hogy Jézus a „Békesség Fejedelme”!
Annak nevezi Õt a Szentírás. És ilyennek
ismerhetjük meg mi is. Ha egyszer vissza-
jön, a béke csodálatos országát fogja
felállítani.
Amikor átadtam életemet az Úrnak, az Is-
tennel való megbékélés volt az elsõ tapasz-
talatom. Mert Jézus mindenért megfize-
tett, ami köztem és Isten között állt.
„Békességünk büntetése rajta van…” (És
53,5)
Nem szeretnéd te is megtapasztalni ezt a
békességet?

W. B.
Forrás: Magyarországi Evangéliumi

Testvérközösség Lapja 2011/4

A Sárbogárdi Katolikus
Egyház nagyheti

miserendje

Április 4., nagyszerda, 8 óra

Árpilis 5., nagycsütörtök, 18 óra

Április 6., nagypéntek,
15 óra: keresztút;

18 óra: az Úr szenvedésének
ünneplése

Április7., nagyszombat, 21 óra

Április 8., húsvétvasárnap,
9.30-kor ünnepi mise

Április 9., húsvéthétfõ,
9.30-kor ünnepi mise

„Ama nemes harcot megharcoltam,
futásomat elvégeztem,

a hitet megtartottam.” (2 Tim 4,7)

Fájó szívvel tudatjuk,
hogy Péter Rózsika nõvére,

SZABÓ IDA
életének 74. évében,

2012. április 2-án elhunyt.
Temetése április 10-én, kedden,

13 órakor, katolikus szertartás szerint
a Huszár-temetõben lesz.

Gyászoló család

Mûvészeink
A Sárbogárdi Múzeum Egyesület meghívja Önt

Molnár Orsolya mûveibõl
összeállított kiállítására.

Megnyitó: 2012. április 13-án (pénteken) 17
órakor a régi községháza kiállítótermeiben.

A kiállítást megnyitja: Patonai Erika.

Mindenkit szeretettel várunk!

Húsvéti
gyerekdélután

a Miklósi Klubban
2012. április 6. (péntek)

14.00–17.00 óráig
Programok:
Tojásfestés – használd a kedvenc színei-
det, hogy igazán különleges tojásokat
készíts, légy kreatív!
Locsolóversverseny – ha tudsz egy lo-
csolóverset, ami ötletes, humoros, ha-
gyományos, vagy éppen új, akkor a ver-
seny felét már teljesítetted is; ha a másik
felével is így teszel, akkor lehetsz csak
igazi locsolóversbajnok.
Játékos vetélkedõk – ahol fontos az
ügyesség és a csapatmunka.
Tényleg a nyuszitól van a tojás? – mese
kicsiknek a húsvéti hagyományról.
Szeretettel várunk mindenkit!

Sárszentmiklósi ÁMK Klub,
Köztársaság út 175.
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„A keresztfához
megyek…”

A kereszt a keresztény kultúrkörben élõ emberek legfontosabb
jelképe. Megtaláljuk utak mentén, temetõkben, templomkertek-
ben. Viselik hívõk és nem hívõk nyakláncon, autóikban.
A XXI. század embere is kötõdik hozzá, gondozza, virágosítja a
keresztek környékét, tiszteletben tartja. A kereszt beleivódott
kétezer év óta az emberi lelkekbe, mint a megváltás megjelenítõ-
je.
Most, nagyböjtben, a keresztény vallások legnagyobb ünnepére,
húsvétra készülve a figyelem a kereszt irányába terelõdik.
Virágvasárnap kora délelõttjén jártam az ágotai temetõben. A te-
metõnk rendje, az elhunytjaink iránti tisztelet elvárja tõlünk,
hogy a tomboló vihar után helyére tegyük a szél erejétõl elmozdí-
tott koszorúkat. Nagy meglepetésemre a temetõ középpontjában
1910-ben felállított kereszt karbantartásán szorgoskodó két fia-
talemberrel találkoztam; Vadócz Zsolt és Léki Tibor végzett
helyreállítási munkát. Lelkes mûszaki emberek õk, fiatal család-
apák, volt tanítványaim. A vállalt tettük, elhatározott jó szándé-
kuk szívdobogtató volt számomra.

A kereszt felsõ részén még háborús nyomok, lövések által kelet-
kezett bemélyedések is voltak. Kellõ tisztítás után elõbukkant a
keresztet állító család utókornak üzenõ gondolata betûkbe vésve.
Állíttatta a Tüske család két leszármazottja: Tüske Mária és Ka-
talin. Annak a Tüske ezermesternek a lányai, aki bognár-, ács-,
kõmûvesmunkáival szolgálta Szent Ágota népét.
Ahogy a Golgotán Jézus keresztjének tövében ott álltak a síró
asszonyok, megdöbbent férfiak, talán ennek sugárzása hatja át a
mai embert, a keresztet gondozókat.
A kereszt a fájdalom, megpróbáltatás, elmúlás jelképe, de benne
van a feltámadás reménye a hívõ ember számára.
A Tüske család üzenetét márványba vésve az egyházközség újra
elhelyezi.
Vigasztaló lélekkel gondolunk a temetõkapuk fölé legtöbb he-
lyen felvésett szövegre: Feltámadunk!
Áldott húsvétot!

Összeállította: Magyar József (Sárszentágota)

Kedves Táncos Barátaink!
A cecei Gerlice Néptánc Egyesület nagy szeretettel vár

minden kedves érdeklõdõt a

nagyszombati húsvéti készülõdésre
2012. április 7-én 14–18 óráig a cecei mûvelõdési központba.

Kézmûveskedés: csuhézás, tojáspingálás, berzselés, patkolás
stb. várja a vendégeket. A foglalkozás Szabóné Czuczai Kata-
lin kézmûves irányításával történik.

Belépõdíj: 500 Ft (amelyben az anyagköltség is benne van).

A nagy sikerre való tekintettel 18–21 óráig folytatódik a

vajdaszentiványi tánckurzus felnõtteknek.

A tánctanulás után batyus baráti beszélgetésre invitáljuk részt-
vevõ barátainkat. Oktatnak: Nagy Zoltán József és Iker
Józsefné néptáncpedagógusok. Belépõdíj: 600 Ft.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

„Ó, tavasszal újult ékes liliomok,
Öntözésre méltó gyönyörû virágok!
Már eljött az idõ, hogy megújuljatok,
A Szentlélek Isten szálljon tireátok.”
E versikével kívánok kellemes hús-
véti ünnepeket választókörzetem
minden lakójának!

