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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

Csókszikra
Az emberi hiúság velejárója, hogy olykor
vágyunk a „sztárlétre”. Ki ne álmodta vol-
na már magát egy regény, vagy egy film sze-
replõinek helyébe? Ki ne sóhajtozott volna
egy fõhõs után titokban?
Lehet mindenki ragyogó csillag a válasz-
tott színpadon. Remekelhet erejével a
tinódi kötélhúzáson. Saját locsolóverssel
vésheti be magát az emlékezetekbe. Írhat
nagyszerû könyveket. Segédkezhet egy
templom felújításában. Fát, virágot ültet-

het. Táncával veheti le lábáról a közönsé-
gét. Sõt, színjátszóként a világot jelentõ
deszkákat hódíthatja meg.
Aki csak a hírnévért tetszeleg, az facsarja
az orrunkat, mint a döglött ló rothadásá-
nak bûze, s pályafutása tiszavirág-életû.
Az igazi csillag belülrõl tündöklik, olyan,
mint egy jól megkomponált parfüm: arra
hivatott, hogy alázattal, más-más illatszir-
mát bontva ki ihletet adjon másoknak,
majd elegáns léptekkel elsétál, egy
könnyed csókot dobva.
Ehhez nem kell világ-, vagy országméretû
közönség. Elég egyetlen ember, akiben
lángot vet, megfogan e csókszikra.

Hargitai–Kiss Virág

No, persze, csak úgy képletesen értve, mert nagyon is összetartó, családi közösséget al-
kot ez a városrész. Az elmúlt szombaton azonban kötélhúzást rendeztek a vasút melletti
focipályán. Mindenki mindenkivel összemérte az erejét.

Nagyszombati tánc

Széthúztak
a tinódiak!
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Országos döntõben a Petõfi Kvartett
A XXIII. Országos Diákszínjátszó Találkozó (ODT) döntõjébe
jutott a sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnázium négyfõs színjátszó-
csoportja, a Petõfi Kvartett: Makkos Anna Ráhel 8. c, Szõnyegi
Dóra 11. d, Takács Anna 11. c és Nagy Petra 12. b., tanáruk,
Leszkovszki Anna rendezõi irányításával. A Fejér Megyei Diák-
napokon és az ODT közép-dunántúli regionális döntõjén is
aranyban (illetve kategóriadíjban) fürdõzõ lányok Madách Imre
„Az ember tragédiája” címû mûvén alapuló, Ádáméva címet
viselõ darabjukban nyújtott játékukkal nyûgözték le a zsûrit és a
közönséget.
Szereposztás: Lucifer – Takács Anna; az Úr és az „égi karakterek” –
Szõnyegi Dóra; Ádám, Éva és az emberek szerepében Makkos Anna
Ráhel és Nagy Petra.

A regionális megmérettetésre március 25-én került sor Pápán, a
Jókai Mór Mûvelõdési és Szabadidõ Központban. Innen csak egy
csoport juthatott volna tovább, de a szakma ítészei – a régiós elõ-
döntõket megvárva – érdemesnek találták továbbjuttatni a Petõfi
Kvartettet is.
Mint a www.naplo-online.hu honlapon olvasható: a versenyen fõ-
ként kamaraelõadásokkal lépett föl hét csapat. A zsûri (Tegyi Ti-
bor drámatanár, Szabó Zoltán színmûvész, Lázár Péter drámata-
nár) két arany minõsítést ítélt oda: az egyiket a Balatonalmádi
Kéttannyelvû Gimnázium színjátszó csoportjának, a másikat a
sárbogárdi Petõfi Kvartettnek.
Mint azt Tegyi Tibor elmondta, örömmel tapasztalta, hogy sok
múlt a csoportmunkán. Az elõre megírt darabok „átfolytak” a
szereplõkön, és hozzátették saját gondolataikat, munkájukat.
– Színes volt a kínálat, azok voltak az erõs produkciók, amiket a fel-
szabadult játékkedv, illetve a biztos technikai tudás jellemzett. Két
nagyon erõs produkciót is láttunk, más és más erényekkel, ezért tart-
juk fontosnak, hogy az országos megmérettetésre mindkettõ eljusson
– fogalmazott a zsûri tagja.
A közönség szavazatai alapján a legjobb nõi fõszereplõ díját a sár-
bogárdi Nagy Petra kapta Pápán.
Az országos döntõre április 20–22-én kerül sor Kecskeméten, 21
csoport részvételével.
Gratulálunk Leszkovszki Annának és a Petõfi Kvartett lányai-
nak! Önfeledt játékot kívánunk az országos megmérettetésen!

Hargitai–Kiss Virág

Nyuszizás a sárszentmiklósi klubban
A húsvéti nyulak már pénteken délután tiszteletüket tették a
miklósi klubban, ahol népes gyerekcsapat készülõdött az ünnep-
re. A nyulak, persze, nem biztos, hogy annyira örültek az aprósá-
goknak, mint azok nekik. A kis nyuszik riadtan bújtak össze a do-
boz sarkában a cirógatások elõl. Némelyikük azonban nem úszta
meg a dajkálást. A nagyobb tapsifüles egy idõ után felbátorodott,
és már azon törte a fejét, hogyan juthatna ki az õt körülkerítõ lá-
dák közül.
A szeszélyes idõ miatt jórészt a klubban tartózkodtak a gyerkõ-
cök. Volt locsolóversverseny, amin a lányok dönthették el, hogy
melyik fiú mondta a legjobb „szavalatot”; lehetett tojást díszíteni
festékkel, kivágott formákkal, szalvétával, vagy akár színezni. A
ropievõverseny még csak a kezdete volt a fizikai teljesítõképesség
bizonyításának – eredménye egy lapátnyi ropihulladék lett, ami
már ne fért el a szájakban. A gyerekek annyira fellelkesültek az-
tán, hogy kiszabadulva a szotyorgó esõbe, az udvarra, Kovács Zol-
tán testnevelõ vezetésével összemérhették ügyességüket ping-
ponglabda-egyensúlyozásban és hokiütõvel való kosárlabda-ve-
zetésben is.
Tóth András klubvezetõnek köszönhetõen
ibolyából készült még illatos locsolóvíz is.
Végezetül álljon itt a lányok által nyertes-
nek hirdetett locsolóvers, amit Kolompár
Gergõ adott elõ:
„Odakinn az utcán azt mondják a nagyok,
hogy idebenn a házban hervadnak a csajok.
Én is, mint az apám, szeretem a nõket,
ezért eljöttem meglocsolni õket.”
S íme az én kedvencem, Már Zétény verse:
„Én még kicsi vagyok,
verset nem tudok,
majd jönnek a nagyok,
mondanak azok.”

Hargitai–Kiss Virág
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Nyulász Péteré az Év Gyermekkönyve

A sárbogárdi származású NYULÁSZ PÉTER HELKA címû me-
seregénye elismeréseként az Év Gyermekkönyve 2011 díjat vehe-
tett át április 2-án Szõcs Géza kultúráért felelõs államtitkártól a
nemzetközi gyermekkönyvnap (Hans Christian Andersen dán
meseíró születésnapja) alkalmából, a Gyermekkönyvek Nemzet-
közi Tanácsa (IBBY) által szervezett országos szakmai konferen-
cia keretében, Budapesten.
Nyulász Péter 1968-ban született. Történelem–földrajz szakon
szerzett diplomát Debrecenben a Kossuth Lajos Tudományegye-
temen. Tíz éven át a Magyar Rádió riportereként dolgozott. Je-
lenleg a www.egyszervolt.hu családi portál szerkesztõje, sajtóre-
ferense, valamint számos gyermekeknek szóló könyv (mesék, ver-
sek, mondókák) szerzõje: Zsubatta!, Miazami, Miazmég, A baba
bab, Beszélõ babakezek, Helka.
Az Év gyermekkönyve díjat Magyarországon az IBBY Magyar
Szekciója ítéli oda az elõzõ év legjobb, legsikeresebb új magyar
gyerekkönyveinek, illetve azoknak, akik kiemelkedõt nyújtottak a
gyerekeknek szóló irodalom, illusztráció, könyvkiadás valamely
részterületén. A díj célja a magyar gyerekirodalom kiemelkedõ
alkotóinak elismerése és elismertetése.
Gombos Péter, a Magyar Olvasótársaság alelnöke ekképp mél-
tatja Nyulász Péter könyvét az IBBY honlapján:
„Nyulász Péter bizonyos szempontból tolkieni történetet írt, ám
regényének egyik legnagyobb erénye, hogy egy pillanatig sem
érezzük, hogy parafrazeálna, hogy erõltetetten ültetne át magyar
viszonyok közé angolszász sajátosságokat. Kamor és Gandalf ha-
sonlósága persze rögtön szemet szúr, de a Helka sokkal inkább a
magyar mondavilágon – elsõsorban Lipták Gábor gyûjtésén, ba-
latoni mondáin – alapul, így mindvégig a miénknek érezhetjük.
Helyszínei ismerõsek lehetnek, sõt fejezetrõl fejezetre bejárha-

tók – akár a gyermekolvasó számára is. (A szerzõ egyébként maga
is megtette ezt a kirándulást, fényképekkel illusztrált elõadásokat
is tart errõl, s azon sem lepõdnénk meg, ha a ’Helka-túra’ idegen-
forgalmi/irodalmi fogalommá válna egyszer.)
Nagy erénye a könyvnek, hogy a történetfûzés nem akad meg,
nem érezhetõ, hogy nem homogén anyag adja a cselekmény alap-
ját. Emellett van benne egy olyan könnyedség, amely általában a
klasszikus elõzményekbõl is hiányzik. Gördülékeny és szép a nyel-
vezet, a karakterek pedig szerethetõk és következetesek. Az sem
elhanyagolható, hogy a fiú- és lányolvasók egyaránt megtalálhat-
ják az azonosulás lehetõségét, de akár rajongásuk tárgyát is
Helkában, vagy épp Cipriánban. Hisz ’a gyerekek a szívükkel ol-
vasnak’ (Kästner), átélhetõ, megélhetõ kalandra vágynak. A
Helka a tekintetben is ’hagyományos’ fantasy, hogy (varázslók,
csodalények ide vagy oda) hõse, központi figurája végig az ember
marad, ’játéktere’ pedig a természet, jelen esetben a Balaton-part
gyönyörû környezete.
Így aztán hiába a gonosz ármány, a sötét erõk összefogása, a re-
gény végén mégis csupán az lehet Furmint és Tramini vitájának
tárgya, hogy mi legyen a vacsora:
– Palacsinta! Túrógombóc! Palacsinta!! Túrógombóc!! Palacsin-
ta!!! Túrógombóc!!!
A vita persze eldönthetetlen, a Helkához azonban mindenkinek
jó étvágyat kívánok!”
Gratulálunk Nyulász Péternek a jeles elismeréshez! Kívánjuk,
hogy gazdagítsa még több értékes kötettel a gyermekek és
családok könyvespolcait!

Forrás: www.index.hu, www.ibby.hu, www.prae.hu

A magyar költészet napja
1905. április 11-én született József Attila. 1964 óta minden évben
ezen a napon ünnepeljük a magyar költészet napját. Lapunk e
verssel emlékezik meghatározó költõnkre.

József Attila: Tavasz van! Gönyörû!
Tavasz van, tavasz van, gyönyörû tavasz,
A vén Duna karcsú gõzösökre gondol,
Tavasz van! Hallod-e? Nézd, hogy karikázik
Mezei szagokkal a tavaszi szél.
Jaj, te, érzed-e? Szeretõ is kéne,
Friss, hóvirághúsú, kipirult suhanás.
Õzikém, mondanám, ölelj meg igazán!
Minden gyerek lelkes, jóizû kacagás!
Tavasz van, gyönyörû! Jót rikkant az ég!
Mit beszélsz? korai? Nem volt itt sose tél!
Pattantsd ki a szíved, elõ a rügyekkel -
A mi tüdõnkbõl száll ki a tavaszi szél!

(1924 tavasza)



4 KÖZÉLET 2012. április 12. Bogárd és Vidéke

A KDRFÜ új vezetõje

Molnár Tamást bízta meg 2012. március
1-jétõl a Közép-Dunántúli Regionális Fej-
lesztési Ügynökség vezetésével Németh
Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter. Az
új ügyvezetõ az elmúlt napokban meg is
kezdte a társaság irányítási feladatainak
átadását, átvételét, jogi, gazdasági helyze-
tének vizsgálatát és feladatainak átfogó
megismerését. Munkatársaival nekilátott
a felkészülésnek az európai uniós támoga-
tások felhasználásának gyorsítása érde-
kében hozott kormányzati intézkedések
végrehajtására.
A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési
Ügynökséget korábban dr. Temesvári Ba-
lázs vezette. Az egykori ügyvezetõ másfél
éven át irányította a KDRFÜ-t, s ez idõ
alatt sikerült elérnie, hogy az utolsók közül
az elsõ kettõ közé került a Közép-Dunán-
túli Régió az operatív programok megva-
lósításában. Dr. Temesvári Balázs 2012.
február 1-je óta a Széphõ Zrt. vezérigazga-
tójaként dolgozik, munkáját pedig Molnár
Tamás folytatja.

