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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

Ami nem öl
meg, az erõsít

Ami nem öl meg, az erõsít. Jómagam is
megtapasztaltam már ezt az élményt. Bár e
mondatba olykor némi önkínzás tûnik ke-
veredni, ha az ember a saját ismeretlen ha-
tárait feszegeti önszántából. A kockázat-
vállalás azonban növeli az adrenalint, ami-
vel felvértezve csodákra képes a szervezet.
A fájdalom elviselése a cím igazságát tá-
masztja alá. Félünk a (bárminemû) fájda-
lomtól, igyekszünk elkerülni, ha lehet. Ám
van, hogy nincs mód kitérni elõle: muszáj
megélnünk a fájdalmat, a tûzkeresztség
kötelezõ.

Egyes társadalmakban, közösségekben a
férfivá válás része a test megkínzása. Az in-
dián Naptánc során például a felsõtest bõ-
rébe akasztott szíjakat egy oszlophoz erõ-
sítik, s addig táncolnak, míg ki nem szakad
minden szíj a bõrbõl.
A nõk számára a szülés boldogsággal koro-
názott fájdalma számít egyfajta beavatási
szertartásnak. Egy betegség, veszteség,
gyász megélése is próbára teszi fájdalom-
tûrõ képességünket.
A fájdalom elviselésének leghatékonyabb
stratégiája: belemenni, megélni, aztán el-
engedni. Ezáltal új szférák nyílnak meg
elõttünk.
A fõnix is tûzben ég el, majd poraiból éled
újjá.

Hargitai–Kiss Virág

Sztari Béla négy hónapot töltött Japánban az Okayama városában található Sogenji zen ko-
lostorban, elvonulásban. Élményeirõl jövõ heti lapszámunkban olvashatnak interjút, melyet
Hargitai Lajos készített a sárbogárdi jógacsoportok és zen közösség vezetõjével.
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Kossuth Zsuzsára emlékeztünk
Kossuth Zsuzsa (1817–1854) az 1848–49-
es szabadságharcban a tábori kórházak fõ-
ápolónõjeként rengeteget tett a sebesültek
korszerû és hatékony ellátásának érdeké-
ben. Munkássága példamutató lehet ma is
az egészségügyben dolgozóknak. A sárbo-
gárdi rendelõintézet nemcsak ezért visel-
heti büszkén Kossuth Lajos legfiatalabb
húgának nevét, hanem azért is, mert
Meszlényi Rudolf feleségeként Zsuzsanna
Sárbogárdon élt egy ideig.
A Kossuth Zsuzsanna tiszteletére rende-
zett szûrõnapra száznál is többen látogat-
tak el a sárbogárdi rendelõintézetbe már-
cius 25-én, ahol a vércukorszintméréstõl a
szemvizsgálatig számos területre kiterje-
dõen tartottak vizsgálatokat. Ugyanezen a
napon délután 1 órakor egy kis ünnepség
keretében emlékeztek az intézmény név-
adójára.

Az ünnepen részt vett dr. Rácz Lajos inté-
zetvezetõ fõorvos, dr. Sükösd Tamás, Sár-
bogárd polgármestere, Novák Kovács
Zsolt alpolgármester, a Múzeum Egyesü-
let elnöke, Szabó Bakos Zoltánné ápolási
igazgató és Bognár Lászlóné, a Magyar
Ápolásért Egyesület Fejér Megyei és Kö-
zép-Dunántúli elnöke.
Színesítették az ünnepséget a Sárszent-
miklósi Általános Iskola hangszeres és
énekes növendékei magyar népdalcsok-
rokkal, Bárdos Lajos és Szõnyi Erzsébet
feldolgozásában. Az énekes darabokat Já-
kob Zoltán dolgozta át hangszerekre.
Nyikos Tiborné, a rendelõintézet fõnõvére
Kossuth Zsuzsa életét, munkásságát mu-
tatta be röviden. Beszédét Kovács Domi-
nika és Huszár Anna Kossuth-nótája kö-
vette, végül Szummer Ádám trombitajáté-
kának kísérete mellett a megjelent szerve-
zetek képviselõi egy-egy koszorút helyez-
tek el – a hidegre való tekintettel – jelképe-
sen a Kossuth Zsuzsannát ábrázoló fest-
mény alatti asztalra. Késõbb a koszorúkat
kihelyezik majd a rendelõ elõtt álló szo-
borhoz.

Hargitai Gergely

John Judit alkotásai
Pénteken kiállításmegnyitóra voltam hivatalos, ahol John Judit
képeibõl nyílt tárlat.
Fövenyi Máté gyönyörû gitárjátéka nyitotta az estet, melyet a lá-
togatók néma csöndben, levegõt visszatartva hallgattak. Õt kö-
vette Varga László, aki bemutatta néhány szóban Juditot, s alko-
tásairól is szólt. A köszöntõ után virággal ajándékozta meg a mû-
vésznõt Novák Kovács Zsolt, a Múzeum Egyesület elnöke. Ez-
után a Huszics Vendel Kórus az olaszul elénekelt „Éljen minden
bájos szép nõ” kezdetû dallal lepte meg az alkotót, mivel Judit az

énekkar egyik olaszországi útján tolmácsként mûködött közre. A
mûvész a meghatódottságtól szóhoz sem jutott.
A megnyitó után állófogadás keretében nézhették végig a képe-
ket a látogatók, bor, üdítõ, egy kis pogácsa és sütemény mellett.
John Judit képei változatosak; bennük van az erotika, melyet csak
óvatosan mutatott meg közönségének, valamint az ország sze-
génysége is. Nagyon jól megörökíti a koldusok segítségért kiáltá-
sát, fekete-fehér rajzai káprázatosak. Egy-két tájképet is találha-
tunk mûvei között, de az emberi érzelmek megragadása testkö-
zelibb munkáiban. Személyes kedvencem a készülõdõ lány.

Hargitai Gergely
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Mese, mese mátka…
A cecei iskola idén is megrendezte az
Illyés-napokat, melynek keretében
pénteken mesemondóversenyen jeles-
kedhettek a diákok, több korosztály-
ban mutatva meg tehetségüket.

Király László iskolaigazgató köszön-
tött minden versenyzõt, külön kiemel-
ve a Horvátországból, a Drávaszögben
található magyarlakta Laskó település
iskolájából érkezett diákokat, tanáro-
kat. Majd furulyamûveket hallhat-
tunk, s egy vidám mesejáték követke-
zett királlyal, királylánnyal és persze
kérõvel. Ezt követõen közösen átsétál-
tunk az Illyés Gyula-szoborhoz, ahol
elhelyezésre kerültek az emlékezés
koszorúi.