Varga Gábor országgyûlési képviselõ
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Pikáns sonkaleves

Hozzávalók: 40 dkg fõtt húsvéti sonka (kockázva), 1,5 liter
sonkafõzõlé, 25 dkg leveszöldség vegyesen (kockázva), zellerzöld,
kevés majoránna, 1 fej vöröshagyma (finomra vágva), 2 gerezd
fokhagyma (aprítva), bors, babérlevél, pár karika zöldpaprika, 1
evõkanál liszt, 2-3 evõkanál olaj, 2 db burgonya (kockázva), kevés
apró száraztészta, 2 dl tejföl, 4 db egész tojás, só, pici cukor, cit-
romlé, vagy ecet.
Zsiradékon a zöldségeket megdinszteljük, kicsit megpirítgatjuk,
majd rajta a vöröshagymát és a fokhagymát is. Megszórjuk liszt-
tel, kicsit átkeverjük – hogy a liszt a nyers ízét elveszítse –, felen-
gedjük a sonkalével. Belerakjuk a sonkát, a krumplit, a
zellerzöldet. 5-10 perc után hozzáadjuk a kikevert tejfölt, a szá-
raztésztát, majd beleengedjük az egész tojásokat egyenként (nem
keverjük azonnal). Pár perc után óvatosan alákeverünk, hogy a
tojásokat ne sértsük meg, ízesítjük sóval, pici cukorral, ízlés sze-
rint savanyítjuk.

Töltött-rántott gombafejek

Hozzávalók: 12-16 szem gomba, 4 dkg vaj, 1 fej vöröshagyma, 3
zsemle, 8 dkg darált füstölt hús, 3 elkapart csirkemáj, só, bors,
kevés finomra vágott petrezselyemzöld, 5 dkg füstölt sajt, 1 evõ-
kanál tejföl, 3 tojás, 3-4 evõkanál liszt, zsemlemorzsa, olaj.
A gombák szárát levágjuk, apróra daraboljuk, éppúgy, mint a
hagymát, s a vajban együtt megpároljuk. Ezután hozzáadjuk a be-
áztatott, majd kinyomkodott zsemléket, a fûszereket, a petrezse-
lyemzöldet, a füstölt húst és májat, a kockára vágott sajtot, a tej-
fölt és 1 tojást.
E tölteléket jó púposan beletöltjük a gombák kalapjába. Kívülrõl
enyhén megsózzuk, lisztbe, tojásba, zsemlemorzsába panírozzuk,
és forró olajban kisütjük. Sajttal megszórt párolt rizzsel, tartár-
mártással és idénysalátával tálaljuk.

Pingvin szelet

Hozzávalók a piskótához: 6
db tojás, 15 dkg cukor, 3 evõ-
kanál víz, 16 dkg liszt, 3 dkg
kakaó, 1 csomag sütõpor. A
rátéthez: 3 dl tej, 5 dl tejszín, 1
dkg zselatin, illetve tortazse-
lé. A mázhoz: 10 dkg Rama
margarin, 1,5 dl tej, 35 dkg ét-
csokoládé.
A tojásokat szétválasztjuk. A
tojásfehérjét és a fél adag cuk-
rot kemény habbá verjük, a tojások sárgáját, a vizet és a cukor má-
sik felét krémesre keverjük. A tojásfehérjébõl vert habhoz hozzá-
adjuk a sárgájából készült masszát, a liszttel elkevert sütõport, a
kakaót, és vigyázva összekeverjük. Beleöntjük egy margarinnal
kikent, kilisztezett tepsibe, és elõmelegített sütõben 190 foknál
15-20 percig (hõlégkeveréses sütõben 180 foknál 15 percig) süt-
jük. A megsült piskótát kihûtjük és kettévágjuk.

A zselatint 1/2 dl tejben az elõírás szerint elkészítjük. A mázhoz a
tejet, margarint és csokoládét lassan felmelegítjük, ameddig sûrû-
södni kezd, majd levesszük a tûzrõl. A még langyos zselatint a ma-
radék tejhez öntjük. A tejszínt habbá verjük, hozzáadjuk a zselati-
nos tejet, és még néhány percig keverjük.

A piskóta alsó részét a tepsibe rakjuk, rákenjük a krém felét, elsi-
mítjuk, és ráöntjük a csokoládémáz egyharmadát, rákenjük a
krém másik felét, majd betakarjuk a piskóta felsõ részével. A tete-
jére öntjük a csokoládémáz maradékát. Legalább három órára a
hûtõszekrénybe rakjuk. A jól megdermedt süteményt szeletekre
szeljük. Ha lédúsabb süteményt szeretnénk, úgy a piskótát meglo-
csolhatjuk 1 dl tejjel. Alacsonyabb süteményhez használhatunk
nagyobb tepsit (35 x 42 cm).

NAGYMAMA RECEPTJEI A VIRÁGOK
BESZÉDÉRÕL

Furcsa belegondolni, hogy a déli féltekén a természet a mi októ-
berünknek megfelelõ szakaszba lépett. Argentína déli részén már
hullanak a levelek, elõkerülnek az õszi felöltõk. Nálunk meg tó-
dulni kezdenek a földbõl a füvek, elérkezett a gyümölcsfavirágzás
és az aranyesõ örömteli korszaka. Az árudákban beemelik az em-
berek a bevásárlókocsiba a virágföld zsákját, beindul a virágkultú-
ra, az asszonyok tömködik a cserepekbe a talaj morzsáit, a helyük-
re kerülnek a palánták. Sok ember nem is tudja, miféle jövõszépí-
tés, örömgyártás folyik a házakban. Mennyire háttérbe tudnak
szorulni ilyenkor a politikai kavarások! A virágok tiszta beszéde
mellett jelentéktelenné válik, hogy melyik politikus melyikre
mondott gyalázkodó szavakat. A nép nézi a tévét. Szenzáció: le-
mondott az államelnök. Egyesek ujjonganak. Gyõzelem! Hogy itt
minek kell örülni, az nem világos. Az azonban világos, hogy meg-
jött a tavasz, a virágok ékesszólóan közölték ezt velünk, és azt hi-
szem, ennek mindannyian örülünk.

Suhognak a böjti szelek, hajladoznak a fák és cserjék. A böjt utol-
só napjai telnek. A keresztény világ készül megemlékezni az utol-
só vacsorára és nagypénteken a barbár kivégzésre.

Egy vasárnap, Krisztus születése után 30 körül Emmaus felé bal-
lagott két jeruzsálemi polgár, és valami titokzatos idegen csatla-
kozott hozzájuk. Politizáltak. Elmesélték neki ezt a minapi politi-
kai indíttatású halálos ítéletet. A kivégzett ugyanis nem követett
el semmiféle bûntényt, de az volt a baj vele, hogy túlságosan önál-
ló gondolkodásával megosztotta a közösséget, kétségeket ébresz-
tett a hatalom iránt. A fõpapok és a „vének” úgy döntöttek, hogy
elteszik az illetõt láb alól, ami ezt a két embert is felháborította.
Az idegen elköszönt tõlük, mintha tovább akart volna menni, de
õk unszolták: „Maradj velünk, mert esteledik, és a nap is leha-
nyatlott már.” Hát jó, bement velük a házba, asztalhoz ültek. De
mi történt ekkor? Az idegen fogta a kenyeret, megáldotta, osztani
kezdte. A két ember a fejéhez kapott: rádöbbentek, hogy hiszen
az idegen nem volt más, mint az, akit pénteken kivégeztek. Mire
felocsúdtak, õ már el is tûnt mellõlük. Az emberek még ebben az
órában visszasiettek Jeruzsálembe hírt vinni az esetrõl az aposto-
loknak, de azok már tudtak a csodáról: a Mester feltámadt. A po-
litikai ármánykodás csúfos kudarcot vallott.