Molnár Tamás vezetõi tapasztalatait a
bankszektorban szerezte, ahol két évtize-
det töltött. Napi munkája során kapcsolat-
ban állt Fejér megye, illetve a Közép-Du-
nántúli Régió gazdaságával. A Magyar
Fejlesztési Banknál, valamint a Magyar
Gazdaságfejlesztési Központnál töltött
évek során átfogó ismereteket szerzett ré-
giónk fejlõdésérõl, fejlesztési lehetõségei-
rõl. Munkája mellett aktívan bekapcsoló-
dott térségünk vállalkozásfejlesztési tevé-
kenységébe és a közéletbe is. Jelenleg a
Széchenyi Tõkebefektetési Alap – Befek-
tetési Bizottság tagja, a Székesfehérvári
Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapít-
vány FB elnöke, a Fejér Megyei Békéltetõ
Testület tagja, valamint a Fejér Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara akkreditált
oktatója.
„Tapasztalataimat felhasználva azon dolgo-
zom, hogy megismerjem az KDRFÜ elmúlt
idõszakának eredményeit, s a jövõbe tekint-
ve meghatározzam az elérendõ célokat, fel-
adatokat” – nyilatkozta a jövõt illetõen. –
„Elsõdleges célom, hogy a kedvezményezet-
tek a lehetõ legtöbb segítséget kapják meg a
projektjeik elõkészítéséhez, megvalósításá-
hoz, és kiemelt hangsúlyt kívánok fordítani
az ügyfélszolgálati munka színvonalának to-
vábbi növelésére is.”
Mint mondta: széleskörû együttmûködés-
re törekszik régiónk terület- és gazdaság-
fejlesztési szervezeteivel, megyei és tele-
pülési önkormányzataival, a kamarákkal,
szakmai érdekképviseletekkel, nonprofit
szervezetekkel, hatóságokkal és a médiá-
val.

/–/

A Bogárdi TV
üzenõfaláról

2012-04-04 Nyuszika a fûbõl

Azt hiszem, értem már a hónapokkal ez-
elõtti panaszokat a közmunkások ellen. A
tyúkok az udvaron serényebben kapirgál-
nak, mint egyes munkások. Tisztelet a ki-
vételnek! Jobban oda kéne rájuk figyelni.
Tudom, hogy kevés az az összeg, amit kap-
nak, de sokan szívesen és rendesen dolgoz-
nának még azért is. Becsüljék meg jobban
a munkát, hisz nem sok ember kapja csak
úgy a fizetését. Azt javaslom, hogy köz-
munkára fel!

2012-04-05 Mamika

T. nyuszika a fûbõl! Lesbõl támad; hagyja
már a közmunkásokat, nem az õ feladatuk
helyettünk elvégezni mindent! A közterü-
let karbantartása a feladatuk, nem az Ön
háza táján kell sepergetniük, viszont elég
sok idõs embernek segítettek a télen, én is
közéjük tartozom!!! Más dolga nincs, mint
azt lesni, mit csinálnak a közmunkások?
Akkor menjen, s tegye rendbe a háza tá-
ját!!!!!!!

2012-04-06 Nyuszika a fûbõl

Látom, Mamika, nem értette a lényegét.
Olvassa el még egyszer, és lásson a sorok
mögé! Mint említettem: tisztelet a kivétel-
nek! Nem azt állítottam, hogy minden köz-
munkás olyan, csak 1-2. De azok helyett is
lehetne olyan, aki akar a dolgozni.

2012-04-08 „MAGAM”

Tisztelt Mamika! Kötelességemnek tar-
tom, hogy írjak. Nyuszikának az írásában
nagyon sok igazság van. Én sem akarom
bántani a közmunkásokat, de a munkavég-
zésük tényleg olyan, hogy igencsak jobban
rájuk kéne figyelni. Ugyanis nem érdekli
õket, hogy hol vannak, ki látja õket, csak
ülnek és mesélnek. Azért a pénzért több
munkát kéne elvárni tõlük. Nyilván közte-
rületen, és nem az Ön házánál. Üdvözlöm.

2012-04-09 Tákör

Szeretném jelezni a sárbogárdi labdarúgó-
klubnak, vagy a szervezõknek, hogy a mér-
kõzések elõtt nem lenne rossz, ha elraknák
a pálya szélérõl az ott maradt kapukat.
Nem az alapvonalról beszélek! (Hehe!)
Hanem a lelátó felõli oldalról. Nem hin-
ném, hogy ott van azoknak a kapuknak a
helye! Mikor kimegyek, élvezni szeretném
a meccset!

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke

eseményeirõl

Új fák az áruházaknál
Többször is elhangzott már testületi ülé-
sen, hogy egyes sárbogárdi áruházaknál
kevés a fa, azok egy részét is kitördelték
már vandálok.
Most végre lett gyakorlati foganatja a sza-
vaknak, ugyanis a Lidl pótolta a hiányzó fá-
kat, a Penny építményének tulajdonosa, a
Schwegmann és Társa Kft. pedig egy ker-
tészeti céggel ültettetett szép erõs fákat,
növényeket, és rendbe tetette a zöld sávot.
A növények öntözését az önkormányzat
vállalta.
Mint azt Szõnyegi Lajos, a polgármesteri
hivatal mûszaki osztályának vezetõje el-
mondta: bíznak benne, hogy ezek a fák na-
gyobb megbecsülésnek örvendenek majd,
mint pórul járt társaik. Hiszen úgy kell a
tiszta levegõ, mint egy falat kenyér. Ha
nincsenek növények, nincs levegõ, ha nincs
levegõ, megszûnünk létezni mi, emberek
is.

Hargitai–Kiss Virág
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Megújul a pálfai katolikus templom
A római katolikus templomot Pálfa föl-
desura, Apponyi György építtette 1789-
ben, késõi barokk stílusban. A plébániát
örököse, Apponyi Antal alapította 1800-
ban, õ a templom elsõ kegyura. A plébánia
alapítása elõtt a simontornyai ferences ba-
rátok végezték az egyházi szolgálatokat.
Az elsõ lelkipásztor Diviánszky János volt.
A templom utolsó átfogó renoválása
1960-61-ben történt néhai dr. Kovács Gé-
za plébános szolgálata idejében. Az 1986-
os évben Simon János plébános szolgálata
idején Böröcz József, néhai Ferenczi Ger-
gely, Horváth László, néhai Molnár József
munkája nyomán került átfestésre. Ma is
köszönet és hála érte!
Az MVH által kiírt „Vidéki örökség meg-
õrzése” pályázat alapozza meg a mostani
renoválást, amelyen nettó 23 millió forint
támogatást nyert a Pálfai Római Katolikus
Plébánia. Köszönet név nélkül minden jó-
szívû segítõnek, akik ebben segítségünkre
voltak. Ezen összeg nagyon szigorú elszá-
molású, és utólag kerül kifizetésre. Ennek
az elszámolás idejére jutó kamatát önerõként az egyházközség-
nek kell fedeznie, ami milliós nagyságrendû. Az egyházközség be-
vételei a folyamatos mûködést is szûkösen fedezik.
A pályázattól függetlenül, de a felújítással egy idõben a torony er-
re kialakított részébe toronyóra is kerül a Gálos család nagylelkû
adományaként, Isten dicsõségére és a család és felmenõik emlé-
kére. Elõre is köszönjük!
A munkálatok megkezdõdtek, s reményeink szerint az Úr segítsé-
gével és a kivitelezõk szorgalmas munkavégzésével a templom vé-
dõszentjének ünnepén befejezõdnek. Búcsú alkalmával kérhet-
jük Isten áldását a külsõleg megszépült templomunkra, amelyre

megújított faszerkezeten natúrcserép, új bádogszerkezet és to-
ronysüveg kerül, és a külsõ burkolat is ismét fehérben ragyog
majd.
Tisztelettel buzdítunk adományozásra minden jó szándékú em-
bert a munkák során adódó többletkiadások és a külsõ renoválása
után remélhetõ templombelsõ-megújításhoz. Adományaikat a
Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet pálfai kirendeltségé-
nél vezetett számlára várjuk. Vidéken élõknek szeretettel posta-
csekket is adunk.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Bérdi Imre

Nagyszombati tánc
A cecei Gerlice Néptánc Egyesület nagyszombati készülõ-
désre várta az érdeklõdõket a helyi mûvelõdési házba. Az
együttlét betöltötte a szombat délutánt.
Ebéd után Szabóné Czuczai Katalin vezetésével kézmûves-
kedésre, a hagyományos tojásdíszítési technikák megisme-
résére, gyakorlására nyílt lehetõség. Majd 18 órától Nagy
Zoltán József és Iker Józsefné néptáncpedagógusok okítot-
ták vajdaszentiványi tánclépésekre a népi ritmusok szerel-

meseit a színpad elõtti parketten. A tanításba sok humor is
vegyült, de azért a tanár úr megkövetelte a fegyelmet.
Elõször a lányok, fiúk külön gyakorolták be a lépéseket,
majd egybefonódtak a párok, és úgy ropták a zenére. Nem-
csak a táncban, hanem baráti beszélgetések révén is feltöl-
tõdhettek a jelenlévõk, otthonról hozott falatok mellett.

Hargitai–Kiss Virág
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Kevés baleset,
sok ittas Fejérben

2012. április 10.

Fejér megye útjain a húsvéti hétvégén mindössze hat sérüléses
közlekedési baleset történt. Az okozók között ittas sofõr ugyan
nem volt, azonban a közúti ellenõrzések során összesen 28 alka-
lommal színezõdött el a szonda.

Két súlyos és négy könnyû kimenetelû balesethez riasztották a
közlekedési helyszínelõket a megye útjain az elmúlt négy nap
alatt. Halálos baleset nem történt. A sérüléses baleseteken túl
összesen huszonkét anyagi káros közlekedési balesetnél intéz-
kedtek a megye rendõrei. A baleseteket tekintve e hétvége nem
tekinthetõ kiemeltnek, átlagosnak mondható.

Súlyos kimenetelû közlekedési baleset történt vasárnap reggel
Sárbogárd külterületén a 63-as számú fõút 61+900 km szelvényé-
ben. Itt egy személygépkocsi árokba hajtott, melynek során az au-
tóban ülõ egyik utas súlyosan megsérült.

A balesetnél nem merült fel, hogy a gépkocsivezetõ ittas lett vol-
na. Az alkalmazott alkoholszonda ugyanis negatív értéket muta-
tott.

Ezen kívül sem a könnyû kimenetelû, sem az anyagi káros közle-
kedési balesetekben érintett gépjármûvezetõk nem voltak itta-
sak. A megye útjain azonban a rendõri ellenõrzéseknek köszön-
hetõen összesen 28 ittas gépjármûvezetõt szûrtek ki a rendõrök.
Közülük négyet pénteken, hatot szombaton, hármat vasárnap,
míg tizenötöt hétfõn. A pozitív értéket fújtak között húsz kerék-
páros és nyolc gépkocsivezetõ volt. Mindegyikükkel szemben el-
járást indított a rendõrség.

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

2012. április 11.

Sárbogárdi járõrök napja egy elõvezetéssel indult. Kedden reggel
a Sárbogárd Városi Bíróság parancsa értelmében megkezdték az
elõvezetését a helybéli férfinek, mivel azonban elõvezetés közben
a férfi hozzátartozói a kiszabott pénzbírságot befizették, a férfit
szabadították. Délután a móri rendõrök átirata alapján intézked-
tek a rendõrök. Egy fiatalkorú fehérvárcsurgói hölgyet állítottak
elõ a rendõrkapitányságra, mivel az átirat szerint a lány kivonta
magát a szülõi felügyelet alól. Törvényes képviselõjének adták át.
Erõsen ittas volt az a kerékpáros, akit Sárkeresztúr területén állí-
tottak meg a járõrök. A férfinél iratok sem voltak és olyan ittas
volt, hogy a szondát sem volt képes megfújni. Mintavételre állítot-
ták elõ, az orvos a klinikai tünetek alapján erõsen ittasnak ítélte.

Éjjel tíz óra elõtt nem sokkal Nagyhörcsök területén lévõ vágóhíd
körbezárt területén fémtolvajokat zavartak meg a rendõrök. A
tettesek fém szerelvényeket akartak eltulajdonítani. A rendõrök
a helyszín közelében fogták el a két helybéli férfit, akit késõbb a
nyomozók a bûncselekmény elkövetésével meggyanúsítottak.