Jöhetett a megmérettetés! Ebben az
évben a versenyzõk magyar mûmesék-
kel indulhattak a versenyen. Néha kis-
sé lámpalázasak, de nagyon ügyesek és
felkészültek voltak a kisdiákok.
A mesék után a nevezésekhez elkül-
dött meseillusztrációkból nyílt kiállí-
tást tekinthették meg az érdeklõdõk
az aulában.
A verseny eredményei a következõ-
képpen alakultak:
1. évfolyam: I. Boros Laura Réka (Sár-
bogárd, Mészöly); II. Kiss Virág (Ce-
ce), Simon Hanna (Sárbogárd, Mé-

szöly); III. Varga Levente (Cece), Pa-
lotás Péter (Sárszentmiklós).
2. évfolyam: I. Schneider Evelin
(Aba), Kokas Réka (Sárszentmiklós);
II. Pajor Lili (Cece), Kovács Réka

(Sárbogárd, Mészöly); III. Szarka Tí-
mea (Sárszentmiklós).
3. évfolyam: I. Szabó Laura (Alap),
Lajter Laura (Nagydorog); II. Lehota
Eszter (Cece), III. Szénási Benedek
(Sárbogárd, Mészöly).
4. évfolyam: I. Fehér Illés Máté (Aba),
Ellenbruck Krisztina (Sárszentmik-
lós); II. Szücs Norbert Zoltán (Sár-
szentmiklós); III. Németh Ramóna
(Sárbogárd, Mészöly).
5. évfolyam: I. Horváth Zsombor (Sár-
bogárd, Petõfi G.); II. Bali Miklós
(Cece); III. Schmidt Péter (Sárbo-
gárd, Mészöly).
6. évfolyam: I. Varga Vivien (Laskó);
II. Ambrózi Miklós (Sárbogárd, Mé-
szöly); III. Salamon Ronald (Cece),
Csanádi Levente (Sárszentmiklós).
7-8. évfolyam: I. Bali Iván (Cece); II.
Vindics Gerber Sarah (Laskó); III.
Borostyán Balázs (Cece), Rádi Tamás
(Sárbogárd, Petõfi G.).
Az általános iskola munkatársai kö-
szönik mindazok segítségét, akik fel-
készítõ munkájukkal segítették, hogy
a rendezvény ilyen sikerrel bonyolód-
hatott le! Jövõre ismét várják az ifjú
mesemondókat!

Mágocsi Adrienn

Miért fontos a mese?
Több okból is: az elsõdleges szempont az, hogy ha mesé-
lünk gyermekünknek, együtt vagyunk vele! Ebbõl is érzi,
hogy fontos nekünk. Másodsorban, a mese hallgatása
olyan lelki folyamatokat indít be, melyekre szükség van az
egészséges fejlõdéshez.
2-3 éves korban a gyerekek még nem tudnak éles különb-
séget tenni a valóság és a vágyak, a fantázia között. A me-
sék a gyerekek gondolkodását jelenítik meg, és érthetõvé
teszik számukra a világ mûködését. A jó mese tartalmazza
azokat a konfliktusokat, melyekkel a gyermeknek meg
kell küzdenie. (A jó mesék, pl. népmesék, szimbolikus for-
mában az élet nagy kérdéseivel foglalkoznak, súlyos prob-
lémákat járnak körbe.) A gyermek, azonosulva a mesefi-
gurákkal, saját problémáit éli meg a mesével, és – a leg-
fontosabb – a mesehõs diadalával ezeknek a problémák-
nak és szorongásainak oldására is talál.
Felmerülhet bennünk a kétely, hogy a mesék erõszakos
cselekedetei (pl. Grimm-mesék) vajon ilyen jó hatással le-
hetnek-e gyermekünkre. Nem ugyanezt látja a tévében?
A legfontosabb különbség az, hogy a mesét a szülõ mond-
ja a gyermeknek, az ágy szélén ülve. A nap folyamán fel-
gyûlt agresszió, félelmek, indulatok a mesehõs kalandjai-
hoz kapcsolódnak, és fel is oldódnak a mese pozitív kime-
netele végett, no meg a szülõ biztonságot árasztó közelé-
ben. A szülõ a mesemondással jelzi gyermekének, hogy
ismeri a problémáit, és segít a mesék által megoldani azo-
kat. Fontos, hogy minél több mesét ismerjen meg a gyer-
mek, hogy rátalálhasson arra, amely leginkább az õ prob-
lémájához illik. Viszont ezt a mesét hadd hallja annyiszor,
amennyiszer csak akarja.
Fontos az is, hogy a mese csonkítatlanul jusson el a gye-
rekhez. Minden elem lényeges szereppel bír a szorongá-
sok oldásában, így ne változtassunk a „brutális” részeken.
A mese azt tanítja, hogy kellõ erõfeszítéssel le tudjuk
gyõzni a gonoszt, fontos tehát, hogy meghagyjuk a go-
noszt teljes valójában. A mese akkor léphet leginkább
kapcsolatba a gyermek lelkével, ha a gyermek által meg-
jelenített képekben rajzolódik ki. Nem érünk el tehát
ugyanolyan hatást, ha a tévében nézzük ugyanazt a me-
sét. A belsõ képek a kulcsai a szorongások, problémák ol-
dásának. A gonosz részeket a gyermek épp csak annyira
jeleníti meg magának, amennyire még képes feldolgozni.
Ezzel ellentétben a televízió képernyõjén a gyermek szá-
mára feldolgozhatatlan sebességgel következnek egy-
más után a képek, és nem megy végbe a belsõ képalko-
tás. A gyermek így még ingerültebb lesz.
Már akkor mesélhetünk a gyermekünknek, amikor még
nem is beszél. Elmondhatjuk este, hogyan telt a napja, ké-
sõbb mondhatunk neki állatmeséket, melyekben õ is az
állatcsalád tagja, vagy olyan történeteket is mesélhe-
tünk, amelyek a gyerekek mindennapjairól szólnak, majd
3-4 éves korban következhetnek a népmesék, tündérme-
sék.
A mese fontosságával kapcsolatban nem utolsó szem-
pont az sem, hogy így megszerettetjük gyermekünkkel a
könyveket, az olvasást.
„A mese gyerekeink mindennapi lelki tápláléka. Azok a
gyerekek, akik mindennap hallanak mesét, az iskolába
lépés idejére egy-másfél évvel elõzhetik meg anyanyelvi
fejlettségben azokat, akiknek ez nem jutott osztályrészül.
De rosszul mondom. Nem ezért kell mesélni.
Azért kell mesélni, mert a kisgyerek lelki és testi egészsé-
ge követeli ezt meg. [...] És nem csak a kisgyereké. Klini-
kai tapasztalatok szerint a kisgyerekkorban hallott mesék
olyan mintákat adnak, melyek a kamaszkoron túl is elkísé-
rik a gyerekeket, és segítenek a válságos élethelyzetek
meg- és feloldásában.” (Vekerdy)
Felhasznált források: Vekerdy Tamás: Kicsikrõl nagyok-
nak I. A kisgyerekkor; Bruno Bettelheim: A mese bûvölete
és a bontakozó gyermeki lélek; Ranschburg Jenõ: A tün-
dérmesék lélektanából.