Ez volt az elsõ húsvét vasárnap.

Az idén állítólag hûvös húsvétunk lesz. Senki nem fog feltámadni.
A locsolók alighanem fázni fognak. Jó lenne, ha a földek, kertek is
kapnának egy kis locsolást az égbõl. Az elvetett magok ugyancsak
szomjaznak.

(L. A.)

A Kárpát-medence a frontrendszerek útjába kerül, így változé-
konnyá válik idõjárásunk. Csütörtökön és pénteken még eny-
he idõben várható többfelé záporesõ, zivatar, majd szombaton
ér el minket egy markáns hidegfront, amely vasárnap esõs idõ-
járást és lehûlést hozhat. Szeles idõszak elõtt állunk az észak-
nyugati áramlás folyamatossága miatt.

www.metnet.hu

Idõjárás
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A nyulacska harangocskája
Mesét mondok nektek a nyulacskáról meg a
harangocskáról.
Volt egyszer egy nyulacska s annak egy szépen
szóló harangocskája. Megy, mendegél ez a
nyulacska az erdõben; addig ment, mendegélt,
hogy erõsen elfáradt, s lefeküdt egy bokor alá.
Amint lefekszik, gondolja magában:
„Jaj, istenkém, még el találok aludni, s valaki
majd ellopja az én szépen szóló harangocská-
mat!”
Leveszi a harangocskát a nyakáról, fölakasztja
a bokornak egy belsõ ágára, aztán szépen
visszafekszik a bokor tövébe, s elalszik. Alszik,
alszik a nyulacska, s hát, amikor fölébred, nézi,
nézi a bokrot: volt bokor, nincs bokor. A kicsi
bokorból olyan magas fa lett, amíg aludt, hogy
alig látott a tetejébe. De jó, hogy oda fellátott,
mert éppen ott lógott a fának a legfelsõ ágán a
szépen szóló harangocska.
Felszól a nyulacska:
– Hallod-e, te szépen szóló harangocska, gyere
le!
– Nem megyek én! Minek tettél a bokor ágá-
ra?
Megharagszik a nyulacska,
mondja a fának:
– Fa! Add ide az én szépen szóló
harangocskámat!
– Nem adom biz én!
– Nem adod-e? Megállj csak,
mindjárt visszaadod!
Szaladott a baltához, s kérte:
– Balta, vágd ki a fát; fa nem
akarja visszaadni szépen szóló
harangocskámat.
– Nem vágom biz én! Van ne-
kem egyéb, amit vágjak!
– Nem vágod-e? Megállj csak,
mindjárt kivágod!
Szaladott a köszörûkõhöz, s kérte:
– Köszörûkõ, köszörüld meg a baltát, balta
nem vágja le a fát, s fa nem adja vissza az én
szépen szóló harangocskámat.
– Nem köszörülöm biz én!
– Nem-e? Mindjárt köszörülöd te!
Szaladott a vízhez.
– Víz, hajtsad a köszörûkövet, köszörûkõ nem
akarja megköszörülni a baltát, balta nem akar-
ja kivágnia a fát, fa nem akarja visszaadni az én
szépen szóló harangocskámat.
Mondotta a víz:
– Bizony nem hajtom én a köszörûkövet, van
nekem, amit hajtsak, elég!
Továbbfutott a szegény nyulacska, szólítja a
bikát:
– Bika, idd meg a vizet, víz nem akarja hajtani a
köszörûkövet, köszörûkõ nem akarja meg-
élezni a baltát, balta nem akarja levágni a fát,
fa nem akarja visszaadni szépen szóló haran-
gocskámat.
Mondotta a bika:
– Nem iszom biz én! Ittam én már vizet eleget!
Hej, megharagudott a szegény nyulacska,
szaladott a vadászhoz.
– Vadász, lõdd meg a bikát, nem issza meg a vi-
zet, víz nem hajtja a köszörûkövet, köszörûkõ

nem élezi meg a baltát, balta nem vágja le a fát,
fa nem adja vissza szépen szóló harangocská-
mat.
Mondotta a vadász:
– Mit gondolsz, nyulacska, csak nem lövök bi-
kát!
Továbbfutott a nyulacska nagy búsan, s talál-
kozott az egérrel.
– Egér, csípd meg a vadász lába szárát, vadász
nem lövi meg a bikát, bika, nem issza meg a vi-
zet, víz nem hajtja meg a köszörûkövet, köszö-
rûkõ nem élezi meg a baltát, balta nem vágja le
a fát, fa nem adja vissza szépen szóló haran-
gocskámat.
– Nem csípem biz én!
– No megállj! – mondotta a nyulacska. – Mind-
járt elpanaszollak a macskának!
Szaladott a macskához, s kérte szépen könyö-
rögve:
– Macskám, macskám, édes macskám, fogd el
az egeret! Lásd, egér nem csípi meg a vadász
lába szárát, vadász nem lövi meg a bikát, bika
nem issza meg a vizet, víz nem hajtja meg a kö-
szörûkövet, köszörûkõ nem élezi meg a baltát,

balta nem vágja le a fát; fa nem adja
vissza szépen szóló harangocskámat.
Mondotta a macska:
– Elfogom én jó szívvel, csak hozzál ne-
kem tejet!
Továbbszalad a szegény nyulacska, ta-
lálkozik a tehénnel.
– Tehén, adj nekem tejet! Tejet adok
macskának, macska elfogja az egeret,
egér megcsípi a vadász lába szárát, va-
dász meglövi a bikát, bika megissza a
vizet, víz hajtja a köszörûkövet, köszö-
rûkõ megélezi a baltát, balta levágja a
fát, fa visszaadja nekem szépen szóló
harangocskámat.