R. Szabó Ágnes FMRFK-szóvivõ

Parancsnoki ellenõrzõ
gyakorlat Sárbogárdon

2012. április 2-3-4-én parancsnoki ellenõrzõ gyakorlatot tartották
Sárbogárdon. A feltételezett szituáció szerint a MÁV „felvételi
épület” kezelõhelyisége alatti pincében, a kazánházban elektro-
mos zárlat miatt tûz keletkezett. A lángok átterjedtek a pincében
tárolt éghetõ anyagokra, bútorokra. A MÁV dolgozói közül egy
személy lement a pincébe, de kifelé jövet eltévedt, õt nem találják.

A gyakorlat során a pincében a tûz helyét piros, a füstöt kék villo-
gó LED-ekkel jelezték, a tûzoltóknak mindezek figyelembe véte-
lével kellett végrehajtaniuk a feladatot.

Az április 4-ei gyakorlat a megyei katasztrófavédelmi mûveleti
szolgálat részvételével zajlott.

A feladat végrehajtását mindhárom csoport esetében megfelelõ-
nek értékelte Kõvágó Dezsõ tû. õrnagy, sárbogárdi tûzoltópa-
rancsnok.

A parancsnoki ellenõrzõ gyakorlatok célja a létesítmény terüle-
tén a szerelési és begyakorló gyakorlatokon elsajátított ismeretek
ellenõrzése, valamint ezen ismeretek gyakorlati alkalmazása
meghatározott taktikai feltételek figyelembe vételével. A tûzoltás
vezetésének, a tûzoltás irányításának és kommunikálásának el-
lenõrzése.

Szabó-Bisztricz Anett megyei katasztrófavédelmi szóvivõ
Fotó: Sárbogárd Hivatásos Tûzoltóság

KÉK HÍREK
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Katasztrófavédelmi
Ifjúsági Verseny
Dunaújvárosban

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi
Kirendeltsége a felmenõ rendszerû ka-
tasztrófavédelmi ifjúsági verseny kiren-
deltségi fordulóját 2012. április 10-én, ked-
den rendezte meg a Szalki-sziget terüle-
tén. A megnyitón Gombos István, Dunaúj-
város humán ügyekért felelõs alpolgár-
mestere és Magosi Lajos tû. alezredes, a
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazga-
tóság vezetõje köszöntötte a résztvevõket.
A versenyen 11 általános iskolás és 21 kö-
zépiskolás csapat mérte össze tudását és
ügyességét.
A 128 diáknak 10 állomáson kellett elmé-
leti és gyakorlati feladatokat végrehajtani
a következõ témakörökben: egészségügy,
tûzvédelem, polgári védelem, katasztrófa-
védelem, környezet- és természetvédelem,
vízi rendészet, bûnmegelõzés és árvízi vé-
dekezés.
A verseny célja, hogy a fiatalok minél szé-
lesebb köre ismerkedjen meg a katasztró-
favédelmi szemlélettel; gyõzõdjenek meg
a polgári védelem, tûzvédelem, bûnmeg-
elõzés és környezetvédelem jelentõségé-
rõl, társadalmi szükségességérõl; szerez-
zenek alapvetõ ismereteket a veszély- és
katasztrófahelyzetben történõ megelõzé-
si, védekezési és helyreállítási magatartási
szabályokról; legyenek segítõi bajba jutott
embertársaiknak.
A rendezvényt Dunaújváros Megyei Jogú
Város Önkormányzata, az ISD DUNA-
FERR Zrt., a Dunaújváros és Környéke
Közbiztonságáért Közalapítvány és a
DVG. Zrt. támogatta.

Eredmények
Általános iskolás korcsoport:
I. helyezett: Németh László Általános Is-
kola, Mezõszilas
II. helyezett: Vasvári Pál Általános Iskola,
Dunaújváros
III. helyezett: Lonkai Ármin Általános Is-
kola, Mátyásdomb
Középiskolás korcsoport:
I. helyezett: a Kossuth Lajos Általános Is-
kola középiskolás csapata, Nagyvenyim
II. helyezett: Petõfi Sándor Gimnázium,
Sárbogárd
III. helyezett: Rudas Közgazdasági Szak-
középiskola, Szakiskola és Kollégium, Du-
naújváros
Különdíj:
A Fejér Megyei Polgári Védelmi Egyesü-
let vándorserlegét vehette át az általános
iskolás korcsoportból a mezõszilasi Né-
meth László Általános Iskola, a középis-
kolások közül pedig a nagyvenyimi Kos-
suth Lajos Általános Iskola középiskolás
csapata.

Szabó-Bisztricz Anett megyei
katasztrófavédelmi szóvivõ

Cecei sulibörze

Családias húsvéti
készülõdés

Húsvét elõtt a szülõket, családtagokat is
várva hangolódtak elsõ osztályosaink az
ünnepre a Cecei Általános Iskolában. A jó
hangulatú délutánon a két párhuzamos
osztály tanulói üdvözlõlapokat, tojástartó-
kat, ablakdíszeket készítettek papírból ki-
vágva, színezve, míg a másik teremben vi-
asszal írókázva színesbe „öltöztették” a to-
jásokat. Kicsik és nagyok együtt dolgoztak,
beszélgettek, kovácsolódtak közösséggé a
tanító nénik, Földi Józsefné, Kaczné Laj-
tos Judit és Szepesiné Palatinus Pálma se-
gítségével. A gyermekek boldogan vitték
haza alkotásaikat a délutánról, amik remé-
nyeink szerint az ünnepi otthonokat díszí-
tették.

Figura Ede
zenés irodalomórája

Figura Ede már sokadik alkalommal láto-
gatott el Cecére, ahol mindig nagy szere-
tettel fogadják a gyermekek és felnõttek

egyaránt. A tavaszi szünet elõtti utolsó na-
pon két elõadást is tartott a kicsiknek.
Ede pedagógusként kezdte pályáját, mely-
nek tapasztalatait jelenleg elõadómûvész-
ként hasznosítja. Gyermekcentrikus, aki
interaktív programjának keretében be-
vonja a dalok eljátszásába a közönséget,
fülbemászó dallamait együtt énekelve a
hallgatósággal. Gitárral kíséri dalait, amit
szintén nagy örömmel hallgatnak a gyere-
kek. Az elõadása nem kötött rendben fo-
lyik, szívesen veszi a diákok gondolatait,
ráhangolódik a hallgatóságára.
Most sem okozott csalódást, amit a sok fi-
gyelõ tekintet, éneklõ száj, valamint az elõ-
adás végén a diákok „ölelõ” csokra is iga-
zolt. A versek, a zene szeretetére, az együtt
éneklés örömére, a színpadi szerepléstõl
való félelem csökkentésére nevel, ami na-
gyon fontos a nevelési folyamatunkban.
A gyermekek utolsó kérdése az volt, hogy
mikor jön el újra a cecei diákokhoz. Vála-
sza a következõ volt: „Mindig szívesen jö-
vök, ha hívtok, hiszen nagyon jól érzem
magam nálatok!”
Hát, mi tényleg visszavárunk Ede!

Cecei iskola
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Nem jött jól a hideg, védekezni kell!
Az utóbbi napok idõjárása ideális egyes ta-
vasszal támadó veszélyes gombák támadá-
sához. Így most szinte kötelezõ a monília, a
tafrina, a varasodás elleni permetezés a
gyümölcsösökben – olvasható a Magyar
Agrárkamara kertészeti osztályának leg-
utóbbi közleményében, mely a szõlõk, gyü-
mölcsösök gazdáinak ad aktuális tanácso-
kat.
A szinte berobbant, szokatlan me-
leggel érkezõ március miatt virágba
borultak a kajszi-, mandula- és
meggyfák, aztán következik a cse-
resznye, alma, körte, szilva. A na-
pokban érkezett lehûlés és csapadé-
kosabb idõjárás viszont „meleg-
ágya” az ilyenkor támadó gombák-
nak. Ilyenkor támad a gyümölcsö-
sök legnagyobb kárt okozó gombás
megbetegedése, a monília és az
õszibarackot károsító tafrina. Így
halaszthatatlan növényvédelmi
munkákat kell végezniük a kerté-
szeknek. A fák már virágoznak, a
szõlõ rügypattanás elõtt, alatt áll – perme-
tezni kell ismét, a hetekkel ezelõtt elvég-
zett, tél végi rezes/kénes lemosó permete-
zés után.
A legveszélyesebbek a moníliafélék, me-
lyek a virágzó kajszit, mandulát, meggyet,
cseresznyét támadja meg leginkább. Eb-
ben a hûvös idõben a monília ellen virág-
záskor kétszer is célszerû védekezni: az
elején és a kétharmadánál. Az õszibarack-
nál a tafrina nevû gomba (levélfodroso-
dás) ellen már a kis leveles állapotban
szükséges védekezni. A csapadék az almá-
sokban elindíthatja a varasodást, ez ellen
már most kell kezdeni a megelõzõ védeke-
zéseket.
A szõlõkben a metszés, a támberendezés-
igazítás és a kötözés befejezése után aján-

lott az alapgyomirtást is elvégezni még
rügypattanás elõtt. Az átlagosnál akár
10-30 százalékkal kevesebb hozamra is
számíthatnak a szõlõsgazdák bizonyos te-
rületeken. A szakemberek szerint a fagy-
károk helyenként metszéssel korrigálha-
tók. Az év eleji fagyos idõjárás fõleg a mé-
lyebben fekvõ szõlõültetvényeket és a
fagyérzékenyebb fajtákat, például a

portugiesert vagy az ezerjót viselte meg
leginkább. Ezeken a területeken a fagykár
elérheti a 30-50 százalékot is, de vannak
olyan területek is, ahol alig érzékelhetõ a
fagy hatása. Bár részletes felmérés még
nem készült, elmondható, hogy az ország
egyes borvidékein eltérõ mértékû károkat
okozott a fagy.
Az elkerülhetetlen növényvédelem az ül-
tetvényekben – akár a szántóföldeken – az
egyik legnagyobb költségtétel. A gazdál-
kodóknak nagyon meg kell fontolniuk, mi-
lyen szerrel, hogyan és mikor védekeznek.
Komolyan át kell gondolni a legfontosabb
és legszükségesebb munkákat, hogy a költ-
ségeket optimalizálni lehessen.
Felhívjuk a figyelmet az óvórendszabályok
betartására!

Magyar Agrárkamara

Meghívó
A Sárszentmiklósi Borbarát Kör

meghívja a borosgazdákat a
2012. április 21-én 9 órakor rendezendõ

XIV.
borversenyre,

mely Horváth István
(7003 Sárbogárd–Rétszilas, Fehérvári u.
21. szám alatti) nádfedeles borozójában

kerül megrendezésre.

A borok leadása
a borverseny helyszínén 2012. április

20-án 17.00 és 20.00 óra között.

Nevezés: fajtánként 2x0,7 liter borral,
név, fajta, évjárat megjelölésével.

Nevezési díj: fajtánként 700 Ft.

A borbírálatot követõen ebéd (1.500
Ft/fõ – a bor leadásakor fizetendõ),

eredményhirdetés, oklevelek átadása.

További érdeklõdési lehetõség:
Szilveszter Jánosnál, a Borbarát Kör

elnökénél, 06 (30) 237 5658.

Döglött csikó a bányánál
Egy család kirándulni indult húsvétkor. A kõbánya felé vették az
irányt. A közös, felhõtlen kikapcsolódás azonban horrorba tor-
kollt: egy döglött csikó látványa és szaga rettentette meg õket. A
Dunaújváros felé, a kõbánya bejárata utáni bejárónál lévõ öbölben
– a nyomokból ítélve – valószínûleg egyébként nem ez az egyetlen
tetem.
A csikó egy kaptató közepén feküdt, még csak különösebben el se
volt rejtve. Valószínûleg vagy halva született, vagy nem sokkal a
születése után pusztulhatott el.
Érthetetlen, hogy miért volt egyszerûbb kifuvarozni a kõbányához
a lovat, mint mondjuk szimplán egy jó mély gödörbe elásni. Nyil-
ván, egy ekkora tetem elhelyezésének megvan a maga hivatalos út-
ja, ami költséggel jár, de ha valakit rajtakapnak, hogy veszélyes
hulladékot helyez el illegálisan, az bizonyára még több pénzbe
kerül. Nem beszélve az egészségügyi vonatkozásokról.
Az is fölmerült bennem gondolatként, hogy aki egy tetemmel így
bánik, s még a végsõ tisztességet se adja meg neki, vajon hogyan
bánhat a még élõ állataival?

Hargitai–Kiss Virág
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Sárbogárd Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete ülést tart

2012. április 13-án (pénteken)
9 órakor.

Az ülés helye: a polgármesteri hivatal
díszterme, Sárbogárd, Hõsök tere 2.