Írta: Bán Annamari (www.okosbaba.hu)
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Búcsú Koránné Marika tanító nénitõl
Számos egykori diákja nevében búcsúzom és tisztelgek Korán Lászlóné Marika néni em-
léke elõtt, és fejezem ki köszönetemet áldozatos és szeretetteljes pedagógusi munkájá-
ért.
Olyan tanító volt, akit minden diákja szeretett és tisztelt. Egy pedagógusnak megadatik
az az ajándék, hogy egykori tanítványai idõs korukig megemlékeznek róla. Ki felejtené el
a kedves tanítót, aki bevezette kisdiákjait az iskola világába, tanította a betûvetést, az ol-
vasást és a számolást? Ki ne emlékezne arra a pedagógusra, aki a helyes viselkedésre, az
illemre és tiszteletre nevelte tanulóit és mutatott példát jellemével, magatartásával? Ma-
rika néni is ezt tette határtalan odaadással, alázattal és nagy felelõsséggel. Azt tette, ami
a feladata volt: nevelt, tanított, s szolgált példaképül.
Munkája nem volt hiábavaló, amit mi sem bizonyíthat jobban, mint a mára már felnõtté
váló tanítványai iránta tanúsított megbecsülése és tisztelete. Nem felejtjük el, sokáig fo-
gunk emlékezni Önre, a kedves, mosolygós tanító néninkre! Sajnos mára már õ is Volt
ember – ahogy Kosztolányi írja –, ha testben már nincs is, mégis van, hisz emléke él to-
vább.
Béke poraira!

Lakk Norbert, egy a tanítványai közül

A Mészöly Géza Általános Iskola egykori és jelenlegi dolgozói nevében Fülöpné
Nemes Ildikó igazgató asszony az alábbi gondolatokkal búcsúztatta Korán
Lászlóné Marika nénit:

Tisztelt Hozzátartozók, tisztelt Gyászolók!
Március 12-én szomorú hír érkezett a Mé-
szöly Géza Általános Iskolába. Tantestü-
letünk mély megrendüléssel fogadta, hogy
szeretve tisztelt, aranydiplomás, nyugal-
mazott kollégánk, Korán Lászlóné Marika
néni eltávozott közülünk.
Marika néni számára utoljára szólalt meg
az iskola csengõje, mely most a búcsúzás
óráját jelenti. Sokan gyûltünk össze erre az
utolsó órára, volt tanítványai és kollégái is,
hogy együtt emlékezzünk, így adjuk meg a
végsõ tiszteletet.
Marika néni hivatásának meghatározó
egyénisége volt. Különleges képességével,
magas szakmai tudásával egész környeze-
tére hatott. Mindenki ismerte jóságát, em-
berségét, közvetlen, magával ragadó sze-
mélyiségét.
Ma is szeretettel és örömmel gondolok
vissza kisdiákéveimre. Az Õ példáját kö-
vetve választottuk sokan a pedagógusi pá-
lyát. Arcáról mindig a céltudatosság, jóin-
dulat, segítõkészség és a mosoly sugárzott.
„Milyen kivételes ajándék a mosoly, hiszen
nem kerül semmibe, de szívmelengetõ.
Csak egy pillanatig él, de az emléke meg-
marad. Örömet szerez, és táplálja a jóin-
dulatot.” Sokunkban elevenen él a kép kis-
gyerekként Marika néni mosolyáról, mely
erõt, magabiztosságot, biztonságot és
megerõsítést adott.
Miközben keményen bevasalta a házi fel-
adatokat, mindenkihez volt egy-egy jó sza-
va. Követelt, de sohasem teljesíthetetlent.
Szigorú volt, de sohasem igazságtalan.
Mindenben jó példával járt elöl és semmit
sem várt el diákjaitól, amit õ maga ne telje-
sített volna. Fontos volt számára a becsüle-
tesség, az õszinteség.
Tanításában minden egyes napon létre-
hozta a csodát. Ez a csoda nem volt más,
mint az a tudás, és az az emberség, amit át-
adott. Ez a csoda hétköznapi csoda volt, de
nagyon is szembeszökõ, nagyon is mérhe-
tõ. Mérhetõ a gyermekeiben, unokáiban és

a tanítványaiban. Ezt a csodát visszük mi
tovább, hiszen egy kicsit mi magunk is eb-
bõl épülünk föl. A szeretetébõl, türelemé-
bõl, gondolataiból, eszméibõl, amelyeket
nekünk adott, s amelyek azóta hozzánk
nõttek, részünkké váltak.
Még sokáig emlékezni fogunk Rád – pél-
damutatásodra, bölcs tanácsaidra. Külde-
tésed beteljesült!
Kollégái, tanítványai és tisztelõi nevében
Kosztolányi Dezsõ idézetével búcsúzom
egykori kedves tanítómtól és kollégámtól:

„Édes barátaim, olyan ez éppen,
mint az az ember ottan a mesében.
Az élet egyszer csak õrája gondolt,
mi meg mesélni kezdtünk róla: „Hol volt…”
majd rázuhant a mázsás,
szörnyü mennybolt,
s mi ezt meséljük róla sírva: „Nem volt…”
Úgy fekszik õ, ki küzdve tört a jobbra,
mint önmagának dermedt-néma szobra.
Nem kelti föl se könny, se szó, se vegyszer,
Hol volt, hol nem volt a világon egyszer.”

Isten veled, nyugodj békében!

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik

ZÁDORI LÁSZLÓ

temetésén részt vettek,
ravatalánál virágot helyeztek el,

gyászunkban osztoztak.

Gyászoló család

Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik drága édesanyánkat,

KORÁN LÁSZLÓNÉT

utolsó útjára elkísérték,
sírjára koszorút,
virágot helyeztek.

Gyászoló család

Forduljon az Egyenlõ
Bánásmód Hatóság

ügyfélszolgálatához, ha
neme, faji hovatartozása, bõrszíne,
nemzetisége, nemzetiségi vagy etnikai
kisebbséghez való tartozása, fogyaté-
kossága, életkora, egészségi állapota,
vallási- vagy világmeggyõzõdése, politi-
kai vagy más véleménye, anyanyelve,
családi állapota, anyasága vagy apasága,
szexuális irányultsága, nemi identitása,
vagyoni helyzete, vagy egyéb tulajdon-
sága miatt

HÁTRÁNYOS
MEGKÜLÖNBÖZTETÉS ÉRI.

Ott vagyunk a közelében!
Keresse fel DR. SZATMÁRI ÉVA Fejér
megyei egyenlõ bánásmód referens
ügyfélfogadását
– április 3-án és 17-én (szerdán) 12.00
és 16.00 óra között a Székesfehérvári
Álláskeresõk Regionális Egyesülete
épületében (Székesfehérvár, Tolnai ut-
ca 10., bejárat az épület mögött);
– április 10-én (szerdán) 12.00 és 16.00
óra között a Fejér Megyei Kormányhi-
vatal épületében (Székesfehérvár, Piac
tér 12-14.).

EGYENLÕ BÁNÁSMÓD –
MINDENKIT MEGILLET!

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ, ELÕZETES
BEJELENTKEZÉS: 06 (20) 206 3031.

TÁMOP-5.5.5/08/1
A diszkrimináció elleni küzdelem –
a társadalmi szemléletformálás és

hatósági munka erõsítése
Egyenlõ Bánásmód Hatóság

1024 Budapest, Margit krt. 85.
www.egyenlobanasmod.hu/tamop
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BEFOGADÓ INTÉZMÉNYEK
SÁRBOGÁRDON

Óvodánk március 20-án mesedélutánra hívta a TÁMOP 3.4.2. pályázatban résztvevõ in-
kluzív (befogadó) intézmények gyermekeit. Jöttek a Kippkopp Óvodából, a Sárszent-
miklósi Általános Iskolából, a Kossuth Zsuzsa Általános Iskolából és a Mészöly Géza Ál-
talános Iskolából. A sárbogárdi Zengõ Óvoda óvodapedagógusai a Brémai muzsikusok c.
mese feldolgozását bábozták el a vendégeknek. A bábelõadás után egy kis falatozásra in-
vitáltuk a résztvevõket, akik között örömmel fedeztük fel „régi” ovisainkat, és boldogan
ropogtattuk meg egymást. Búcsúzóul apró ajándékkal kedveskedtünk a gyerekeknek.