Mondotta a tehén:
– Adok én jó szívvel, csak elõbb hozz füvet!
Szaladott a nyulacska a kaszáshoz.
– Kaszás, adj nekem füvet! Füvet adom tehén-
nek, tehén nekem tejet ad, tejed adom macs-
kának, macska elfogja az egeret, egér megcsípi
a vadász lába szárát, vadász meglövi a bikát, bi-
ka megissza a vizet, víz hajtja a köszörûkövet,
köszörûkõ megélezi a baltát, balta levágja a
fát, fa visszaadja nékem szépen szóló haran-
gocskámat.
Megsajnálta a kaszás a szegény nyulacskát, vá-
gott neki füvecskét, s vitte nagy örömmel a te-
hénnek. Tehén megette a füvecskét, s adott
mindjárt tejecskét a nyulacskának. Tejecskét
vitte macskának, macska megitta, s uccu neki,
mindjárt megfogta az egeret. Egér megcsípte a
vadász lába szárát, vadász meglõtte a bikát, bi-
ka megitta a vizet, víz hajtotta a köszörûkövet,
köszörûkõ élesre fente a baltát, balta levágta a
fát, fa mindjárt visszaadta a nyulacskának a
szépen szóló harangocskát.
De bezzeg mindjárt felkötötte a nyakára: gi-
ling-galang – szólt a harangocska. Többet soha
le sem oldotta a nyulacska.
Aki nem hiszi, járjon utána!

Benedek Elek (Forrás: mesetar.hu)

Alapmûveleti
matematikaverseny

a gimnáziumban
Az országos alapmûveleti matema-
tikaverseny megyei fordulójának
területi döntõje volt a Petõfi Sán-
dor Gimnáziumban március 28-án.
A verseny helyszíneként azért vál-
lalkoztunk, hogy a tanulóknak ne
kelljen Székesfehérvárra utazni.
Ezzel azt szerettük volna elérni,
hogy a tanulók pihentebbek legye-
nek a versenyen, és az utazási költ-
ségek kevésbé vagy ne terheljék a
résztvevõ iskolákat, szülõket. Most
elsõ alkalommal négy iskola élt ez-
zel a lehetõséggel: a Mezõszilasi
Németh László Általános Iskola, a
Cecei Illyés Gyula Általános Isko-
la, a sárbogárdi Mészöly Géza Ál-
talános Iskola valamint a rendezõ
Petõfi Sándor Gimnázium.
Több országos matematikaver-
senyt rendeznek az országban,
amelyeken a részvételért nevezési
díjat kell fizetni, így érthetõ, hogy
az iskolák nem neveznek vala-
mennyi versenyre.
Szeretnénk a jövõben is rendezõk
lenni, és nyitottak lenni azon tanu-
lók elõtt is, akiknek az iskolája nem
részesíti elõnyben ezt a versenyt.
Errõl jövõ esztendõben a médián
keresztül tájékoztatást nyújtunk.
A mostani versenyre 47 tanuló je-
lentkezett 4–8. osztályig. A követ-
kezõ eredmények születtek. (A zá-
rójelben a felkészítõ tanárok neve
olvasható.)
4. osztályosok: 1. Mezõszilas, Kilinkó
Kira Kata (Tölösi József); 2.
Mezõszilas, Pécsi Petra Rebeka
(Tölösi József); 3. Cece, Killer
Fédószija (Asbóth Lászlóné);
5. osztályosok: 1. Mezõszilas, Tasi
Dániel Vazul (Molnár Mónika); 2.
Mezõszilas, Ágner Lídia (Molnár
Mónika); 3. Petõfi S. Gimn., Rehány
Tamás (Varga Piroska);
6. osztályosok: 1. Petõfi S. Gimn.,
Demeter Máté (Takács Sándor); 2.
Petõfi S. Gimn., Huszár Boróka
Márta (Boda János); 3. Cece, Fésü
Fanni (Balázsné Aranyos Judit);
7. osztályosok: 1. Mezõszilas, Ágner
Edina (Zrínyi Márta); 2. Cece, Var-
jas Máté (Nagy Ferencné); 3. Cece,
Redzsepi Ardit (Kiss Tiborné);
8. osztályosok: 1. Mezõszilas, Borza
Boglárka (Molnár Mónika); 2.
Mezõszilas, Sári Stefánia (Molnár
Mónika); 3. Mezõszilas, Varga
Dorina (Molnár Mónika).
Gratulálunk a tanulóknak, a felké-
szítõ tanároknak és a szülõknek.

Huszár Károly, a gimnázium tanára
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Április 7., SZOMBAT
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az este 6.00 Magyar gazda 6.25 Anno 6.55
Ma reggel 8.00 Híradó 9.00 Delta 9.30 Mozdulj! 10.00 Angi jelenti 10.30 Kor-
társ 11.00 Tér és idõ keresztjén 11.30 Most a Buday! 12.00 Hírek 12.05 Szé-
kelyföldi húsvét 12.35 Zöld Tea 13.05 Tetõtõl talpig 13.35 Magyarország–Bra-
zília férfikézilabda olimpiai selejtezõ mérkõzés 15.30 Giotto és Assisi Szent Fe-
renc 16.35 A szövetség 17.30 Gasztroangyal 18.30 Szerencseszombat 19.30
Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Ben Hur 23.05 A Bécsi filharmonikusok kon-
certje Madridban 0.45 Giotto evangéliuma – A padovai Scrovegni kápolna
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Hasítsatok bele! 10.25
Asztroshow 11.20 Házon kívül 11.50 Autómánia 12.00 Híradó 12.25 Amerika
legkeményebb melói 13.25 Lost – Eltûntek 15.25 Hetedik érzék 16.30 Pokolba
a szerelemmel 18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 Csillag születik 21.05
Féktelenül 2. 23.35 A nagy hajcihõ 1.20 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Az idõ örvényében 6.25 TV2 Matiné 10.00 Babavilág 10.25 9 hónap
10.55 Tûsarok 11.25 Bajnokok Ligája magazin 11.55 Én is szép vagyok 12.25
Gyilkos számok 13.25 TopSpeed 13.55 Autóguru 14.25 Xena 15.25 Bûbájos
boszorkák 16.25 Hawaii Five-0 17.25 Sas Kabaré 18.30 Tények 19.00 Aktív
Extra 19.35 Producerek 22.10 Rambo 4. – John Rambo 23.45 A fehér sárkány
1.30 Ezo.tv 2.30 Kalandjárat 2.55 Teleshop 3.25 Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel
9.05 Smink nélkül 10.00 Szombat délelõtt 12.00 Krónika 12.22 Történet hang-
szerelve 13.05 Tavaszi dallamok 13.30 Úton 14.04 Világóra 14.35 G7 – Gazda-
sági magazin 15.05 Magyarország–Brazília férfi-kézilabdamérkõzés 15.15 Idõt
kérek 16.04 Szombat délután 17.05 Sportvilág 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág
18.05 A Metró Klubtól a Szigetig 18.30 Jelenlét 19.05 Sportvilág 19.30 Gye-
reksáv 19.50 Mese 20.05 Esti séta 20.53 Vers napról napra 21.04 Rádiószín-
ház 21.52 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Regényes történelem
23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Április 8., VASÁRNAP
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Megszentelt tér 5.55 Magyar gazda 6.25
Esély 6.55 Ma reggel 8.00 Híradó 9.00 A sokszínû vallás 9.15 Evangélikus ma-
gazin 9.40 Református ifjúsági mûsor 9.45 Krisztus feltámadt 10.25 Tanúság-
tevõk 10.55 Húsvétvasárnapi római katolikus ünnepi szentmise közv. 12.00
Kapcsoljuk Rómát! 12.40 Hírek 12.45 Szellem a palackból 13.15 Anno 13.45
Húsvét görög földön 14.00 Julianus barát 15.00 Út Londonba 15.35 TS –
Sport7 16.10 Endemica Hungarica 16.50 Magyarország–Svédország férfikézi-
labda olimpiai selejtezõ mérkõzés 18.45 „Imádságos harangozással…” 19.30
Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Magyarország, szeretlek! 21.25 Így készült – Az
ajtó 21.55 Lóvá tett lovagok 23.30 Fausztina – Az irgalmasság üzenete 0.50
Rohmann Ditta és Mali Emese koncertje
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Kaland a szavannákon 11.55
Fekete szépség 12.00 Híradó 13.45 Egy zseni, két haver, egy balek 16.20 A
szomszéd nõje mindig zöldebb 18.30 Híradó 19.00 Marley meg én 21.20 Két
hét múlva örökké 23.20 Édes november
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Egzotikus Ázsia 6.45 TV2 Matiné 8.35
Nagy vagy! 9.30 Õslények országa 11.05 Egérmese 3. – A Manhattan-sziget
kincse 12.40 Röfitábor 14.25 Szegény embert az Amish húzza 16.40 Papák a
partvonalon 18.30 Tények 19.00 Shrek 20.45 Lara Croft – Tomb Raider 2.
23.00 A kábelbarát 0.50 A. I. – Mesterséges értelem 3.10 Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Va-
sárnapi újság 8.30 Európai idõ 9.05 Stációk 10.04 Evangélikus istentisztelet
közv. 11.05 Gondolat-jel 12.00 Krónika 12.22 Harminc perc alatt a Föld körül
13.04 Népzene 14.05 Szonda 14.35 Oxigén 15.05 Hangalbum 16.04 Vasárnap
délután 17.05 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.05 Irodalmi újság
18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.30 Gyereksáv 19.50 Mese 20.05 Esti
séta 20.53 Vers napról napra 21.04 Rádiószínház 21.53 Zene 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.30 Alma és fája 23.00 Hírek, kenó 23.04 Válogatás a
Vasárnapi újság reggeli mûsorából 0.10 Éjszaka