Napirend:
1. Tájékoztató a két ülés közötti fonto-
sabb eseményekrõl, intézkedésekrõl. Be-
számoló az átruházott hatáskörök gya-
korlásáról.
2. Jelentés a lejárt határidejû határoza-
tok végrehajtásáról. Elõadók: a végrehaj-
tásért felelõsök.
3. A Sárbogárdi Rendõrkapitányság ve-
zetõjének beszámolója a 2011. évi bûn-
ügyi és közbiztonsági helyzetrõl. Elõadó:
dr. Ozsváth Zsolt rendõrkapitány.
4. Tájékoztató a Sárvíz Helyi Közösség
mûködésérõl, valamint az eddig megje-
lent, kiírt LEADER-pályázatokról. Elõ-
adó: a Sárvíz Helyi Közösség vezetõje.
5. Beszámoló az önkormányzat és intéz-
ményei 2011. évi költségvetésének végre-
hajtásáról, a zárszámadási rendelet elfo-
gadása. Beterjesztõ: polgármester. Elõ-
adók: jegyzõ, gazdasági osztályvezetõ.
6. Jelentés a belsõ ellenõrzés 2011. évi te-
vékenységérõl, az ellenõrzési megállapí-
tásokról. Elõadó: polgármester.
7. Az önkormányzat tulajdonáról, a tulaj-
donosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal
való gazdálkodásról és értékesítésének
egyes szabályairól szóló 18/2004. (IV. 9.)
önkormányzati rendelet módosítása.
Elõadó: jegyzõ.
8. Sárbogárd Város Önkormányzatának
képviselõ-testületének a köztisztviselõk
díjazásáról, juttatásáról szóló 5/2010. (II.
15.) önkormányzati rendeletének módo-
sítása. Elõadó: jegyzõ.
9. Sárbogárd város polgármesteri hivata-
lának köztisztviselõivel szemben támasz-
tott hivatásetikai alapelvek, és az etikai
eljárás szabályainak meghatározása. Elõ-
adó: jegyzõ.
10. Alapító okiratok módosítása. Elõadó:
polgármester.

11. Beszámoló a Sárbogárd–Nagylók
Közoktatási Intézményfenntartó Társu-
lás 2011. évi mûködésérõl. Elõadó: pol-
gármester.
12. Beszámoló a Sárbogárd–Han-
tos–Nagylók Szociális Alapszolgáltatási
Intézményfenntartó Társulás 2011. évi
mûködésérõl. Elõadó: polgármester.
13. Beszámoló a Sárbogárd–Han-
tos–Nagylók Gyermekjóléti Intézmény-
fenntartó Társulás 2011. évi mûködésé-
rõl. Elõadó: polgármester.
14. Beszámoló a Szélessávú Közmû Ki-
építése Társulás 2011. évi mûködésérõl.
Elõadó: polgármester.
15. Az alap- és szakosított ellátást nyújtó
szociális intézmények térítési díjának
megállapítása. Elõadó: jegyzõ.
16. Közbeszerzési eljárás kiírása a
KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító-
számú pályázat keretében Sárbogárd vá-
rosközponti területeinek vízrendezésére,
csapadékvíz-elvezetõ rendszerének fej-
lesztésére. Elõadó: polgármester.
17. Tájékoztató a távhõszolgáltatással
kapcsolatos 2012. évi bérleti díj terhére
kivitelezésre tervezett munkálatok rész-
letes vizsgálata céljából a szolgáltatóval
megtartott egyeztetés eredményérõl.
Elõadó: polgármester.
18. A Központi Általános Iskola, Óvoda,
Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat,
Mészöly Géza Általános Iskola órakere-
tének emelése, költségvetési elõirányzat
biztosítása. Elõadó: jegyzõ.
19. A Központi Általános Iskola, Óvoda,
Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat
igazgatói beosztásának betöltésére pá-
lyázat kiírása. Elõadó: polgármester.
20. Bejelentések.

Zárt ülés
1. Elsõ lakáshoz jutók támogatása. Elõ-
adó: ESZB-elnök.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

Használt, feleslegessé
vált tárgyakat vár a

Sárbogárdi
Vöröskereszt!

A Sárbogárdi Vöröskereszt arra kéri
Sárbogárd és környéke lakosságát, ha
lehetõségük van rá, ajánlják fel szerve-
zetünknek az Önök számára felesleges-
sé vált ruhadarabjaikat és bútoraikat!
A Sárbogárdi Vöröskereszt a rászoruló
családokat és a Sárbogárd és környék-
beli települések véradóit támogatja az
Önök által felajánlott adományokkal!

Elérhetõség:
7003 Sárbogárd, Szent István út 82-86.

(a volt posta helyén).
Telefonszám: 06 (70) 933 8518.

Gumikerekes
fogathajtás

Helyszín: Nagylók, lovaspálya.
2012. április 14-én 10 órától.

Nevezés a helyszínen.
Telefon: 06 (30) 368 5826.

Mûvészeink
A Sárbogárdi Múzeum Egyesület meghívja Önt

Molnár Orsolya mûveibõl
összeállított kiállítására.

Megnyitó: 2012. április 13-án (pénteken) 17.30
órakor a régi községháza kiállítótermeiben.

A kiállítást megnyitja: Patonai Erika.

Mindenkit szeretettel várunk!

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
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Mérlegen a gyermekem?
Amikor „drága kincsünk”, a gyermekünk
tankötelezetté válik, nemcsak a testi gya-
rapodása miatt tesszük mérlegre, hanem
szellemi képességeit is „mérlegeljük”. Ez
utóbbi azonban nem olyan egyszerû, mert
nem mutatja semmilyen mûszaki eszköz az
egyértelmû eredményt. A tankötelezetté
váló gyermekek szüleinek azonban felelõs-
ségteljes döntést kell hozniuk. Ehhez sze-
retnék írásommal segítséget nyújtani.
Mikor válik tankötelessé gyerme-
künk?
Ismerve a beiskolázási arányokat,
komoly dilemma elé kerülnek a
szülõk, vigyék-e iskolába gyerme-
küket. A jelenlegi szabályozás sze-
rint a gyermek, ha az iskolába lé-
péshez szükséges fejlettséget elér-
te, abban a naptári évben, amely-
ben a hatodik életévét május 31.
napjáig betölti, szeptemberben
megkezdheti általános iskolai ta-
nulmányait. (A szülõ kérelmére a
gyermek megkezdheti a tanköte-
lezettség teljesítését akkor is, ha a
hatodik életévét december 31.
napjáig tölti be. Abban a tanév-
ben, amelyben a gyermek a hetedik életév-
ét betölti, akkor maradhat újabb nevelési
évet az óvodában, ha augusztus 31-e után
született, és a nevelési tanácsadó ezt java-
solja.)
Jó, ha tudjuk, hogy a gyermek kora nem
mindig meghatározója az iskolaérettség-
nek, hiszen minden kisgyermek eltérõ, sa-
játos ütemben fejlõdik mind fizikailag,
mind szellemileg.
Mi alapján tudjuk eldönteni csemeténkrõl,
hogy iskolaérett-e, vagy sem?
Na, ilyenkor lenne jó egy mûszer, mely
egyértelmûen megmutatná az iskolaérett-

ség szintjét. Mivel ilyen nincs, minden szü-
lõnek be kell érnie saját képzeletbeli mér-
legével. A mérleg mutatóját a helyes irány-
ba billenthetik azok, akik gyermekünkkel
nap mint nap foglalkoznak, gondját vise-
lik. Az óvodapedagógusok véleménye te-
hát fontos kell, hogy legyen a szülõk dönté-
sének meghozatalában. Õk azok, akik kö-
zösségben látják csemeténket, és figyelem-
mel kísérik fejlõdését. A gyermekközös-

ségben szerzett tapasztalatok alapján tud-
juk „bemérni”, hogy a gyermek mennyire
önálló, és képes-e alkalmazkodni, együtt-
mûködni; megvan-e benne a kellõ motivá-
ció az újszerû dolgok megismerésére; szí-
vesen tanul-e mondókákat, verseket; aktí-
van részt vesz-e a dalos körjátékokban;
dramatikus játék során szívesen vállal-e
szerepet, vagy inkább szemlélõje az ese-
ményeknek; tud-e 15 percig koncentrálni
az általa választott tevékenységre; kitar-
tó-e a játékban; vállal-e feladatokat pl. na-
posi teendõket. A felsorolt kérdések meg-
válaszolásában biztosan segítséget nyújta-
nak az óvó nénik.

Az iskolaérettségi vizsgálatok eredménye-
it is fontos szem elõtt tartani, fõként, ha
gyermekünk esetében az átlagostól eltérõ
eredmény született. Fény derülhet arra,
hogy az eredmény hátterében valamilyen
részképességzavar áll. Súlyosabb esetek-
ben a nevelési tanácsadó szakemberei to-
vábbi vizsgálatokat javasolhatnak. A Ta-
nulási Képességeket Vizsgáló Szakértõi és
Rehabilitációs Bizottságok állapíthatják

meg az igényjogosultságot arra,
hogy egy gyermek különleges gon-
dozás keretében, állapotának
megfelelõ pedagógiai, gyógypeda-
gógiai, konduktív pedagógiai ellá-
tásban részesüljön tankötelezett-
ségének teljesítése folyamán.
Ha már eldöntöttük, hogy cseme-
ténket iskolába adjuk, tájékozód-
junk a szóba jöhetõ intézmények-
rõl! Vigyük el gyermekünket az is-
kolák által az óvodásoknak szer-
vezett foglalkozásokra, vegyünk
részt nyílt órákon! A tájékoztató
jellegû szülõi értekezleteken fon-
tos információ szerezhetõ a neve-
lési–oktatási intézmények tartal-

mi munkájáról. Az iskolai dokumentumok
is önmagukért beszélnek, ilyen például a
házirend. Ez a szabálygyûjtemény vissza-
tükrözi az intézmény mindennapi gyakor-
latát, érdemes tehát elolvasni.

A leendõ kis elsõs alapvetõ érdeke, hogy
képességeinek és adottságainak a számára
legmegfelelõbb iskolát válasszák a szülei.

A többféle úton szerzett információ segít
jó helyre billenteni a mérleget, és a döntés-
hozatal is könnyebb lesz.

Huszárné Kovács Márta
pedagógus, szaktanácsadó

Macsbox
Hogy mit rejteget az idei Forma-1-es futam
legújabb indulója a boxban? Erre most de-
rült fény. Teljesen új formatervezéssel ruk-
koltak elõ. Bármilyen szõrszálhasogatók is
a rajtolók kritikusai, ebben a példányban
nem találnak kifogást. Kitûnõ áramvonal,
jó tapadás, mégis rugalmas könnyedség,
nesztelen gyorsaság, természetes dizájn,
különleges fényszórók és szenzorok a kivá-
ló éjszakai és nappali látás és tökéletes út-
tartás érdekében. A soron következõ nagy-
díjakat csupán ez az egy résztvevõ tudja
„megbundázni”: a Macsbox.

Szöveg: Hargitai–Kiss Virág
Fotó: Heiland Ágnes
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Az Agárdi Termál csoport
eredményei és állása

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

Tabella
1. Mezõfalva 20 16 3 1 65 11 54 51
2. Ercsi 20 15 2 3 90 29 61 47
3. Aba–Sárvíz 20 14 3 3 52 23 29 45
4. Nagylók 20 12 4 4 53 30 23 40
5. Adony 20 11 3 6 38 22 16 36
6. Pusztaszabolcs 20 10 4 6 46 33 13 34
7. Lajoskomárom 20 10 1 9 52 44 8 31
8. Seregélyes 20 8 5 7 49 36 13 29
9. Kulcs 20 8 4 8 34 38 -4 28
10. Káloz 20 6 410 31 34 -3 22
11. Dég 20 7 4 9 41 41 0 21
12. Mezõszilas 20 5 7 8 30 50 -20 20
13. Vajta 20 5 114 30 75 -45 16
14. Sárbogárd 20 3 611 23 43 -20 15
15. Enying 20 2 117 22 74 -52 7
16. Rácalmás 20 2 018 23 96 -73 6
Dégtõl -4, Mezõszilastól -2 pont levonva.