Kõrösi Erika óvodapedagógus

„Legyen a zene
mindenkié!”

(Kodály Zoltán)
A Mészöly Géza Általános Iskola öt tanu-
lójából álló lelkes kis csapat indult útnak
Egerbe tanáruk, Szénásiné Szabó Mari-
ann kíséretével március 23-án a Muzsiká-
ló elixír címû zenei vetélkedõre.
Már hetekkel ezelõtt elkezdték a felké-
szülést. Minden tanulónak egy-egy füze-
tet kellett készíteni, melyben Kodály Zol-
tán életérõl, az általa gyûjtött népdalokról
írtak, kottáztak a gyerekek, sõt gyönyörû
rajzokkal is illusztrálták a leírtakat.
Örülök, hogy szülõként elkísérhettem
õket.
Utazásunkban Etelvári Zoltán volt segít-
ségünkre, akinek ezúton is köszönjük
munkáját.
Már az odavezetõ úton (volt idõnk bõven)
megállapítottam, hogy mennyi mindent
tudnak a gyerekek. Mariann néni minden
kérdésére azonnal jó válaszok érkeztek a
népzenérõl, népdalokról, Kodályról és
mûveirõl. Bevallom, én már akkor büszke
voltam rájuk. Ez az érzés meg is maradt a
verseny végéig, hiszen kiválóan teljesítet-
ték a feladatokat: népdalcsokor összeállí-
tását, elõadását, dallam, ritmus, lejátszott
zenemû felismerését, kreatív jelmezkészí-
tést, dramatizálást, idézetek kiegészíté-
sét, hangszeres bemutatást.
Nagy szomorúságunkra azonban megál-
lapítottuk, hogy sajnos a pontozás nem
volt reális. Nagy volt ugyanis a tét: az elsõ
és második helyen végzett csapatok az or-
szágos döntõbe juthattak. A legnagyobb
igyekezet mellett a „Sárbogárdi ütõs
ötös” nevû együttes mindössze két pont-
tal lemaradva a 3. helyen végzett.
Minden elfogultság nélkül kijelentem,
hogy megérdemelték volna az országos
versenyre jutást. Igaz, hogy a háromtagú
zsûri egyformának értékelte a sok-sok
munkával elkészült füzeteket (pedig
szemmel láthatóan volt köztük különb-
ség), büszkék vagyunk arra, hogy Király
Katalin – aki az általános iskolai ének-ze-
ne tankönyvek szerzõje – elkérte ezeket
az igényesen szép rajzokkal díszített kot-
tákat, jegyzeteket, és országszerte bemu-
tatja majd elõadásaiban.
A visszaúton a buszban egészen hazáig
folyt az elemzés. Egertõl Sárbogárdig tar-
tott, mire lecsillapodtak a kedélyek. Gye-
rekeink és mi, felnõttek is új tapasztala-
tokra tettünk szert a versenyzésrõl, és ha
azok nem is igazán pozitívak, inkább ab-
ban erõsítettük egymást, hogy a befekte-
tett munka, a felkészülés nem volt hiába-
való, a megszerzett ismeretek, a tudás az
övék marad. Nem szabad, hogy kedvüket
veszítsék, bátran álljanak újabb megmé-
rettetések elé! Az ének, a zene szeretete
pedig hozzon sok örömet életükbe! Ko-
dály szavaival: „Legyen a zene minden-
kié!”

Bodoki Györgyné

A víz világnapja a Zengõ Óvodában
Március 22-e minden évben a víz nemzet-
közi világnapja. Az ENSZ közgyûlése
1992-93. évi ülésszaka vezette be az 1992.
évi dublini környezetvédelmi konferencia
javaslatára, azóta minden évben világszer-
te megrendezik.
A víz: maga az élet. Minden élõlény elsõ-
sorban vízzel „táplálkozik”. Sejtjeink, szer-
veink folyamatosan igénylik a kellõ mûkö-
déshez a folyadékot. Tudják ezt már az
óvodások is, ezért a sárbogárdi Zengõ
Óvoda 8 csoportja is minden évben, így az
idén is különféle programokat szervezett a
gyerekeknek ezen a napon, sõt több cso-
portban már az egész hét a víz jegyében
telt.
Évek óta hagyománnyá vált már óvodánk-
ban, hogy a jeles környezetvédelmi napo-
kat megünnepeljük. Fontos, hogy a gyere-
kekben már korán kialakítsuk a környezet-
tudatos magatartást, hogy a felnövekvõ
nemzedék majd értékelni és óvni tudja a
körülötte lévõ világot. A víz világnapján
számos érdekes játék és foglalkozás során

ismerkedtek a gyermekek a víz fontosságá-
val, jelentõségével. Örömmel gyûjtötték és
hozták a víziállatokat ábrázoló képeket,
könyveket, találós kérdéseket. A témához
kapcsolódó foglalkozások során nagyon
sok új információval gazdagodtak, nagyon
élvezték a vízzel kapcsolatos játékokat, kí-
sérleteket, barkácsolásokat, meséket, ver-
seket, dalokat, így minden csoport e napja a
gyerekek nagy örömére „nagyon vizesen
telt”.
A víz világnapi programokat egy kiállítás-
sal zártuk, melyet még a hét elején hirdet-
tünk meg mind a nyolc csoportban. Egy kis
otthoni, családi barkácsolásra próbáltunk
kedvet adni a szülõknek, gyerekeknek egy-
aránt. Nagy örömünkre ötletesebbnél ötle-
tesebb munkák készültek, melyekbõl kiállí-
tást rendeztünk az óvoda aulájában, amit
azután minden ide betérõ megtekinthetett.
Köszönjük a sok lelkes gyermeknek és szü-
lõnek a csodás alkotásokat!

Toldy Miklósné óvodapedagógus
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Miklósi hírcsokor
Hol volt, hol nem volt…

Iskolánk tíz tanulójával együtt szálltunk fel mi is a kistérségi autó-
buszra március 22-én, hogy összemérjük mesemondó-tehetsé-
günket a Cecei Általános Iskolában az Illyés-napok keretében
rendezett versenyen.
Az aulába lépve a környékbeli iskolák diákjaival találkozhattunk,
és a nevezéshez elküldött színes, hangulatos meseillusztrációkból
rendezett kiállítás azonnal feledtette velünk a kinti zord idõt. Bol-
dogan fedeztük fel a falakon saját alkotásainkat.
Illyés Gyula szobrának megkoszorúzása után élvezettel dúdoltuk
a megnyitó énekes–dalos mûsorának többször felhangzó refrén-
jét. Közben még izgulni is elfelejtettünk, pedig a berendezett osz-
tálytermekben már várt ránk a háromtagú zsûri.
A korosztályunkban kilencen hallgattuk egymást. Mi a néma tuli-
pánról és a két hazudós emberrõl meséltünk. Hallottuk még
Kolontos Palkó történetét, Mátyás király egyik mondáját, a két
székely meséjét és más népmeséket is.
Amíg a zsûrik tanácskoztak, mi mennyei sütikbõl lakmározhat-
tunk az emeleten. Mire mindent végigkóstoltunk, meg is született
a döntés. A tizenkét miklósi résztvevõbõl hatan értek el helyezést.
Az oklevél mellé értékes könyvet, könyvjelzõt, tavaszi színezõket
is kaptunk ajándékba. 1. díj: Kokas Réka 2. a, Ellenbruck Kriszti-
na 4. b; 2. díj: Szûcs Norbert 4. a; 3. díj: Palotás Péter 1. b, Szarka
Tímea 2. a, Csanádi Levente 6. a, Kokas Réka és Szarka Tímea 2.
a.