Április 9., HÉTFÕ
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Mai Krisztusok 5.55 Roma magazin 6.25
Domovina 6.55 Ma reggel 9.00 A majmok kastélya 10.20 Rudi malac újra szá-
guld 12.00 Hírek 12.05 Ennio Morricone Krakkóban 13.05 Zöld tea 13.35 Gom-
bold újra! Divat a magyar! 14.30 Macskafogó 16.10 Limonádé 17.55 Szent Pé-
ter esernyõje 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Nim szigete 21.45
Caramel-koncert 2011 22.45 Egy bolond százat csinál 0.25 My Blueberry
Nights – A távolság íze
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 9.05 Micimackó és a Zelefánt
10.10 Míg a halál el nem választ 10.40 Élet vagy valami hasonló 12.35 Defek-
tes derbi 14.35 Mars a Marsra! 16.25 Még zöldebb a szomszéd nõje 18.30 Hír-
adó 19.00 Az arany iránytû 21.10 A bakancslista 23.05 Családi ügy 1.20 Hülye-
ség nem akadály: Csak a külsõ számít!
TV2: 6.00 Tv2 matiné 9.55 Barbie: A hercegnõképzõ 11.35 Zoom kapitány ka-
landjai 13.20 Don Quijote Szamarancsa 15.00 Sárkányszív 2. – Egy új történet

16.40 Miss Potter 18.30 Tények 19.00 Irány Eldorádo! 20.45 Szahara 23.10
Vaklárma 1.05 A szerelem tengere 3.00 Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Ünnepi dallamok
6.00 Hírek 6.03 Húsvéti versek 7.00 Ünnep reggelén 8.45 Sport 9.00 Húsvéti
szokások 10.04 Római katolikus szentmise közv. 11.05 A hely 11.30 Vendég a
háznál 12.00 Krónika 12.30 Keresztény elvek az üzletben 13.04 Rádiószínház
13.30 Az evangélikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00
Krónika 15.10 Prémium Rocktörténet 15.30 Határtalan húsvét 16.05 Palóc
húsvétok 17.05 Hogyan legyünk boldogok? 17.30 Krónika 18.03 A IV. Károly
Kálvária lerombolását megörökítõ fotók titkai 18.30 Határok nélkül 19.05
Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese
20.06 Aranyalap 21.51 Vers napról napra 21.04 Kultúrkör 21.30 Rádiószínház
22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Az ember Jézus 23.00 Hírek, kenó 23.04
Tavaszi dallamok 23.30 Úton 0.10 Éjszaka