A Road Masters csoport
eredményei és állása

Kápolnásnyék–Polgárdi 0-3
Pákozd Eudeal–Szabadegyháza 0-6
Baracs–Sárszentmiklós 2-4
Sárosd–Bakonycsernye 7-2
Iszkaszentgy. Villamedica–Velence 1-0
Etyek–Gárdony-Agárdi Gyógyfürdõ 1-5
Kisláng–Martonvásár 1-1
Dunafém-Maroshegy–Iváncsa 1-3

Tabella
1. Iváncsa 20 17 1 2 59 12 47 52
2. Sárosd 20 15 3 2 57 20 37 48
3. Iszkaszentgyörgy

Villamedica 20 14 3 3 56 20 36 45
4. Martonvásár 20 13 4 3 48 30 18 43
5. Velence 20 11 5 4 37 22 15 38
6. Kisláng 20 10 2 8 53 42 11 32
7. Sárszentmiklós 20 10 2 8 50 44 6 32
8. Gárdony–Agárdi

Gyógyfürdõ 20 9 2 9 48 42 6 29
9. Dunafém–

Maroshegy 20 8 111 38 42 -4 25
10. Kápolnásnyék 20 8 111 33 49 -16 25
11. Szabadegyháza 20 7 211 47 41 6 23
12. Polgárdi 20 5 312 38 45 -7 18
13. Baracs 20 4 412 21 42 -21 16
14. Etyek 20 4 313 28 66 -38 15
15. Bakonycsernye 20 3 314 18 53 -35 12
16. Pákozd Eudeal 20 2 117 25 86 -61 7

A Zöldharmónia csoport
eredményei és állása

Pálhalma II.–Alap 0-0
Nagyvenyim–Soponya 4-2
Szabadegyháza II.–Cece 2-2
LMSK–Nagykarácsony 9-0
Elõszállás–Dunamenti Abroncsgyártók 4-1
Perkáta–Mezõkomárom 8-1
Sárszentágota–Zichyújfalu 4-1

Tabella
1. Alap 19 14 3 2 59 27 32 45
2. LMSK 19 13 0 6 61 21 40 39
3. Szabadegyháza II. 19 12 3 4 71 28 43 39
4. Perkáta 18 12 3 3 60 28 32 39
5. Pálhalma II. 19 13 1 5 87 23 64 38
6. Soponya 19 10 1 8 72 46 26 31
7. Elõszállás 19 8 2 9 34 40 -6 26
8. Nagykarácsony 19 8 2 9 25 44 -19 26
9. Zichyújfalu 18 8 1 9 41 44 -3 25
10. Dunamenti

Abroncsgyártók 18 8 1 9 34 43 -9 25
11. Nagyvenyim 18 6 012 29 51 -22 18
12. Kisapostag 18 4 5 9 21 49 -28 17
13. Sárszentágota 19 5 113 39 68 -29 16
14. Mezõkomárom 19 3 016 23 96 -73 9
15. Cece 19 2 215 18 66 -48 8
Pálhalma II-tõl -2 pont levonva.

Ifjúsági megyei
labdarúgó-bajnokság
2012. április 7-én a 20. fordulót rendezték
a megyei labdarúgó-bajnokságban. Csapa-
tunk Baracson szerepelt.
Tavasszal rapszodikus a játékunk. Csapat-
ként fegyelmezetten, jól játszva szép játé-
kot mutattunk, de egy-egy egyéni hiba mi-
att sok pontot vesztettünk. Ezen a mérkõ-
zésen az akarat fegyelmezettséggel páro-
sult, és megérdemelten gyõztünk.

Baracs–Sárszentmiklósi SE 2-4
Sárszentmiklósi SE: Varga Roland Gá-
bor, Nyul István, Pajor László, Bartók Dá-
vid, Szakács Sándor, Lakatos Dávid,
Abdalla Aimen, Lajtos András, Nagy Ár-
min, Parnicsán Patrik, Rigó László,
Jencski Attila, Simon Csaba.
A következõ mérkõzés április 15-én (va-
sárnap) 15.00-kor lesz Sárszentmiklóson.
Ellenfél: Bakonycsernye.

Pajor László, Sárszentmiklósi SE

Baracs–Sárszentmiklós 2-4 (2-2)
A szombaton idegenben lejátszott mérkõ-
zésen a csapat az elsõ félidõ közepén
2-1-es hátrányba kerülve a Balogh,
Gráczer B., illetve Huszár, majd ismét Ba-
logh találatával 4-2-re tudták hozni a mér-
kõzést.
Sárszentmiklós: Reichert – Hegedûs,
Gráczer B., Jenei, Fülöp, Gráczer G.
(Mayer), Huszár, Tóth, Balogh, Arany
(Kovács), Májer D.
Edzõ: Bodó Zoltán: A második félidei já-
ték alapján megérdemeltük a gyõzelmet.

Ifjúsági mérkõzés: 2-4
A következõ mérkõzésen, április 15-én,
vasárnap, 17 órakor Bakonycsernye csapa-
ta lesz a vendégünk, majd szerdán 18-án 17
órakor a Magyar Kupában hazai pályán fo-
gadjuk az NB III-as Bicske csapatát.

Sallai Attila

U16 megyei labdarúgó-bajnokság
Korosztályos csapatunk 2012. április 7-én
Cecén játszott a második tavaszi forduló-
ban. Már a bemelegítés során érzõdött az
elszántság, amihez a mérkõzés folyamán
fegyelmezett, szép játék társult. Helyzetki-
használásunk javult, látványos gólokkal
magabiztosan gyõztük le Cece harcos csa-
patát. A 13. forduló után 8 ponttal vezetjük
a bajnokságot.

Cece–Sárszentmiklós 0-6
Sárszentmiklósi SE: Varga Roland, Mol-
nár Tamás, Palásti Ármin, Németh Kris-
tóf, Pajor Tamás, Gráczer Bálint, Takács
Szabolcs, Husvéth Zsolt, Demeter Dávid,
Németh Attila, Nagy Krisztián, Kovács
Roland, Léhmann Balázs, Csendes Ádám.

Fiatal labdarúgóink következõ ellenfele
Baracs lesz április 14-én 10.00-kor Sár-
szentmiklóson.

Pajor László, Sárszentmiklósi SE

VAX-KÉZILABDA,
megyei bajnokság

A VAX férfi-kézilabdacsapat a ráját-
szásban Bicske együttesével mérkõzik
meg április 14-én, szombaton, 18 órai
kezdettel.

Várjuk kedves szurkolóinkat!

Hajrá, Sárbogárd!
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A Titanic utolsó fohásza
100 évvel ezelõtt, 1912. április 14-én éjsza-
ka süllyedt el a modernkor nagy szenzáci-
ójának számító Titanic óceánjáró. A más-
félezer ember halálát követelõ katasztrófa
túlélõi közül többek emlékezetébe mélyen
bevésõdött egy egyházi ének, amit a hajó
zenekara az utolsó pillanatokban játszott.
Ez az angol egyházi himnusz azóta össze-
forrt a hajó történetével.

A „Nearer my God to Thee” kezdetû dal
akkor már ismert és kedvelt éneknek szá-
mított a keresztyén gyülekezetekben, fõ-
ként az angol nyelvterületeken. Keletke-
zéstörténete visszanyúlik a 19. század kö-
zepére az Essex környéki Harlow városá-
ba. Itt élt egy ideig az unitárius Sarah
Flower Adams (1805–1848), aki újságíró
édesapja hatására fordult az irodalom felé.
Késõbb Londonba költözött és a helyi uni-
tárius lelkész himnuszkötetében jelenttet-
te meg 13 versét 1841-ben. Költeményei
közül ez tette ismertté az utókor számára.
Versét a Mózes elsõ könyvében olvasható
Jákob álma címû történet inspirálta. „Elin-
dult Jákob Beérsebából, és Hárán felé tar-
tott. Egy olyan helyre ért, ahol eltölthette
az éjszakát, mikor a nap lement. Fogott
egyet az ott levõ kövek közül, azt a
feje alá tette, és lefeküdt azon a he-
lyen. És álmot látott: egy létra volt
a földre állítva, amelynek teteje az
égig ért, és Isten angyalai jártak
azon fel és le. Odafönt pedig az Úr
állt, és ezt mondta: Én vagyok az Úr,
atyádnak, Ábrahámnak Istene és
Izsáknak Istene! Ezt a földet, ame-
lyen fekszel, neked adom és a te utó-
daidnak...” (1Mózes 28: 10-13)
A bibliai igék alapján született ver-
sét elõször Eliza nevû testvére zenésítette
meg. A késõbbiek folyamán mások is kom-
ponáltak hozzá dallamot, mint például a
neves egyházzenész J. B. Dykes, vagy a vik-
toriánus kor emblematikus operett-
szerzõje, Arthur Sullivan. Talán a legelter-
jedtebb mégis az amerikai presbiteriánus
karnagy, Lowell Mason 1856-os dallama
lett („Bethany”).

Néhány évtized múlva ma-
gyarul is megjelent az
1890-es években a „Gyer-
meklant” c. gyûjtemény-
ben. 1896-ban egy újabb
fordítása is napvilágot lá-
tott Hegedüs István tollá-
ból „Hozzád közelb Uram”
kezdettel (Protestáns egy-
ház és iskolai lap, 51. sz.,
1896. december 20.).
Ahogy fordítása alcímében
írta: „énekelték a chicagoi
vallásos kongresszuson
1893-ban”.
Egy másik történet William
McKinley amerikai elnök-
höz köti dalt, aki – orvosa
szerint – imádságait gyak-
ran az ének szavaival kezd-
te. Ezért halálakor, 1901
szeptemberében a londoni Westmins-
ter-apátság gyászszertartásán éppúgy fel-
hangzott, mint New York utcáin.
Ilyen elõzmények után érthetõ, hogy a ze-
nekar miért ezt játszotta végsõ imaként.
Hozzátehetjük, hogy a zenekar vezetõje,
Wallace Hartley gyermekkorában egy

angliai metodista gyülekezet kórusában
énekelt, tanúja volt a karnagy édesapja ál-
tal bevezetett himnusz megtanulásának.
A Titanic tragédiája kapcsán még több
írásban, filmben, zenében megjelent az
ének. A nagy megfilmesítések zenéjén túl
klasszikus zeneszerzõk is éltek a feldolgo-
zás lehetõségével. A dán Carl Nielsen
fúvósegyüttesre írt darabban, a német
Siegfried Karg-Elert és a francia Joseph

Bonnet orgonamûben, az amerikai
Charles Ives szimfóniában örökítették
meg a himnuszt.
A magyar fordítások közül Benkõ István
református lelkészé került bele kis igazí-
tással a mai napig használatos 1948-as éne-
keskönyvbe. A többi protestáns énekes-
könyv is ezt vette át. Leginkább temetése-

ken hangzik fel, holott mondaniva-
lója gazdagabb lehetõséget rejt.
Befejezésül álljon itt egy 1912-es
cikkrészlet a Dunántúli Protestáns
Lapból. Az újság hasábjain Komjá-
thy Ernõ az amerikai
Bridgeportban élõ református lel-
kész érdekes és tanulságos beszá-
molóban tájékoztatta a magyar ol-
vasókat. A kialakult közvélemény-
rõl az érkezõ friss hírekbõl, a lapok
írásaiból gyûjtött össze jegyzetében

egy csokorra valót. Cikkét a következõkkel
zárja: „Az ember lehet akármilyen hatal-
mas s eljuthat a fejlõdés bármilyen magas
fokára, azért csak egy parányi, egy semmi
lesz a nagy mindenségben, akinek célja az,
hogy ne önzõ, de az isteni célokat szolgálja.
Az isteni hatalom intõ példáját látom én
ebben a nagy tragédiában, mely arra int:
ember, ne bizakodj el tudásodban, mert
semmi az, hisz egy buta jégdarabbal tönk-
reteszem elméd legbüszkébb alkotását. Ne
kérkedj hát buta tudásoddal durva önzé-
sedben, hanem vigyázz és imádkozzál,
mert nem tudod, mikor jön el a végóra (…)
mert csak azok tartatnak meg a halál völ-
gyében, a tenger mélységeiben is, akik
nemcsak hallják, de valóban érzik lelkük
mélyén ama magasztos érzés felséges vol-
tát és gyönyörûségét, melyet a süllyedõ
Titanic zenekara az utolsó pillanatig – még
a hullámok összecsapása közepette is – ját-
szott: Közelebb hozzád, Uram, mind köze-
lebb” (23. évfolyam 26. sz., 1912. június
30.).

J. Z.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy

SZÖLLÖSY ISTVÁN

életének 68. évében,

2012. április 3-án elhunyt.

Temetése április 13-án,
pénteken, 15 órakor

katolikus szertartás szerint
a Huszár-temetõben lesz.

Gyászoló család

Köszönetet mondunk azoknak,
akik

RAUSCH GYÖRGY

temetésén részt vettek,
sírjára virágot, koszorút
helyeztek és részvétükkel
megtiszteltek bennünket.

Gyászoló család
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„Egy dolgot kérek az Úrtól,
azért esedezem:
hogy az Úr házában lakhassam
egész életemben;
láthassam, milyen jóságos az Úr,
és gyönyörködhessem templomában.”

(Zsoltárok 27, 4)

Meghívó
Szeretettel meghívjuk

templomunk
felújításának alkalmából
a 2012. május 5-én 15 órai kezdettel

tartandó

hálaadó
istentiszteletünkre.