Óperenciás Városi Meseünnep és
Mesemondóverseny Székesfehérváron

Március 18-án Székesfehérvárra utaztunk 10 társammal együtt a
Gárdonyi Géza Mûvelõdési Házban megrendezésre kerülõ me-
semondóversenyre. Nagyon izgultam, mert elsõként szólítottak a
3-4. évfolyamosok közül. Elmondtam a sünrõl és medvérõl szóló
Móra Ferenc-mesémet. Úgy éreztem, hogy tetszett a közönség-
nek és a zsûrinek is. Délután négy órakor került sor az eredmény-
hirdetésre. Nagyon boldog voltam, mikor kimondták a nevemet,
hogy bejutottam a döntõbe. Az ÁMK Sárszentmiklósi Általános
Iskolából még rajtam kívül egy elsõs kisfiú (Palotás Péter) és egy
másodikos kislány (Szarka Tímea) jutott tovább. A megyei dön-
tõn is eredményesen szerepeltünk. Máskor is szívesen készülök
ilyen rangos megmérettetésre.

Ellenbruck Krisztina 4. b

Miklósi diákok a sárbogárdi rendelõintézetben
Bár a naptár tavaszt ígért, a legzordabb télnek is beillõ hidegben
és hóesésben ünnepelte a város Kossuth Zsuzsanna születésnap-
ját. Az ünnep idén is remek alkalmat adott egy szûrõnap megren-
dezésére.
A hivatalos ünnep fényét már második alkalommal emelték isko-
lánk zeneiskolásai. Az alsó tagozat két diákja, a Tücsökmadarak
tagjai tavaszi népdalokat adtak elõ, Huszár Anna és Kovács Do-
minika Kossuth-nótákat énekeltek. Öröm volt látni csillogó sze-
mükben a lelkesedést. A lányok után következett a miklósi zene-
iskolások kamaraegyüttesének mûsora. Nyikos Nóra és Danicsek
Fruzsina gitáron, Paczona Boglárka altfurulyán, Varga Petra kla-
rinéton, Zelman Fanni fuvolán, Furák Alexandra furulyán,
Strasszer Virág altfurulyán adott elõ tavaszi népdalokat, ütõs
hangszereken pedig Bodnár Richárd és Strasszer Bálint kísérték
a zenekart. A Megjött már a fecskemadár, Az üregi faluvégen és a
Tavaszi szél vizet áraszt címû népdalok szívmelengetõ sorai pró-
báltak derût csalni a jelenlévõk arcára a zord idõ ellenére is. A
népdalokat a zeneiskola tanára, a gyerekeket felkészítõ Jákob
Zoltán írta át hangszerekre.
A mûsor koszorúzással zárult, melyet Szummer Ádám trombita-
játéka kísért. Ádám Erkel Bánk bán címû operájából adta elõ a hí-
res Hazám, hazám címû ária hangszeres változatát.

MiSulink újságíró szakkör

Gyerekrajz és kolbászok

Rajzórán Kovács Zoli bácsi, a tanárom ismertetett egy pályázatot,
amely a Sárbogárdi Kolbásztöltõ Fesztiválról szólt. A feladat az
volt, hogy rajzoljuk le, hogyan zajlik egy disznóvágás. A téma ér-
dekessége mellett az is motivált a munkára, hogy tudtam, az „IR-
KA” papírbolt jutalmat is ajánlott fel. Nagyon megörültem, ami-
kor megtudtam, hogy én nyertem meg a versenyt, melynek díját
március 2-án vehettem át a fesztiválon. Alig hittem el, hogy a ren-
geteg szép rajz közül a zsûri az enyémet ítélte a legjobbnak. Szép
élmény volt ez a verseny, a szüleim is nagyon büszkék voltak rám,
természetesen a díjátadóra is örömmel kísértek el.

Mihályi Márk 8. c

Népdaléneklés

A megyei népdaléneklõ-verseny döntõjét az idén Sárkeresztúron
rendezték meg. A zsûrit neves szakemberek alkották: Vakler An-
na, Maczkó Mária, Németh István és Varró János. Aranyminõsí-
tést szerzett a Tücsökmadár énekhármas, tagjai: Ellenbruck
Krisztina, Huszár Anna, Kovács Dominika. Felkészítõ tanáruk:
Horváth Ferencné.

Mandel Róbertet várjuk Sárszentmiklósra

Mandel Róbert tekerõlantmûvész, hangszertörténész, a régi zene
kutatója lesz az elsõ vendége annak az elõadás-sorozatnak, me-
lyet a Filharmónia Budapest Kht. pályázatának köszönhet isko-
lánk. Mandel Róbert tekerõlantjával 4 kontinensen, 26 országban
közel 2100 alkalommal hangversenyezett. Legjelentõsebb kon-
certjein szólistaként hallhatták, majd az általa alapított Mandel
Quartettel többek között fellépett a budapesti Zeneakadémia
nagytermében, de San Franciscóban, Párizsban, Brüsszelben is.
Elõadómûvészi és elméleti munkásságáért 2003-ban a Magyar
Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjével tüntették ki. Most
érdeklõdéssel várjuk iskolánk könyvtártermébe április 24-én, dél-
után kettõkor.

Horváth Ferencné
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Cecei sulibörze
Illyés-kupa

Március 21-én ismét megrendezésre ke-
rült a már hagyományos Illyés-kupa a
Cecei Általános Iskolában. Idén ezt a
sportversenyt az „Az a forró tavasz” címû,
három hetet meghaladó projekt részeként
szerveztük meg, melynek témája az 1948-
49-es szabadságharc, a huszárok, életük,
szerepük a szabadságharcban. Olyan fel-
adatokat állítottunk össze, melyek idézték
a huszárok feladatait, harcmodorát. Így
volt „lovaglós” feladat, célba dobás ágyú-
ba, sebesültmentés, várfoglalás muníció
gyûjtésével stb.

Tízfõs csapatok versenyeztek, melyeket
5–8. osztályos tanulók alkottak. A meghí-
vott környezõ iskolák közül megtiszteltek
minket jelenlétükkel a sárbogárdi Mészöly
Géza Általános Iskola, Pálfa és Alap csa-
patai. A cecei csapattal együtt nagyon jó
hangulatban, izgalmasan telt a délután,
mindenki beleadott mindent.
Az Illyés-kupát ismét a ceceiek vihették
„haza”, a második Pálfa, a harmadik a Mé-
szöly, a negyedik Alap csapata lett.
Reméljük, jövõre minél több iskola száll
be a versenybe a kupa elnyeréséért!
A felkészítõ tanárok és szervezõk Borosné
Asbóth Ilona és Pordán Petra testnevelõk
voltak.