Április 10., KEDD
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Családi asztal 5.55 Ma reggel 9.05 A Silla
királyság ékköve 10.10 Fábry 11.30 Most a Buday! 12.00 Híradó 12.15 Sport-
hírek 12.25 Srpski Ekran 12.55 Unser Bildschirm 13.25 Magyar elsõk 13.45
Marslakók 14.15 A szövetség 15.15 Angyali érintés 16.00 Veszélyes szerelem
16.45 MM 17.40 Everwood 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 19.55 Sporthí-
rek 20.10 Marslakók 20.40 Hofélia 22.00 Kedd este 22.35 Tudorok 23.30 Ba-
rangolások öt kontinensen 0.00 Angi jelenti 0.30 Everwood 1.15 MM
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Reflektor 7.50 Reggeli
– Csak csajok 8.25 A szerelem rabjai 9.25 Második esély 10.35 Top Shop
12.00 Híradó 12.15 Asztroshow 13.15 Az éden titkai 14.15 Sarokba szorítva
15.15 Döglött akták 16.20 Marichuy – A szerelem diadala 17.20 Teresa 18.30
Híradó 19.05 A széf 20.10 Fókusz 20.50 Barátok közt 21.25 A mentalista 22.30
A Grace Klinika 23.35 Reflektor 23.50 Vészhelyzet
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Totalcar 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.25 Stahl konyhá-
ja 9.30 Babapercek 9.35 Teleshop 10.40 Ezo.tv 12.15 Vásott szülõk 14.20 La
Pola 15.20 Csoda Manhattanben 17.20 Update konyha 17.25 Tiltott szerelem
18.30 Tények 19.35 Aktív 20.10 Jóban-Rosszban 21.20 A Bourne-csapda
23.25 Aktív 23.55 Tények 0.30 Ezo.tv 1.05 Tiszta lap 2.30 Totalcar 2.55
Magyar versek
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 15.10 Prémium Kabaré-
matiné 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
20.06 Aranyalap 20.51 Vers napról napra 21.04 Kultúrkör 21.30 Rádiószínház
22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.04
Arcvonások 23.34 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Április 11., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az este 5.55 Ma reggel 9.00 A Silla király-
ság ékköve 10.05 Magyarország, szeretlek! 11.15 Útravaló 11.30 Átjáró 12.00
Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Hrvatska krónika 12.55 Ecranul nostru 13.25
Magyar elsõk 13.45 Marslakók 14.15 Gasztroangyal 15.10 Angyali érintés
16.00 Veszélyes szerelem 16.40 MM 17.40 Everwood 18.30 Maradj talpon!
19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Marslakók 20.40 Kasszasiker 21.25 Be-
csengetünk és elfutunk – A foci háza táján… 22.25 Szerda este 23.00 Kortárs
23.30 Mellbevágó 0.25 Szellem a palackból 0.55 Everwood 1.40 MM
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Reflektor 7.50 Reggeli
– Csak csajok 8.25 A szerelem rabjai 9.25 Második esély 10.35 Top Shop
12.00 Híradó 12.15 Asztroshow 13.15 Az éden titkai 14.15 Sarokba szorítva
15.15 Döglött akták 16.20 Marichuy – A szerelem diadala 17.20 Teresa 18.30
Híradó 19.05 A széf 20.10 Fókusz 20.50 Barátok közt 21.25 Legyen Ön is milli-
omos! 22.35 Házon kívül 23.05 XX. század – A legendák velünk élnek 23.45
Reflektor 0.00 Ments meg!
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.35 Stahl kony-
hája 9.45 Babapercek 9.55 Teleshop 11.00 Ezo.tv 12.35 Winnetou és a félvér
Apanatschi 14.20 La Pola 15.20 Csoda Manhattanben 17.20 Update konyha
17.25 Tiltott szerelem 18.30 Tények 19.35 Aktív 19.50 Skandinávlottó-sorso-
lás 20.10 Jóban-Rosszban 21.20 Doktor House 22.20 Született feleségek
23.20 Én is szép vagyok 23.50 Aktív 0.20 Tények 0.55 Ezo.tv 1.30 Doktor
House 2.20 Született feleségek 3.10 Babavilág 3.35 Magyar versek
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 református egyház félórája
14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium Hangalbum
15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvi-
lág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.06
Aranyalap 20.51 Vers napról napra 21.04 Kultúrkör 21.30 Rádiószínház 22.00
Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.04
Arcvonások 23.34 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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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 6., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Jákob János tábori püspökké
szentelése (30p), Tízparancsolat 3. (archív) 13.00 és 18.00 Lap-
szemle 19.00 Zenés felolvasóest (65p), Apponyi gróf (archív 60p),
Szalma Anna mesemondó elõadása (archív) 23.00 és 0.00 Lap-
szemle

Április 7., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 Lapszemle 14.00
Zenés felolvasóest (65p), Apponyi gróf (archív 60p), Szalma An-
na mesemondó elõadása (archív) 18.00 Lapszemle 19.00 Cecei
csipketojás (15p), Természetes dallamok (80p), Agresszió (ar-
chív) 23.00 és 0.00 Lapszemle

Április 8., V: 7.00 Heti Híradó 8.00 Zenés felolvasóest (65p),
Apponyi gróf (archív 60p), Szalma Anna mesemondó elõadása
(archív) 13.00 Heti híradó 14.00 Cecei csipketojás (15p), Termé-
szetes dallamok (80p), Agresszió (archív) 18.00 Heti híradó 19.00
Hitéleti archívumunkból: Bibliatörténeti kiállítás (16p), Barka-
szentelés (52p), Református verses est (93p) 23.00 és 0.00 Heti
híradó

Április 9. H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitéleti archívumunkból: Bib-
liatörténeti kiállítás (16p), Barkaszentelés (52p), Református
verses est (93p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Archívum: A ru-
ha és benne a nõ (41p), Odüsszeusz Hantoson (60p), Agresszió
2-3. 23.00 és 0.00 Heti híradó

Április 10., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Heti hír-
adó 19.00 Tavaszi hangverseny a Kippkoppban (25p), Interjú
Varga Gáborral (90p), Juliska néni (archív) 23.00 és 0.00 Heti hír-
adó

Április 11., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Archívum: A ruha és benne
a nõ (41p), Odüsszeusz Hantoson (60p), Agresszió 2-3. 13.00 Heti
híradó, 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport 23.00 és 0.00 Lap-
szemle

Április 12., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Lap-
szemle 19.00 Hitéleti archívumunkból: Bibliatörténeti kiállítás
(16p), Barkaszentelés (52p), Református verses est (93p) 23.00 és
0.00 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 mûsorváltozás-
ról a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál
szereplõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát
fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a Hírházban (Bogárd és Vidéke szer-
kesztõsége). Ha gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a szolgáltató-
kat: TARR Kft. – 06 (40) 416 000, PR-Telecom Zrt. – 1231.