Igét hirdet
dr. Bogárdi Szabó István,

a Dunamelléki Református
Egyházkerület püspöke.

Az alap-alsószentiváni református missziói
egyházközség presbitériuma

F I L M A J Á N L Ó
Felnõtteknek:

Tétova félrelépõk
Adam és Mary több évtizedes házasságban
élnek. Egyikük életmûdíjat kap eddigi
munkásságáért, a másik aggódva figyeli
szarkalábait. A középkorúak kapuzárási
pánikja mindkettejüket eléri, s ugyanazo-
kat a kérdéseket teszik fel, mint a legtöbb
korukbeli, aki szembesül az idõ múlásával.

Vajon hátralévõ életüket egymással kép-
zelik el? Még mindig él a szerelem, a szen-
vedély a másik iránt? Lehet-e, kell-e vala-
mit tenni az öregedés ellen? És ami a leg-
fontosabb: feltétel nélkül bízhatnak a má-
sikban, jóban-rosszban?
A férj és feleség ellentétes módon igyek-
szik válaszokat keresni kérdéseire. Adam
(William Hurt) egykori hírneve és fiatalsá-
ga után ácsingózik, Mary (Isabella
Rossellini) pedig kilépve a háziasszonysze-
repbõl, esetlen fitneszkísérletébõl, hódító
szemek kereszttüzébe kerül. Ügyetlen
próbálkozásaik mentén lassan megtudják,
hogy életük szerelme iránt még mindig
megvan-e a régmúlt izzás.
A Tétova félrelépõk melegszívû romanti-
kus vígjáték a hétköznapi szerelemrõl, az

érzelmek hullámzásáról, s döntéseink kö-
vetkezményérõl – világsztárok remek ala-
kításában.
A Tétova félrelépõkben hihetetlen tudás és
gének egyesültek. Isabella Rossellini –
Roberto Rossellini és Ingrid Bergman lánya-
ként – évtizedek óta az európai filmgyártás
kiemelkedõ alakja. William Hurt nemcsak
Oscar-díjas, de további három alkalommal
jelölték a legrangosabb szakmai elismerésre.
Julie Gavras a legendás rendezõ, Constantin
Costa-Gavras lánya, aki második játékfilm-
jével is bizonyságot tesz a rendezés iránti te-
hetségérõl.

Gyerekeknek:
Madagaszkár 3.

Alex, az oroszlán, Marty, a zebra, Gloria, a
víziló, és Melman, a zsiráf még mindig
azon küszködnek, hogy hazajussanak sze-
retett városukba, New Yorkba, és persze
Julien király és a pingvinek is csatlakoznak
a komikus kalandhoz. Útjuk során átszelik
Európát, ahol megtalálják a tökéletes ál-
cát: egy vándorcirkuszt, amit átalakítanak
– Madagaszkár-stílusban.

Forrás: internet

Elmarad a színházi
elõadás

Értesítjük a tisztelt jegyvásárlókat és
érdeklõdõket, hogy az április 13-ára,
péntekre meghirdetett „Négy férfi ga-
tyában” címû színházi elõadás beteg-
ség miatt elmarad.
Az elõadásra megvásárolt jegyek a vá-
sárlás helyszínén visszaválthatók.
Elnézést kérünk a kellemetlenségért!
Az elõadást elõreláthatólag õsszel pó-
toljuk.

Sárbogárdi Kulturális Egyesület,
Horváth István

Könyvtári esték 2012
A költészet napja alkalmából

április 18-án (szerdán) 17 órától

Talán eltûnök hirtelen
címmel

József Attilára emlékezünk.
A mûsort összeállította és elõadja:

Havas Judit

Zongorán közremûködik:
Hegedûs Valér

Legyen a költészet vendége,
ünnepeljünk együtt!
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Könnyû gyümölcssaláta

Hozzávalók (2 fõre): 2 db alma, 2 db na-
rancs, 2 db banán, 2 ek mazsola, 0,5 dl na-
rancs-, vagy almalé, 1/2 kk fahéj.
Az almákat meghámozzuk, kimagozzuk
és felszeleteljük. A narancsokat meghá-
mozzuk és felszeleteljük, vagy cikkekre
bontjuk. A banánokat felszeleteljük, a
mazsolát megmossuk. Egy nagy tálban az almát meghemperget-
jük a fahéjban. Hozzáadjuk a narancsot, a banánt, majd a mazso-
lát és a gyümölcslevet. Jól átkeverjük. Azonnal frissen fogyaszt-
juk.

***
A rakott karfiol egy igen népszerû étel, a lengyeles változat amo-
lyan minimál stílusú, és elõételként, vagy húsos étel köreteként
fogyasztható. A receptben egy apró trükkel megmutatjuk, hogyan
hozzuk ki belõle a legjobbat.

Karfiol lengyelesen

Hozzávalók (2 adaghoz): 300 g karfiol rózsáira szedve, 1 liter víz,
100 g vaj, só, 40 g zsemlemorzsa, 70 ml sovány tejföl, 30 g reszelt
sajt, tört színes bors.
A karfiolrózsákat mossuk át alaposan. Tegyünk fel forrni vizet,
adjunk hozzá pici sót, és 80 g vajat. Ebben pároljuk roppanósra a
brokkolirózsákat (kb. 10 perc). Szûrjük le róla a folyadékot, és a

karfiolt tegyük jeges vízbe, hogy a fõzési
folyamatot megállítsuk. A vajas
párolólében sokkal selymesebb, kréme-
sebb, finomabb lesz a karfiol. (A vissza-
maradt vajas fõzõvizet krémleves készítésé-
hez használhatjuk fel.)
A sajtot reszeljük le, tört színes borssal és
tejföllel keverjük ki. Eredetileg nem kell
bele sajt, de ettõl sûrûbb a tejföl, nem fo-
lyik szét, szépen tálalható lesz. A zsemle-

morzsát 20 g vajon pirítsuk világosbarnára. A morzsa háromne-
gyed részében forgassuk át óvatosan a karfiolrózsákat. Egy sütõ-
papírral béleljünk ki egy tepsit.
A morzsás zöldséget két kis kupacba helyezzük rá a sütõlapra.
Formázzuk úgy, hogy már csak a tányérra kelljen szépen áthelyez-
ni. Mindkét kupac tetejére tegyünk a sajtos tejfölbõl, majd szór-
juk meg õket a maradék morzsával. 200 fokos elõmelegített sütõ-
ben 15 percet süssük, vagy addig, amíg egy kis színt nem kap az
étel. Semmi esetre se süssük túl sötétre!

***
Bár a sárgarépa egész évben beszerezhetõ vitaminforrásunk, ta-
vasszal mégis finomabb, zsengébb. Éppen ezért ilyenkor érdemes
a hagyományostól eltérõ formában is elkészíteni. Szemet gyö-
nyörködtetõ látvány, és egyben remek kulináris élmény vár a kí-
sérletezõkre. Könnyû fõzelék mellé, szendvicsbe, hamburgerbe
ajánlott.

Sárgarépafasírt

Hozzávalók (10 darabhoz): 30 dkg finom-
ra reszelt sárgarépa, 1 reszelt fokhagyma,
1 csapott tk só, 50 g rozskenyér, 1 pici to-
jás, 20 g apró szemû zabpehely, 20 g tök-
mag- és napraforgómag-keverék, tört szí-
nes bors, 1 ek vaj, 1 ek olívaolaj.
Keverjük össze a hozzávalókat, és hagyjuk 30 percet állni. Hevít-
sünk fel egy serpenyõben 1 ek vajat és egy ek olívaolajat. A
masszából formázzunk laposabb fasírtokat, és 2-3 részletben süs-
sük ki õket. Akkor jó, ha kívülrõl aranybarna, ropogós, belül pe-
dig krémes állagú. A répafasírt kissé mállós, ezért óvatosan, lapo-
sabb fakanállal forgassuk sütés közben.

NAGYMAMA RECEPTJEI ÁPRILIS 11.
Na, milyen nap van ma, Lajos bácsi?

Úgy van: a költészet napja! Ma nálunk száznál több költõ olvassa
fel a verseit nagy nyilvánosság elõtt. A rádióban, tévében is lesz-
nek néhány perces versmûsorok. Némelyik iskolában egy kijelölt
tanuló szépen kiáll az osztály elé, elõvesz egy papírt, vagy kinyit
egy könyvet, és felolvas egy-két költeményt. Az osztálytársak meg
vigyorognak, rühellik. A mai napon elönti a társadalmat a költé-
szet. A társadalom pediglen a füle botját sem mozdítja, nem is na-
gyon veszi mindezt észre. A gazdaasszony dudorászva takarít vagy
fõz, közben a tévében egy színész áhítatosan mondja a verset, de
nemigen figyel rá senki. A tanárnõ odaadással ecseteli valamelyik
József Attila-vers szépségeit, a diák pedig a pad alatt az okos tele-
fon gombjait nyomogatja, vagy dühöng, hogy olyasmivel tömik az
agyát, amihez semmi köze. Amit a tanárnõ mûvel, az olyan
messze van tõlük, mint ide a Szíriusz.

Van, ami komoly össztársadalmi odafigyelést vonz. Például van
egy tévémûsor. Ül a kamera elõtt egy pergõ nyelvû, rúzsozott fia-
tal nõ a karjait és részben a keblét fedetlenül hagyó, fehér ruhá-
ban és egy szintén ifjú férfi fehér ingben, sötét mellényben. Köz-
tük van egy égõ, piros gyertya. A nõ néha átnyújt a fiatalembernek
egy cédulát, aki ezzel két kört ír le a gyertya lángja körül, majd be-
letartja a lángba. A cédula ettõl kigyullad. A nõ azt a képtelensé-
get állítja, hogy a betelefonáló ügyfél ettõl a varázslástól tetszés
szerinti pénzösszeghez jut. A srácot a mûsorban Zeusznak neve-
zik, és neki állítólag valamiféle mágikus ereje van. A telefon szü-
net nélkül kicsenget, folyamatosan hívják a két fiatalt új és új páci-
ensek. És kérem, ez megy nem ám percekig, hanem akár egy óra
hosszat.

Nézem a két szereplõt. Annyira jellegtelenek, külsejükben, visel-
kedésükben annyira nullák, hogy tényleg rejtélyes, miféle adott-
ságuk alapján kerülnek õk a kamera elé. A szövegükben nincs
semmiféle jele valamiféle tehetségnek, intelligenciának. Miért
Zeusz ez a rövidre nyírt hajú legényke? Mit tud Zeuszról az, aki
ezt a nevet adta neki? Az egész országra nézve szégyen a primiti-
vizmusnak ez a mértéke. De még rejtélyesebb, hogy õk ketten és a
mûsor egész stábja miért nincs börtönben. A szélhámosságra nin-
csenek törvények nálunk?

És hát tömegek veszik föl a telefont. Joguk van erre? Természete-
sen. És arra is joga van mindenkinek, hogy a verset semmibe ve-
gye. Mint ahogy nem ütközne a jogrendszerbe az sem, ha valaki vi-
rág helyett tehéntrágyát helyezne az ablakpárkányára. Lehet
ugyanis a verset szavakból alkotott virágnak tekinteni, habár az
túlzás, ha a mondott tévémûsort tehéntrágyával hozzuk párhu-
zamba. A trágyának tudniillik haszna van, „Zeusz” varázslata
meg inkább káros, mert a lényege csalás, emberek becsapása.

Nekem emberileg van egy további problémám ezzel a mágikus
micsodával kapcsolatban. Nagyon figyeltem a nõ meg a férfi min-
den arcrezdülését. Nem láttam rajtuk a szégyennek egy szikráját
sem. Ennyire tudták titkolni? Vagy ennyire fából van a lelkük?

Nem merem feltételezni, hogy nagy verskedvelõk lennének.

(L. A.)

SÁRBOGÁRDI KÉPESLAPOK
kaphatók szerkesztõségünkben 40 Ft-os áron.
Sárbogárd, Hõsök tere 12., tel.: 06 (25) 508 900.