Cecei siker a víz világnapi
versenyen

A múlt héten a FEJÉRVÍZ ZRT. és a szé-
kesfehérvári Felsõvárosi Általános Iskola
megyei természetismereti versenyt szerve-
zett a víz világnapja alkalmából a 7-8. évfo-
lyamos diákok számára. A versenynek a
szervezõ iskola adott otthont Székesfehér-
váron március 21-én 14 órától, amelyre egy
elõre megküldött feladatsor megoldásával
lehetett nevezni.
A háromfõs csapatok változatos tevékeny-
ségek – többek között totó, rejtvény, kísér-
let, tárlatmegtekintéssel egybekötött fel-
adatsor kiöltése, vaktérkép – révén adtak
számot a természettudományos, ezen be-
lül a biológiai, fizikai, földrajzi és kémiai
ismereteikrõl.
A verseny nagyon kellemes légkörben telt,
és a Cecei Általános Iskola csapata (Por-
dány Réka, Klazer Ferenc, Varjas Máté)
számára szép eredménnyel zárult. A me-
gyei megmérettetésen a 2. helyezést érték
el úgy, hogy fél ponttal maradtak el az elsõ
helyezettõl. Könyv- és oklevéljutalommal,

értékes tapasztalatokkal és élményekkel
gazdagodva tértek haza. Felkészítõ taná-
ruk Csajtainé Szabó Ágnes volt.

Kállai Ákos a ceceiek
vezérszurkolója

a Nagy vagy! vetélkedõn

Gõzerõvel készülnek a diákok és felnõttek
Cecén a Nagy vagy! televíziós sportvetél-
kedõ megvalósítására. A sorsolás alapján a
vizes feladatok vetélkedõjére Kecskemé-
ten kerül sor április 6-án, szombaton, majd
a „száraz” versengésre Budaörsre kell el-
utazni április 13-án, szombaton.

A versenykiírásában szerepel, hogy fel kell
kérniük a csapatoknak egy úgynevezett ve-
zérszurkolót, aki támogatja a programot,
és jelenlétével a versenyzõket is. Ez a ve-
zérszurkoló a ceceiek esetében Kállai
Ákos világ- és Európa-bajnok öttusázó
lesz, aki Borosné Asbóth Ilona, a Cecei Ál-
talános Iskola testnevelõje csoporttársa
volt a fõiskolán, és már több alkalommal
járt cecei rendezvényeken, így ismeri a
község lakóinak elkötelezõdését az egész-
séges életmód és a sport iránt. A felkérést
tehát elfogadta, és vállalkozott rá, hogy a
többi szurkolóval együtt biztassa a verse-
nyen a ceceieket.

Cecei iskola

DR. ZACHER GÁBOR
a drogok és szenvedélybetegségek elismert szakértõje,

a médiából közismert toxikológus
SÁRBOGÁRDON TART ELÕADÁST!

A Mészöly Géza Általános Iskola egészségnapi
programjának keretében kerül megszervezésre

A MÛVELÕDÉSI KÖZPONTBAN
2013. április 23-án (kedden)

14.00 órától a diákoknak – az elõadás címe:
Droghelyzet van,

17.00 órától a felnõtt érdeklõdõk
részére – MIÉRT? címmel.

Diákoknak ingyenes, felnõtteknek 500 Ft/fõ.
A helybiztosítás érdekében jegyek elõvételben 2013. már-
cius 27-ig kaphatók:
Mészöly Géza Általános Iskolában, Petõfi Sándor Gimnázi-
umban, Szent István Általános Iskolában, ÁMK Sárszent-
miklósi Iskolában, mûvelõdési ház vezetõjénél, Sárbogárdi
védõnõknél.

Mindenkit szeretettel várunk!
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SÁRVÍZ KISTÉRSÉGI KÖZPONTI ÜGYELET: Aba, Káloz,
Sárkeresztúr, Sárszentágota: Aba, Béke tér 2.,

06 (22) 593 010. Zöldház orvosi rendelõ.

Ügyelet munkanapokon: 16 órától másnap reggel 8 óráig, munkaszüneti napo-
kon, utolsó munkanapokon 16 órától az elsõ munkanap reggel 8 óráig.

SÁRBOGÁRDI KÖZPONTI ÜGYELET: Sárbogárd, Hantos,
Nagylók: Sárbogárd, Ady E. út 79-83., 06 (25) 460 163.

Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel 7.30-ig,
szombattól hétfõ reggelig, 7.30—7.30-ig.

CECEI KÖZPONTI ÜGYELET: Alap, Alsószentiván, Cece,
Sáregres, Vajta: Cece, Jókai u. 11., 06 (25) 234 841.

Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel 7.30-ig,
szombattól hétfõ reggelig, 7.30—7.30-ig.

H Á Z I O R V O S I R E N D E L É S E K

DR. CSANÁDI JÓZSEF HÁZIORVOS

a Sárbogárd, Ady E. út 79. szám alatt (SZTK), a 2. emeleten rendel. Tel.:
06 (25) 462 641. H: 8-12, K: 12-15.30, Sze: 8-10, Cs: 8-12, P: 8-12.
Nagyhörcsök: Sze: 10.30-12.00.

DR. FARKAS JÁNOS HÁZIORVOS

Sárbogárd, István u. 96. Tel.: 06 (25) 466-597: H-K: 8-12, Sze: 12-16,
Cs-P: 8-12.

DR. HORVÁTH ENDRE HÁZIORVOS

Pusztaegres, Köztársaság tér 10. Tel.: 06 (25) 470-007, mobil: 06 (30)
2373-700. H: 8-15, K-Sze-Cs: 8-12, P: 10.30-12.30. Sárhatvan: P: 8-10.

DR. JARABIN JÁNOS HÁZIORVOS

Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25) 467-339: H-K-Sze: 8-12, Cs:
11.30-15.30, P: 8-12.

DR. NEMES MÁRIA HÁZIORVOS

a Sárbogárd, Ady E. út 79. szám alatt (SZTK), a 2. emeleten rendel. Tel.:
06 (25) 461 742. H-P: 8-11.30. Csütörtökön terhestanácsadás: 12-13.

DR. OROSZLÁNY LÁSZLÓ HÁZIORVOS

a Sárbogárd, Ady E. út 79. sz. alatti orvosi ügyelet helyiségében rendel,
tel.: 06 (25) 460 165. H-K-Sze: 8-12, Cs: 8-11, terhestanácsadás 11-13-ig,
P: 12-15.

DR. SOMOGYVÁRI KATALIN HÁZIORVOS

a Sárbogárd, Tompa M. u. 2. sz. alatti orvosi rendelõben rendel, tel.: 06
(25) 460 013. H: 12.30-15.30, K-Sze-P: 8.30-11.30. Rétszilas, Fehérvári
u. 95.: Cs: 9.00-11.00. Rendelkezésre álló idõ: H-P: 7.30-15.30

DR. ABDALLA ROSHDI HÁZI GYERMEKORVOS

a Sárbogárd, Tompa M. u. 2. sz. alatt rendel, tel.: 06 (25) 463 489;
Töbörzsök, Szt. István u. 96., telefon: 06 (25) 465 080.
hétfõ: 8.00–11.00, Tompa M. u. 2.; kedd: 8.00–11.00, Töbörzsök, Szt. Ist-
ván u. 96.; szerda: 8.00–11.00, Tompa M. u. 2.; csütörtök: 8.00–11.00,
Töbörzsök, Szt. István u. 96.; péntek: 8.00–10.00, Tompa M. u. 2.;
11.00–12.00, Töbörzsök, Szt. István u. 96..
Tanácsadás: kedd: 11.00–12.00, Töbörzsök, Szt. István u. 96., szerda:
13.00–14.00, Ady E. út 126.