Április 12., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az este 5.55 Ma reggel 9.05 A Silla király-
ság ékköve 10.10 Növények és emberek 11.10 Kasszasiker 12.00 Híradó
12.15 Sporthírek 12.25 Slovenski utrinki 12.55 Kvartett 13.25 Magyar elsõk
13.45 Marslakók 14.15 Négy szellem 15.15 Angyali érintés 16.00 Veszélyes
szerelem 16.40 MM 17.40 Everwood 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 19.55
Sporthírek 20.10 Marslakók 20.40 Elcserélt lányok 21.30 DTK 22.25 Csütörtök
este 23.00 Feltépett szerb sebek 0.40 Everwood 1.25 MM
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Reflektor 7.50 Reggeli
– Csak csajok 8.25 A szerelem rabjai 9.25 Második esély 10.35 Top Shop
12.00 Híradó 12.15 Asztroshow 13.15 Az éden titkai 14.15 Sarokba szorítva
15.15 Döglött akták 16.20 Marichuy – A szerelem diadala 17.20 Teresa 18.30
Híradó 19.05 A széf 20.10 Fókusz 20.50 Barátok közt 21.25 Daredevil, a fene-
gyerek 23.30 Tudorok 0.40 Reflektor 0.55 Infománia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.35 Stahl
konyhája 9.40 Babapercek 9.45 Teleshop 10.50 Ezo.tv 12.25 A jamaikai kalóz
14.20 La Pola 15.20 Csoda Manhattanben 17.20 Update konyha 17.25 Tiltott
szerelem 18.30 Tények 19.35 Aktív 20.10 Jóban-Rosszban 21.20 Amerikai
pite 2. 23.20 Aktív 23.50 Tények 0.25 Ezo.tv 1.00 Amerikai pite 2. 2.40 Segíts
magadon! 3.05 Magyar versek
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 11.35 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 15.10 Prémium Rádióka-
baré 15.30 Közelrõl 17.05 Irány London! 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Ha-
tárok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40
Zene 19.50 Mese 20.06 Aranyalap 20.51 Vers napról napra 21.04 Kultúrkör
21.30 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei
23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Április 13., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az este 5.55 Ma reggel 9.00 A Silla király-
ság ékköve 10.00 DTK 10.55 Tetõtõl talpig 11.30 Múzeumtúra 12.00 Híradó
12.15 Sporthírek 12.25 Roma kultúra 12.55 Esély 13.25 Magyar elsõk 13.45
Marslakók 14.15 Elcserélt lányok 15.00 Angyali érintés 15.50 Veszélyes sze-
relem 16.30 MM 17.40 Everwood 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 19.55
Sporthírek 20.10 Marslakók 20.40 Poén péntek 21.40 Mindenbõl egy van
22.35 Péntek este 23.10 Négy szellem 0.10 Melissa és Joey 0.35 Waczak
szálló 1.05 Everwood 1.50 MM
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Reflektor 7.50 Reggeli
– Csak csajok 8.25 A szerelem rabjai 9.25 Második esély 10.35 Top Shop
12.00 Híradó 12.15 Asztroshow 13.15 Az éden titkai 14.15 Sarokba szorítva
15.15 Döglött akták 16.20 Marichuy – A szerelem diadala 17.20 Teresa 18.30
Híradó 19.05 A széf 20.10 Fókusz 20.50 Barátok közt 21.25 CSI: Miami helyszí-
nelõk 22.30 Gyilkos elmék 0.30 Reflektor 0.50 Törzsutas 1.15 Kemény zsaruk
2.10 Autómánia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Alexandra Pódium 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.45
Stahl konyhája 9.55 Babapercek 10.05 Teleshop 11.10 Ezo.tv 12.55 A kezde-
tek kezdete 14.20 La Pola 15.20 Csoda Manhattanben 17.20 Update konyha
17.25 Tiltott szerelem 18.30 Tények 19.35 Aktív 20.10 Jóban-Rosszban 21.20
Megasztár 6. 0.00 Grimm 1.00 Tények 1.30 Ezo.tv 2.30 Aktív 3.00 Alexandra
pódium 3.25 Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 10.04 Református istentisztelet közv. 11.05 A
hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház
13.30 A zsidó vallási felekezet félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00
Krónika 15.10 Prémium Hely 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 20.06 Aranyalap 20.51 Vers napról napra 21.04 Kultúr-
kör 21.30 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei
23.00 Hírek, kenó 23.05 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

MÛSORA
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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 (30) 9909 199
Svéd frissítõ masszázs tanfolyam áprilisban. 06
(20) 437 4869 (2086796)

Svéd frissítõ masszázs, 2500 Ft/óra 06 (20) 437
4869 (4508136)

Tûzifa eladó sárbogárdi értékesítõtõl, cser 1 m3

22.000 Ft, cser kuglis 1900 Ft/q, cser hasított
1950 Ft/q, akác 1 m3 24.000 Ft, akác kugli 2250
Ft/q, akác hasított 2350 Ft/q. Házhozszállítással.
06 (20) 406 9267 (4508329)

Vörös tojótyúk vásár 480Ft/db. Sárbogárd,
Tinódy út 202. 06 (30) 442 4971
VW Polo IV. Comfortline 1,4 benzines ezüstme-
tál 2006. évjáratú gépkocsi elsõ hölgy tulajdo-
nostól garantáltan 60 ezer kilométerrel eladó.
Irányár: 1.690.000 Ft. 06 (20) 492 3113 (4508397)

Rántani való csirke kapható Bethlen u. 25 (Men-
tõ köz) 06 (25) 461 187 (4508547)

Fóliában való paprika- és paradicsom-palánta
kapható Sárbogárd Honvéd u. 18. 06 (25) 465
025
Süldõ nyulak húsvétra eladók. 06 (30) 2455 622
Sárbogárd József A. u. 19/b alatt, 53 m2-es elsõ
emeleti, felújított lakás eladó. Telefon: 06 (20)
455 3187
Dióbél eladó. 06 (25) 460 835
Segítségre van szüksége? Kerti munkákat, ta-
karításokat vállal 2 megbízható személy. 06 (30)
516 5824, 06 (30) 866 5968
Lakás kiadó Sárbogárdon. 06 (70) 332 1397

Eladó egyedi fûtéses Ady E.-lakótelepi lakás. 06
(70) 453 0509
Kárpitos bútorok áthúzását, javítását vállalom.
06 (30) 662 5375 (4508674)

Árpád-lakótelepen lakás kiadó. 06 (30) 482
3947
Külföldi munkára jó fizikumú ács és hegesztõ
szakembereket és segédmunkást keresünk sür-
gõsen. 06 (30) 576 2729 (4508494)

Eladó emeletes ágy 80x180-as ágynemûtartós
gyermekheverõ. 06 (30) 410 0357
Sárbogárd központjában tégla építésû, gázfûté-
ses közmûvesített, családi ház eladó. 06 (1) 332
4435
Húsvétra nyúl eladó, 1000 Ft-tól! Érdeklõdni: 06
(25) 465 973
Eladó kisnyulak! 06 (20) 273 7624, Sárbogárd,
Árpád u. 85.
Nyulak eladók! Házi és oroszlánfejû törpe. 06
(30) 981 9923 (4508295)

Új kazánok a gyártótól, garanciával, papírokkal
olcsón eladók. 06 (30) 424 9840 (4508292)

FOGSORJAVÍTÁS
06 25 468 556, 06 70 382 8512

GÁZKÉSZÜLÉKEK
javítása, karbantartása

06 30 440 5790

DUGULÁSELHÁRÍTÁS,
falbontás nélkül!

Telefon: 06 70 310 8086

CSIRKEVÁSÁR!
Tinódi u. 52. 06 30 384 2294

Sárbogárdon az EXTRA TURKÁBAN -
KIVÁLÓ MINÕSÉGÛ RUHÁKAT,

CIPÕKET, 500-1500 Ft,
ÚJ MÁRKÁS NAPSZEMÜVEGEKET,

5500-10000Ft-os áron kínálunk
2012 április 11-ig!

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!

ISKOLAI-ÓVODAI
BEIRATÁSOK

Tájékoztatjuk a tisztelt Szülõket, hogy a
leendõ elsõ osztályos tanulók beíratásá-
ra az alábbi idõpontban kerül sor
a Mészöly Géza Általános Iskolában:
2012. április 17. 8–16 óra;
2012. április 18. 8–17 óra;
2012. április 19. 8–14 óra;
a Szent István Általános Iskolában:
2012. április 17. 14–16 óra;
2012. április 18. 9–11.30 óra, 13–15.30 óra;
2012. április 19. 7.30–11.30 óra.
A leendõ óvodások beíratására a Zengõ
Óvodában az alábbi idõpontban kerül sor:
2012. április 17. 8–16 óra;
2012. április 18. 8–16 óra;
2012. április 19. 8–14 óra.