Bogárd és Vidéke 2012. április 12. MESE 15

A szállást kérõ róka
Egyszer egy vén róka nagyon megéhezett egy kis pecsenyére. Fo-
gott hát egy üres zsákot, a hóna alá csapta, és elindult vele világgá.
Ment, mendegélt, míg estére egy gazdaember házához nem ért.
Bekopogott, és amikor megkérdezték, hogy ki az, hát így felelt:
– Szegény utasember vagyok, s éjjeli szállást kérnék, hogyha meg-
szánnának.
Jószívû ember volt a gazda is meg a felesége is. Megszánták a sze-
gény utast, beengedték, vacsorával is megkínálták. A róka megkö-
szönte, szerényen a padra kuporodott, a zsákját pedig a pad alá
tette.
Mielõtt lefeküdtek, az mondja a
gazdának:
– Jaj, gazduram, nem jár itt a
ház körül valami tolvaj? Ebben
a zsákban egy szép nagy kakas
van, nem szeretném, ha elvesz-
ne!
– Sose búsulj, róka koma, az én
házamból még nem veszett el
semmi! Csak aludj nyugodtan! –
biztatta a gazda, s még mosoly-
gott is, hogy a róka félti a kaka-
sát.
Persze, hogy a zsákban semmi
sem volt! Hanem azért mikor felébredtek, a róka jajgatni kezdett:
– Jaj, jaj, jaj, valaki ellopta az én drága kakasomat!
Csitították, hogy dehogy lopták el, már ugyan ki lophatta volna
el? Talán elbújt a szobában valahova. Keresték mindenfelé, de se-
hol sem találták. Szörnyen szégyellte magát a gazda, hogy éppen
az õ házában tûnt el a rókának valamije, de meg is sajnálta sze-
gényt, hogy olyan keservesen siránkozott. Mi mást tehetett volna,
adott egy szép nagy kakast a rókának, hogy ne sírjon úgy, s most
már menjen tovább békével.
El is ment a róka nagy örömmel.
Ment a kakassal egész nap, este pedig megint bekopogtatott vala-
hova. Itt is jó emberek laktak, akik szívesen látták. Amikor le
akartak feküdni, a róka ismét körülnézett a szobában, mintha tol-
vajok után kutatna, majd így szólt a gazdához:
– Tudja meg, gazduram, hogy egy szép kövér lúd van a zsákom-
ban. Jaj, ha azt ellopná valaki!
– Nem lopja azt el nálam senki. Csak feküdj le, és aludj nyugod-
tan! – mondotta a gazda.
Hanem hát a róka csak azt várta, hogy mind elaludjanak. Akkor
szépen kivette a zsákból... No, ugyan mi is volt a zsákban? Hát bi-
zony a kakas volt, semmi más. Kivette a kakast, és úgy megette,
hogy még egy tolla sem maradt. Hej, de aztán reggel rá is kezdett
megint a siránkozásra:

– Jaj, jaj, jaj, valaki ellopta az én drága szép ludamat!
Keresték ezt is mindenfelé, s mikor nem találták sehol, a gazda
adott neki egy jó kövér ludat, csak ne sírjon és ne panaszkodjon,
hogy nála elveszett valamije.
Ment tovább a róka a kövér lúddal, és úgy örült, hogy majd kiug-
rott a bõrébõl. Az úton tízszer is kibontotta a zsákot, hogy meg-
nézze, benne van-e még a lúd.
Így ment, mendegélt, míg estére ismét egy házhoz ért. Itt is kopog-
tatott, beeresztették, de mielõtt lefeküdtek, megint így szólt a gaz-

dához:
– Idetettem a zsákom a pad alá,
mégsem merek nyugodtan
aludni, mert tudja meg, gazdu-
ram, hogy egy szép kövér mala-
com van benne!
– Csak aludj nyugodtan – biztat-
ta a gazda –, akármi is van a zsá-
kodban. Az én házamban nem
lesz semmi baja!
Hát a gazda ugyan nem jól gon-
dolta, mert alighogy elaludtak, a
róka úgy felfalta a kövér ludat,
hogy se tolla, se csontja, se egy
darabkája nem maradt. Hanem

rá is kezdte már hajnalban a nagy siránkozást:
– Jaj, jaj, jaj, valaki ellopta az én drága szép malacomat!
Hiába csitították, hiába vigasztalták, s hiába keresték a malacot
mindenfelé. Itt sem maradt más hátra, a gazda végül is adott a ró-
kának egy szép kövér malacot.
No, most volt csak nagy örömben a róka, mikor kiért az országút-
ra, s a zsákot kibontotta! Sohasem látott még ilyen szép malacot.
Ebbõl lesz ám csak jóízû pecsenye!
Ment, mendegélt egész nap, s estére megint csak bekopogtatott
egy gazda házához. Beeresztették, s itt is ugyanazt mondta, mie-
lõtt lefeküdtek:
– Gazduram, jól vigyázzon ám éjjel a tolvajokra, hogy el ne lop-
hassák az én szép kövér disznómat, ami ebben a zsákban van!
Odanéz a gazda, hát látja, hogy a zsákban nem férne el egy kövér
disznó, de meg hallotta is, hogy kismalac visít ki belõle. No de
azért nem szólt semmit, csak elaludt szépen.
De nem aludt ám el a róka! Megette a malacot szõröstül-bõröstül,
s alighogy pitymallott, már el is kezdte a jajgatást:
– Jaj, jaj, jaj, valaki ellopta az én drága szép disznómat!
A gazda mindjárt rájött turpisságra, de azért tette magát, mintha
sajnálkoznék. Így szólt a rókához:
– Jaj, csak ne búsulj, és ne kiabáld tele a falut, inkább kettõt adok
az egy kövér disznód helyett. Add ide a zsákot, hogy odakinn te-
gyem bele õket.
Kiment a gazda a róka zsákjával. Volt neki két mérges kopókutyá-
ja, éppen jó éhesek voltak. Ezeket bedugta a róka zsákjába, jól be
is kötötte, azután a rókának adta, hogy igyekezzék a faluból kifelé.
Nem kellett a rókának kétszer sem mondani, most vitte csak nagy
örömmel a zsákot, s már elõre nyalta a száját a jó zsíros lakomára!
Alig várta, hogy kijusson a faluból az országútra.
Kibontotta a zsákot, hogy megnézze a két disznót, hát amint bont-
ja, ugyan mi ugrik ki belõle? A kopókutyák! Nosza, szaladóra fog-
ta a róka koma a dolgot! Nem kellett már neki a disznópecsenye,
csak a bõrét megmenthesse!
Hanem hiába szaladt, mert a két kopókutya utolérte és alaposan
kicsipkézte a bundáját.
Ha a rókát a kutyák el nem kapták volna, az én mesém is tovább
tartott volna.

Népmese (Forrás: egyszervolt.hu)

A következõ napokban folytatódik a változékony, csapadékos
idõjárás. Pénteken egy közeledõ mediterrán ciklon hatására foko-
zatosan megvastagszik a felhõzet, és estétõl egyre többfelé várható
esõ. Szombaton az ország nagyrészén esõs idõre ébredhetünk,
majd napközben a tartós csapadékot kelet felõl záporok, helyen-
ként zivatarok váltják fel. A mostani számítások szerint vasárnap
többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok. A csapadék ellenére
ezekben a napokban még viszonylag enyhe idõben lesz részünk.
Hétfõn egy hidegfront vonul át felettünk, mely ismét sokfelé okoz
majd esõt, de keddre megszûnik a csapadék. A front mögött idõn-
ként megélénkül az északnyugati szél, és néhány fokkal visszaesik
majd a hõmérséklet. (www.metnet.hu)

Idõjárás
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Április 14., SZOMBAT
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az este 6.00 Magyar gazda 6.25 Anno 6.55
Híradó 7.10 Boxutca 7.40 Forma-1 9.25 Delta 9.55 Mozdulj! 10.25 Angi jelenti
10.55 Kortárs 11.25 Most a Buday! 12.00 Hírek 12.05 A Budapest Bár és a
Liszt Ferenc Kamarazenekar koncertje 12.55 Zöld Tea 13.25 Tetõtõl talpig
13.55 Nagy-Britannia madártávlatból 14.55 A modern Robinson család 16.35
A szövetség 17.35 Gasztroangyal 18.30 Szerencseszombat 19.30 Híradó
19.55 Sporthírek 20.10 Titanic 23.20 Bikini 30 0.15 Porrá leszünk
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.05 Lego Ninjago 10.30
Asztroshow 11.25 Házon kívül 11.55 Autómánia 12.00 Híradó 12.30 Amerika
legkeményebb melói 13.30 Lost – Eltûntek 15.35 Hetedik érzék 16.35 Kölyök-
pilóta 18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 Csillag születik 21.05 300 23.30
Nem az én életem 1.15 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Az idõ örvényében 6.25 TV2 Matiné 9.35 Egyik kutya, másik nem!
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 Autógu-
ru 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 Államfõnök 21.25 Minden pasi disznó?
23.00 A titkok kulcsa 0.55 Ezo.tv 1.55 Kalandjárat 2.20 Teleshop 2.50 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 Rádiókabaré 14.04 Világóra 14.35 G7 – Gazdasági magazin
15.05 Idõt kérek 16.00 Szombat délután 17.05 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50
Sportvilág 18.05 A Metró Klubtól a Szigetig 18.30 Mentés másként – Mûvé-
szeti figyelõ 19.05 Sportvilág 19.30 Gyereksáv 19.50 Mese 20.05 Esti séta
20.53 Vers napról napra 21.04 Rádiószínház 21.46 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 15., VASÁRNAP
MTV: 5.30 Hajnali gondolatok 5.30 Magyar gazda 6.00 Engedjétek hozzám
6.10 Így szól az Úr! 6.15 Katolikus krónika 6.40 A Biblia a magyar képzõmûvé-
szetben 7.00 Református magazin 7.25 Református ifjúsági mûsor 7.35 Útmu-
tató 8.00 Híradó 8.30 Forma-1 11.25 Euro 2012 – Labdarúgó Eb magazin 12.00
Hírek 12.05 Zegzugos történetek 12.35 Anno 13.05 A pénzcsináló 14.40 Út
Londonba 15.10 TS – Sport7 15.50 Videoton FC–Vasas Híd bajnoki labdarú-
gó-mérkõzés 18.00 Rex Rómában 18.50 A lényeg 19.30 Híradó 19.55 Sporthí-
rek 20.10 Magyarország, szeretlek! 21.25 Munkaügyek – Irreality Show 22.25
Hogy veszítsük el barátainkat és idegenítsük el az embereket? 0.20 Ádám
feltámadása
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.05 Trendmánia 10.40 Teleshop
11.35 Törzsutas 12.00 Híradó 12.05 Míg a halál el nem választ 12.25 Tuti gimi
13.20 Gossip Girl – A pletykafészek 15.15 True Calling – Az õrangyal 16.20
Filofax 18.30 Híradó 19.00 Titanic 22.50 Heti hetes 0.05 Portré 0.40 Az ördög
naplója
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Egzotikus Ázsia 6.45 TV2 Matiné 9.45
Nagy vagy! 10.40 Stahl konyhája 11.10 Kalandjárat 11.40 Borkultusz 12.10
Talpig nõ 12.40 Több mint testõr 13.10 A kiválasztott – Az amerikai látnok
14.10 Monk – Flúgos nyomozó 15.15 Bûbájos boszorkák 16.15 Másodállás
16.40 Államfõnök 18.30 Tények 19.00 Napló 20.05 Holiday 22.40 Frizbi Hajdú
Péterrel 23.40 Elit egység 0.40 Nem vénnek való vidék 2.35 Ezo.tv 3.10
Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Va-
sárnapi újság 8.30 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 10.04 Baptista 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 16.00 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 21.50 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 16., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 A lényeg 5.55 Ma reggel 9.10 A Silla király-
ság ékköve 10.10 Rex Rómában 11.00 Most a Buday! 11.30 Napirend elõtt
12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Roma magazin 12.55 Domovina 13.25
Marslakók 14.00 A holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja 14.50
Vers mindenkinek 15.00 Angyali érintés 15.45 Veszélyes szerelem 16.30 MM
17.30 Everwood 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10
Marslakók 20.40 Kékfény 21.40 Hacktion 22.35 Az este 23.10 Aranymetszés
0.10 Múlt-kor 0.40 Zöld Tea 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 Dr. Csont 22.25

Showder Klub 23.35 Pokerstars.net – Big Game 0.30 Reflektor 0.50 Teddy
Kollek, a polgármester
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Aktív extra 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.30 Stahl kony-
hája 9.40 Babapercek 9.50 Teleshop 10.55 Ezo.tv 12.30 Herkules és az amazo-
nok 14.20 La Pola 15.20 Csoda Manhattanben 17.20 Update Konyha 17.25 Til-
tott szerelem 18.30 Tények 19.35 Aktív 20.10 Jóban-Rosszban 21.20 NCIS
23.20 Gyilkos számok 0.20 Tények 0.55 Ezo.tv 1.30 NCIS 3.10 Aktív extra 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 görög katolikus egyház fél-
órája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium
Rocktörténet 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül
19.07 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 Rádió-
színház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Ellenállók és túlélõk – Akik ott
voltak 23.00 Hírek, kenó 23.04 Rádiókabaré 0.10 Éjszaka

Április 17., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az este 5.55 Ma reggel 9.10 A Silla király-
ság ékköve 10.05 Mindenbõl egy van 11.00 Kékfény 12.00 Híradó 12.15 Sport-
hírek 12.25 Srpski Ekran 12.55 Unser Bildschirm 13.25 Magyar elsõk 13.45
Marslakók 14.15 Hacktion 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 Az ellenszer 22.30 Az este 23.05 Tudorok 0.00 A
rejtélyes XX. század 0.30 Angi jelenti 1.00 Everwood 1.45 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 22.25
A Grace Klinika 23.30 Reflektor 23.45 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 Constantine a kereszten
14.20 La Pola 15.20 Csoda Manhattanben 17.20 Update konyha 17.25 Tiltott
szerelem 18.30 Tények 19.30 Aktív 19.35 Jóban-Rosszban 20.30 Bajnokok Li-
gája 23.15 Tények 23.50 Ezo.tv 0.25 Arccal a földnek 2.00 Totalcar 2.25
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 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 19.07
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 18., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az este 5.55 Ma reggel 9.00 A Silla király-
ság ékköve 10.00 Magyarország, szeretlek! 11.10 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 15.15 Angyali érintés
16.00 Veszélyes szerelem 16.45 MM 17.40 Everwood 18.30 Maradj talpon!
19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Marslakók 20.40 Kasszasiker 21.30 On
The Spot 22.25 Az este 23.00 Kortárs 23.30 Allah minden napján szaladnak a
lovak 0.40 Zegzugos történetek 1.10 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 Legyen Ön is milli-
omos! 22.35 Házon kívül 23.05 XX. század – A legendák velünk élnek 23.40
Reflektor 23.55 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 Old
Shatterhand a halál völgyében 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-sorsolás 20.10 Jóban-Rosszban 21.20 Doktor House 22.20
Született feleségek 23.20 Én is szép vagyok 23.50 Tények 0.25 Ezo.tv 1.00 Így
készült: Csatahajó 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 19.07 Sportvi-
lág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.06
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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-
Telecom hálózatán a C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es frekven-
cián.