DR. MÁNYOKI LÍDIA HÁZI GYERMEKORVOS

Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25) 468 214. H: 8-11, K: 13-14,
Sze: 8-11, Cs: 10-12, P: 8-11, tanácsadás: Cs: 8-11. Tel.: 06 (30) 573
4908.
Sárbogárd, Ady E. út 79., tel.: 06 (25) 463 220. H: 11-12, K: 9.30-10.30,
tanácsadás: K: 10.30-11.30, Sze: 8-11, Cs: 13-14, P: –.

KÖZPONTI ÜGYELET MINDEN NAP 15.30 órától

Ady Endre út 79-83., 06 (25) 460-163, 463-490.

Közérdekû telefonszámok
Ha velünk vagy környezetünkben bármilyen baj van, az elsõ, hogy
azonnal feltesszük a kérdést: „Hova forduljunk segítségért?” Egy cím,
egy név, egy telefonszám ilyenkor sokat jelent, olykor az idõben érke-
zõ segítség életet menthet. Úgy gondoltuk, rendszeresen, havonta
közreadjuk itt azokat a legfontosabb közérdekû információkat, me-
lyekre bármikor szükség lehet. Hova forduljunk...?

Ha nem mûködik az utcai közvilágítás:
Éjjel-nappali ügyelet: 06(25)433-444, 06(80)205 020. Polgármesteri hiva-
tal: 06(25)520-200.

Ha a lakásban áramkimaradás van:
E.ON hibabejelentés: 06(80)205-020, ügyfélszolgálat: 06(40)545-545 (H-P:
7.30-20.00). Honlap: eon-hungaria.com  Postacím: 7602 Pécs, Pf.:197.

Ha nem ég a gáz...!
Mûszaki hibabejelentést a következõ számon lehet tenni: 06(80)42-42-42. Ügy-
félszolgálat: 06(40)220-022. (H-P: 7.30-20.00). Postacím: 7602 Pécs, Pf.:197.

Ha „süket” a telefon...!
Telefonos ügyfélszolgálat: 1443. (H-P: 8.00-18.00, Szo: 8.00-13.00) Hibabeje-
lentés: 1445.

Ha baleset szemtanúi vagyunk...!
A rendõrség 107-es, a mentõk a 104-es, a tûzoltók a 105-ös telefonszámon
hívhatók.

Orvosi ügyelet:
Tel.: 06 (25) 460-163, 463-490.

Ha sérült, kóbor ebet, rókát látunk,
elhullott vagy elütött állati tetemet fedez fel,

hívja a polgármesteri hivatalban Mikóné Vollár Veronika Diánát:
06(25)520-261, 38-as mellék, vagy Sárközy Károly gyepmestert
06(30)342-1493

Ha valahol tûz üt ki...!
Hívják a tûzoltóságot a 105-ös, vagy a 06(25)460-053-as számon.

Ha hulladékégetést észlel:
hívja a Közép-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelõség alábbi telefonszámait:
06(22) 514-300, 06(22)514-310, 06(22)514-314.

Kéményseprés:
Kémény Zrt. 06(22)550-100

Ha nincs víz, csõtörés van a mérõórán kívül, eldugult
a kerítésen kívül a szennyvízcsatorna:

Körzetünk településein a Fejérvíz ZRt. üzemeltet. Ügyfélszolgálat munkanap-
okon: 7.30-14.30-ig, minden csütörtökön 7.30-18.00-ig. Hívható telefonszám:
06(25)460-101.

Ha nem viszik el a szemetet idõben,
síkos a járda, a belterületi utakon hó vagy egyéb akadály van:
Közév Kft.: 06(25)508-990, 06(25)508-991, 06(25)463-481.

Ha közúton...
(61, 62, 63-as út, kislóki, dunaújvárosi, kálozi út stb.) kidõlt fa, hó vagy egyéb
akadály van: Közútkezelõ KHT. Sárbogárd 06(25)465-126. Megyei utak ese-
tén a 06(22)316-271, országos útinform: 06(1)3227-052, 06(1)3227-643 hív-
ható éjjel-nappal.

Ha megbetegszik háziállata:
hívható az állatorvosi ügyelet (ld. alább, havonta közöljük az ügyeleti listát.)

Tömegközlekedés

Menetrendi információk:
távolsági busz: Alba Volán: 06(22)514-714, 06(22)506-168,

MÁV információ: 06(1) 515 9137 (állandó sárbogárdi ügyelet).
Helyi buszjárat:

Régió 2007 Kft. 8083 Csákvár, Berényi út 2072/11 hrsz.
Lics Zoltán ügyvezetõ: 06(20)6613 958

Belvíz, árvíz, vegyi stb. katasztrófa esetén:
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: 06(22)311-120,
06(22)512-150. Sárbogárdon polgármesteri hivatal: napközben hívható a
06(25)520-260, 06(25)520-240, egyéb idõben a katasztrófa-elhárítási bizott-
ság elnöke: dr. Sükösd Tamás a 06(30)5300-858 számon bármikor riasztható.



Bogárd és Vidéke 2013. március 28. KÖZÉRDEKÛ KÖZLEMÉNYEK 9

A SÁRBOGÁRDI RENDELÕINTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK IDÕPONTJAI

KÖZZÉTÉTEL
Sárbogárd Város Önkormányzata képviselõ-testületének 18/2004. (IV. 9.) önkormányzati rendelete az
önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálkodásról és érté-
kesítésének egyes szabályairól 9. § (3) és (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen a következõ
szerzõdéseket, megállapodásokat tesszük közzé:

Dr. Sükösd Tamás polgármester

Sárbogárdi Járási Hivatal
Jogosult állatorvosi és
betegellátási ügyelet

2013. április

A belföldi szállítást is végzik.
Sárbogárd, Pusztaegres, Sárhatvan, Nagy-
hörcsök, Mezõfalvai Rt. Sárrét, Alap, Al-
sószentiván, Cece, Vajta, Sáregres, Káloz,
Nagylók, Hantos, Sárosd, Sárkeresztúr, Sár-
szentágota, Szabadegyháza
április 6-7.: dr. Csele István, Sárosd, Sport út
30., 06-30-9939-404;
április 13-14.: dr. Pátzay István, Sárbogárd,
Köztársaság út 156., 06-30-5208-877;
április 20-21.: dr. Kellner Péter, Sárbogárd,
Rákóczi út 6., 06-30-9398-629;
április 27-28.: dr. Keszthelyi Gábor,
Sárkeresztúr, Szent I. u. 3., 06-20-9749-065.
Az élelmiszerlánc-felügyeleti ügyelet a
06-30-9563-168-as számú telefonon érhetõ el.

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

Értesítés

A HBE vezetõsége értesíti a gondozási
körbe tartozókat, hogy a március 29-ére
tervezett fogadónap elmarad. Az új idõ-
pontról értesítjük az érintetteket.