Iskolavezetés

Sárbogárdi
KÉPESLAPOK
kaphatók szerkesztõségünkben

40 Ft-os áron.
Sárbogárd, Hõsök tere 12.,

tel.: 06 (25) 508 900.

Hargitai nagymamaHargitai nagymama
szakácskönyveiszakácskönyvei

kaphatók a Bogárd és Vidékekaphatók a Bogárd és Vidéke
Lapkiadóban és az újságotLapkiadóban és az újságot

árusító boltokban!árusító boltokban!

Kis szakácskönyv: 1.500 FtKis szakácskönyv: 1.500 Ft

Nagy szakácskönyv: 2.500 FtNagy szakácskönyv: 2.500 Ft
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MEGHÍVÓ
Sárbogárd Város Önkormányzata kép-
viselõ-testületének pénzügyi, városgaz-
dálkodási és városfejlesztési bizottsága

2012. április 10-én (kedden) 15.00
órakor ülést tart.

Az ülés helye: a polgármesteri hivatal
díszterme, Sárbogárd, Hõsök tere 2.
Napirend:
Sárbogárd–Hantos–Nagylók együttes
ülése:
1. A Sárbogárd–Hantos–Nagylók Gyer-
mekjóléti Intézményfenntartó Társulás
2011. évi költségvetése végrehajtásáról
szóló beszámoló elfogadása c. anyag vé-
leményezése.
2. A Sárbogárd–Hantos–Nagylók Szo-
ciális Alapszolgáltatási Intézményfenn-
tartó Társulás 2011. évi költségvetése
végrehajtásáról szóló beszámoló elfo-
gadása c. anyag véleményezése.
Sárbogárd–Nagylók együttes ülése:
1. A Sárbogárd–Nagylók Közoktatási
Intézményfenntartó Társulás 2011. évi
költségvetése végrehajtásáról szóló be-
számoló elfogadása c. anyag vélemé-
nyezése.

Tóth Béla PVVB-elnök

MEGHÍVÓ
Sárbogárd Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete, Hantos Község
Önkormányzatának képviselõ-testüle-
te és Nagylók Község Önkormányzatá-
nak képviselõ-testülete

2012. április 10-én (kedden) 17.30
órakor együttes ülést tart.

Az ülés helye: a polgármesteri hivatal
díszterme, Sárbogárd, Hõsök tere 2.
Napirend:
1. A Sárbogárd–Hantos–Nagylók Gyer-
mekjóléti Intézményfenntartó Társulás
2011. évi költségvetése végrehajtásáról
szóló beszámoló elfogadása.
2. A Sárbogárd–Hantos–Nagylók Szo-
ciális Alapszolgáltatási Intézményfenn-
tartó Társulás 2011. évi költségvetése
végrehajtásáról szóló beszámoló elfo-
gadása.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

MEGHÍVÓ
Sárbogárd Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete és Nagylók Község
Önkormányzatának képviselõ-testüle-
te

2012. április 10-én (kedden) 17.45
órakor együttes ülést tart.

Az ülés helye: a polgármesteri hivatal
díszterme, Sárbogárd, Hõsök tere 2.
Napirend:
1. A Sárbogárd–Nagylók Közoktatási
Intézményfenntartó Társulás 2011. évi
költségvetése végrehajtásáról szóló be-
számoló elfogadása.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

KÉMÉNYSEPRÕ-HIRDETMÉNY
A Fejér Megyei Kéményseprõ és Tüze-
léstechnikai Zrt. (8000 Székesfehérvár,
Kertalja u. 11.) szolgáltatási igazgatója
kérésére a hozzám írt levelében – melyet
2012. év március 28-án vettem kézhez –
foglaltak alapján ezúton tájékoztatom a
tisztelt Lakosságot, hogy a 2012. év I. fél-
évi ütemezés szerint a KÉMÉNY Zrt. a
kéményseprõi–ipari közszolgáltatási te-
vékenységet közigazgatási területünket
érintõen Sárszentmiklós területén 2012.
április 3. napján megkezdte és folyama-
tosan végzi.
Az egyes helyi közszolgáltatások kötele-
zõ igénybevételérõl szóló 1995. évi XLII.
törvényben, valamint a kötelezõ kémény-
seprõi–ipari közszolgáltatásról szóló
27/1996. (X.30.) BM-rendeletben foglal-
tak szerint ezen közszolgáltatás igénybe-
vétele kötelezõ.
A közszolgáltatás során a kémények
rendszeres felülvizsgálata, tisztítása, il-
letve minden egyéb szükséges beavatko-
zás az élet- és vagyonvédelem érdekében
történik. Az elmúlt években a nem meg-

felelõ állapotú tüzelõberendezések és
kémények miatt az anyagi károk mellett
sajnos több esetben következett be halál-
lal végzõdõ tragédia. Mindezekre tekin-
tettel kéri a szolgáltató a lakóházas ingat-
lanok tulajdonosait, használóit és kezelõ-
it, hogy a KÉMÉNY Zrt. munkatársai-
ként megjelenõ személyek – személyazo-
nosságuk hiteles és meggyõzõ igazolását
követõen – zökkenõmentes feladatellá-
tását szíveskedjenek biztosítani. A mun-
kavégzés során tapasztaltakról, illetve a
legfontosabb tudnivalókról a kémény-
seprõ a helyszínen írásban és szóban kö-
teles tájékoztatni az ingatlantulajdono-
sokat.
A közszolgáltatással kapcsolatban felme-
rülõ kérdésekben a már jelzett címen,
vagy a 06 (22) 550 100-as telefonszámon a
KÉMÉNY Zrt. ügyfélszolgálatán szíve-
sen állnak rendelkezésükre.
A közszolgáltatóval történõ szíves együtt-
mûködésüket elõre is köszönöm.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

Halálos lakástûz Abán

2012. április 1-jén, vasárnap, reggel kigyulladt egy családi ház Abán. A Bercsényi utcában
a körülbelül 10x10 méter alapterületû épület egyik szobája égett. A tûzesethez a sárbo-
gárdi hivatásos tûzoltók vonultak, akik az oltási munkálatok közben a házban egy el-
hunytat találtak. A tûz keletkezésének okát, körülményeit a Fejér Megyei Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság vizsgálja.

Szabó-Bisztricz Anett megyei katasztrófavédelmi szóvivõ
Fotó: Sárbogárd Hivatásos Tûzoltóság
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Ezt a fotót Csomós Rita küldte szerkesztõségünknek, melyen
Tanzániában egy Namanga nevû kis faluban helyi maszájok ta-
nulmányozzák a Bogárd és Vidékét. Mint írta: „Rendkívül érde-
kelte õket, hogy az oly távoli Magyarországon a fehér emberek micso-
da maskarákba öltöznek farsang alkalmával, és elborzasztotta õket a
gondolat, hogy ahol olyan sok hó esik, az árokba futhat egy autó.”
Köszönjük a fotót! Szerkesztõség

Lapunk Namangában