Április 13., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitéleti archívumunkból: Bib-
liatörténeti kiállítás (16p), Barkaszentelés (52p), Református
verses est (93p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Testületi ülés
23.00 és 0.00 Lapszemle

Április 14., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 Lapszemle 14.00
Testületi ülés 18.00 Lapszemle 19.00 Archívum: A ruha és benne
a nõ (41p), Odüsszeusz Hantoson (60p), Agresszió 2-3. 23.00 és
0.00 Lapszemle

Április 15., V: 7.00 Heti Híradó 8.00 Testületi ülés 13.00 Heti hír-
adó 14.00 Archívum: A ruha és benne a nõ (41p), Odüsszeusz
Hantoson (60p), Agresszió 2-3. 18.00 Heti híradó 19.00 Hitéleti
archívum: Keresztyén ébredés (90p), Golgota alkalom 23.00 és
0.00 Heti híradó

Április 16. H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitéleti archívum: Keresztyén
ébredés (90p), Golgota alkalom 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00
Tavaszi hangverseny a Kippkoppban (25p), Interjú Varga Gábor-
ral (90p), Juliska néni (archív) 23.00 és 0.00 Heti híradó

Április 17., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Heti hír-
adó 19.00 Testületi ülés 23.00 és 0.00 Heti híradó

Április 18., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Tavaszi hangverseny a
Kippkoppban (25p), Interjú Varga Gáborral (90p), Juliska néni
(archív) 13.00 Heti híradó 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport
23.00 és 0.00 Lapszemle

Április 19., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Lap-
szemle 19.00 Hitéleti archívum: Keresztyén ébredés (90p), Gol-
gota alkalom 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.

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 19., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az este 5.55 Ma reggel 9.10 A Silla király-
ság ékköve 10.15 Poén péntek 11.10 Kasszasiker 12.00 Híradó 12.15 Sporthí-
rek 12.25 Rondó 13.20 Magyar elsõk 13.40 Marslakók 14.10 Négy szellem
15.10 Angyali érintés 15.55 Veszélyes szerelem 16.40 MM 17.40 Everwood
18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Marslakók 20.40 El-
cserélt lányok 21.30 Fábry 22.50 Az este 23.25 Örök Éva 0.50 Everwood 1.35
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 Kidobós: Sok flúg
disznót gyõz 23.20 Tudorok 0.30 Reflektor 0.45 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 Mike kapitány
hadjárata 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: A szerelem bibliája 23.15 Aktív 23.45 Tények 0.20 Ezo.tv 0.55
Amerikai pite: A szerelem bibliája 2.30 Segíts magadon! 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 11.35 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 19.07 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 20., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az este 5.55 Ma reggel 9.10 A Silla király-
ság ékköve 10.10 Fábry 11.30 Tetõtõl talpig 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 szerelem 16.35 MM
17.40 Everwood 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10
Marslakók 20.40 Retro kabaré 21.40 Mindenbõl egy van 22.35 Az este 23.10
Négy szellem 0.10 Melissa és Joey 0.35 Waczak szálló 1.10 Everwood 1.55
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 22.25 Gyilkos elmék 0.35 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 9.35
Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.45 Teleshop 10.50 Ezo.tv 12.25 A láthatat-
lan ember 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. 0.05 Grimm 1.05 Tények 1.40 Ezo.tv 2.40 Alexandra pódium
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 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 Hetednapi Adventista Egyház 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 19.07 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 23.05 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

MÛSORA

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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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)

Vörös tojótyúk vásár 480 Ft/db. Sárbogárd, Ti-
nódi 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)

Fóliába való paprika- és paradicsom-palánta
kapható. Sárbogárd, Honvéd u. 18. 06 (25) 465
025

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
Kárpitos bútorok áthúzását, javítását vállalom.
06 (30) 662 5375 (4508674)

Sárbogárd központjában téglaépítésû, gázfûté-
ses közmûvesített, családi ház eladó. 06 (1) 332
4435
Nyulak eladók! Házi és oroszlánfejû törpe. 06
(30) 981 9923 (4508295)

Minõségi cser, akác tûzifa eladó. Cser méter:
1850 Ft, kugli: 1900 Ft, hasított: 1950 Ft. Ve-
gyes tûzifa: 2000 Ft-tól. Akác: 2280 Ft-tól. Cser
tûzifa, erdei, m3-ben: 22.000 Ft. 06 (20) 406
9267 (4508339)

Felújított lakás kiadó. 06 (30) 482 3947
Eladó Rétszilason kétszobás családi ház nagy
kerttel, szõlõ, gyümölcsfák. 06 (25) 471 984
(4508334)

Sárbogárd központjában 3 szobás, karbantar-
tott, összkomfortos családi ház eladó, 200 négy-
szögöl gondozott telekkel, melléképülettel, ga-
rázzsal. Ára: 12,5 M Ft. 06 (20) 562 9403
Családi ház Kálozon eladó. Irányár: 1.200.000
Ft. 06 (70) 398 4626

FOGSORJAVÍTÁS

06 25 468 556, 06 70 382 8512

GÁZKÉSZÜLÉKEK

javítása, karbantartása

06 30 440 5790

DUGULÁSELHÁRÍTÁS,

falbontás nélkül!

Telefon: 06 70 310 8086

AKCIÓ! ARIEL MOSÓGÉLEK

4,9 literes 3000 Ft,

ingyenes házhoz szállítással.

Megrendelhetõ: 06 70 453 9795

Megnyílt a „SZISZI” FODRÁSZÜZLET

Ady E. út 168. (lottózó mellett).

06 20 257 0690

SÜTNI VALÓ CSIRKE kapható.

Tisztítva elõjegyeztethetõ.

Tinódi u. 52. 06 30 384 2294

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!

Tájékoztatjuk érintett fogyasztóinkat, hogy az alábbi idõ-
pontokban és településeken 9.00-14.00 óra között munka-
társaink karbantartási munkákat végeznek:

Április 16. Vajta medencemosás

Április 17. Vajta medencemosás

Április 18. Vajta glóbuszmosás

Április 19. Igar-Vámszõlõhegy (alsó) medencemosás

Április 20. Igar-Vámszõlõhegy (felsõ) medencemosás

Április 23. Sáregres 15 m3-es medencemosás

Április 24. Sáregres 100 m3-es medencemosás

Április 25. Rétszilas medencemosás

Április 26. Sárszentmiklós glóbuszmosás

Április 27. Sárbogárd 200/1. glóbuszmosás

Ezeken a napokon az adott településen megszokottnál ki-
sebb víznyomás, esetleg idõszakos vízhiány várható.

A munkálatok miatt a szolgáltatott ivóvíz kissé opálossá
válhat, mely az egészségre nem ártalmas. Az ezt okozó
anyagok kiülepítése után a víz fogyasztható.

Az okozott kényelmetlenség miatt kérjük fogyasztóink türel-
mét és megértését.

FEJÉRVÍZ ZRT.

FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok
Víz- és Csatornamû

Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

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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Széthúztak a tinódiak! No, persze, csak
úgy képletesen értve, mert nagyon is
összetartó, családi közösséget alkot ez

a városrész. Az elmúlt szombaton azonban
kötélhúzást rendeztek a vasút melletti foci-
pályán. Mindenki mindenkivel összemérte
az erejét.
A Húsvéti nyuszik, a Szesztestvérek, a Reu-
más csigák, a Sógornõk és a Sördögök vív-
tak meg egymással a kötél két végén, és a
gyerekek sem maradtak ki a mulatságból,
akik minden alkalmat megragadtak, hogy
húzzanak egyet.
Minden csapatban akadtak kísérletezõk,
akik különféle trükkös megoldásokhoz fo-
lyamodtak a siker érdekében. Valaki a kö-
telet kötötte a derekára, más ülve próbál-
kozott megtartani a kötelet, megint más
kesztyût húzott a kezére. Sérülésekbõl nem

volt hiány. Nem is csoda, hiszen egymás cukkolása nemcsak sza-
vakban merült ki, hanem olyan „praktikákban” is, mint a kötél el-
engedése, míg a másik fél halomba dõlt. A jól megtermett Sördö-
göknek bezzeg meg se kottyant a kihívás; volt, hogy fél kézzel rán-
tották földre a szemben álló csapatot. A legnagyobb elismerésem
azoké a résztvevõké, akik hajlott koruk ellenére is beszálltak a
képzeletbeli ringbe.
Nagy tétje volt a férfiak és a nõk vetélkedésének. „Vigyázzunk, fi-
úk, most dõl el, hogy lesz-e este valami, vagy se; lehet, hogy még
vacsorát se kapunk!” – mondogatták nevetve az emberek.
A férfiak közt I. lett a Sördögök csapata, övék az egyik vándorku-
pa, II. a Szesztestvérek, III. a Húsvéti nyuszik.
A nõk közül a Sógornõk vihették el a másik vándorserleget.

Végül a férfiak és a nõk álltak fel egymással szemben, jelképesen,
tét nélkül, majd pezsgõzéssel koronázták meg a vidám délelõttöt.

Hargitai–Kiss Virág

POLGÁRÕR-
VONAL

Lakossági bejelentések
és segítségkérések a

polgárõrségtõl
éjjel-nappal
a következõ

telefonszámon:

06 (30) 6210 651
e-mail: polgarorseg@indamail.hu

A kötél két végén
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Szín- és formavilág
KIÁLLÍTÁS A SÁRSZENTMIKLÓSI

KLUBKÖNYVTÁRBAN

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves ismerõseit a Szín- és for-
mavilág címû kiállítás megnyitójára a sárszentmiklósi klub-
könyvtárba 2012. április 13-án (pénteken) 19 órára.
A megnyitón közremûködik: Makkos Norbert, valamint a Sár-
szentmiklós Általános Iskola tanulói. A kiállítást megnyitja: dr.
Sükösd Tamás polgármester.
A kiállítók: Huszár Károly, Macsim András, Novák Edith, Tóth
Gyula, Varga László, Zocskár Andrea, Zocskár András és a Sár-
foltok Foltvarró Kör.
A kiállítás megtekinthetõ: 2012. április 13–április 29-ig, hétfõtõl
péntekig 16–19 óráig.

Kedves Látogatónk!
Ez már a kilencedik Szín- és formavilág kiállítás. Nyolc évvel ez-
elõtt csak reméltük, hogy hosszú évekig kitartó kiállítás-sorozat
lesz. Bevallott célunk volt, hogy új munkák készítésére sarkalljuk
egymást és magunkat. Ebbõl és a mûfaji kötetlenségbõl adódik a
kiállítás esetlegessége, de változatossága is.
Továbbra is szeretnénk évente megrendezni a Sárbogárdon és
környékén élõ alkotók tárlatát. Kérünk mindenkit, aki önmaga és
mások számára is képes megfogalmazni szoborban, képben, vagy
bármely más formában gondolatokat, ne rejtse el mások elõl, ha-
nem merjen megmutatkozni!

A kiállítók nevében: Macsim András, Zocskár András, Varga László.