A HBE vezetõsége
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Az Agárdi Termál csoport eredményei

Mezõszilas–Seregélyes 0-1
Kulcs–Vajta 0-4
Dunaújváros Pase II.–Baracska 9-0
Pusztaszabolcs–Lajoskomárom 5-0
Adony–Ercsi 0-3
Sárbogárd–Káloz 3-4
Nagylók–Sárszentmihály 3-3
Aba-Sárvíz–Dég 3-1

Az Agárdi Termál csoport állása

1. Dunaújváros Pase II. 18 18 0 0102 16 86 54
2. Ercsi 18 13 3 2 70 16 54 42
3. Aba–Sárvíz 18 11 5 2 44 22 22 38
4. Pusztaszabolcs 18 10 4 4 51 18 33 34
5. Seregélyes 18 10 4 4 45 26 19 34
6. Sárszentmihály 18 9 2 7 39 43 -4 29
7. Nagylók 18 8 4 6 37 36 1 28
8. Adony 18 7 5 6 31 30 1 26
9. Mezõszilas 18 8 1 9 26 32 -6 25
10. Vajta 18 6 6 6 26 42-16 24
11. Sárbogárd 18 4 6 8 24 36-12 18
12. Káloz 18 4 3 11 32 49-17 15
13. Lajoskomárom 18 3 4 11 21 42-21 13
14. Kulcs 18 2 3 13 25 72-47 9
15. Dég 18 2 2 14 21 73-52 8
16. Baracska 18 1 4 13 20 61-41 7

SÍC – hírek, eredmények
Kiemelkedõ teljesítménnyel országos bajnoki címet és országos
csúcsot szereztünk Sárbogárdnak.
A szombati országos teremíjász-bajnokságra kis csapattal men-
tünk, és onnan szép eredményekkel távoztunk. Katona Dóri és
Stadler Balázs versenyzõink nagyon szépen és egyenletesen fej-
lõdnek. Eddigi versenyeiken elért köreredményeiket nemcsak
edzéseken tudják megtartani, hanem versenyeken képesek azo-
kat növelni. Kevesen tudjuk ezt megcsinálni éles versenyen. Õk
ketten kiemelkedõ teljesítményt nyújtottak, megérdemelten let-
tek bajnokok.
Eredményeink
Elsõ helyezett, azaz országos bajnoki címet szerzett Katona Do-
rottya kadet korcsoportos versenyzõnk. Bajnoki címe mellé
országos csúcsot is lõtt. Dóri a legutóbbi hat teremversenyen öt-
ször javított csúcsot (!!!) és abból négyszer egymás után az övéit.
523 körrel kezdte a „csúcshódítást”, és most 541 körnél tart.
Ugyancsak elsõ helyezett és országos bajnokságot nyert Stadler
Balázs serdülõ versenyzõnk. Balázs a jelenleg fennálló országos
csúcsot állította be, köregysége 558 kör.
Dórinak és Balázsnak, mivel korcsoportjukban utolsó évesek, te-
remben csúcsjavításra már sok lehetõségük nem adódik, talán
majd decemberben, akkor meg kivégez bennünket a terembérleti
díj. Katona Dóri és Stadler Balázs eredményét és teljesítményét
ajánlom a városi sportbizottság és képviselõk szíves figyelmébe
(feltételezem, tudni fogják, miért).
További eredmények
Harmadik helyen végzett Gilicze László a szeniorok között. A fel-
nõtt mezõnyben Krencz Szabolcs a negyedik, Széplaki Zoltán a
tizedik helyen végzett.
Ezzel a versennyel véget ért a teremszezon, szombattól a szabad-
ban folytatjuk.
Tisztelt Olvasók, tisztelt Támogatóink!
Köszönjük Önöknek, hogy a múlt évben a személyi jövedelem-
adójuk 1 %-át egyesületünknek ajánlották fel, és ezzel hozzájá-
rultak mûködésünkhöz, valamint sportolóink versenyzéséhez.
Kérjük, hogy az idén is legyenek segítségünkre, az Önök támo-
gatása aranyat ér számunkra.
Adószámunk: 18491074-1-07.

Köszönettel: SÍC-versenyzõk

Bõvebben tájékozódhatnak a sic.hupont.hu oldalon, vagy szemé-
lyesen az egyesületben. Várjuk jelentkezését: lgilicze@tolna.net

A Road Masters csoport eredményei

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdõ–Baracs 4-1
Szabadegyháza–Bicske 2-2
Polgárdi Vertikál–Sárosd 1-0
Velence–Kápolnásnyék 6-0
Szár–Mezõfalva 2-0
Martonvásár–Dunafém-Maroshegy 2-0
Iváncsa–Sárszentmiklós 2-1
Bakonycsernye–Kisláng 2-0

A Road Masters csoport állása

1. Velence 18 15 2 1 48 15 33 47
2. Sárosd 18 13 1 4 45 20 25 40
3. Martonvásár 18 11 1 6 28 20 8 34
4. Iváncsa 18 10 4 4 40 20 20 34
5. Szár 18 9 6 3 37 13 24 33
6. Gárdony–Agárd 18 10 2 6 40 32 8 32
7. Bicske 18 9 2 7 46 37 9 29
8. Dunafém–Marosh. 18 7 3 8 25 26 -1 24
9. Kisláng 18 7 3 8 33 36 -3 24
10. Bakonycsernye 18 6 4 8 28 37 -9 22
11. Sárszentmiklós 18 6 3 9 28 37 -9 21
12. Mezõfalva 18 6 2 10 22 28 -6 20
13. Szabadegyháza 18 4 4 10 25 34 -9 16
14. Kápolnásnyék 18 4 2 12 32 57-25 14
15. Polgárdi Vertikál 18 3 5 10 14 40-26 14
16. Baracs 18 1 2 15 17 56-39 5

A Zöldharmónia csoport eredményei

Mezõfalva II.– Sárszentágota 3-1
Kisapostag–Nagykarácsony 1-3
Cece–Perkáta 2-0
Zichyújfalu–Rácalmás 1-2
Dase–Szabadegyháza II. 1-2
Mezõkomárom–Elõszállás 0-4
Alap–Nagyvenyim 2-1

A Zöldharmónia csoport állása

1. Szabadegyháza II. 16 12 3 1 55 22 33 39
2. Cece 16 12 2 2 40 15 25 38
3. Alap 16 11 4 1 62 21 41 37
4. Dase 16 9 2 5 39 20 19 29
5. Sárszentágota 16 9 2 5 47 30 17 29
6. Nagykarácsony 16 9 1 6 34 32 2 28
7. Elõszállás 16 7 2 7 28 30 -2 23
8. Perkáta 16 6 1 9 33 48-15 19
9. Kisapostag 16 5 4 7 25 27 -2 19
10. Rácalmás 16 5 3 8 36 41 -5 18
11. Mezõfalva II. 16 5 2 9 22 38-16 17
12. Zichyújfalu 16 3 2 11 18 35-17 11
13. Nagyvenyim 16 2 4 10 20 42-22 10
14. Mezõkomárom 16 0 2 14 15 73-58 2

Szállingózás
Nemcsak a hó, de a gólyák is szál-
lingóznak a fészkekre a lassú lép-
tekben közeledõ tavasz elõhírnö-
keiként. A lencsevégre kapott ma-
dár gubbasztva tûrte a sûrûsödõ
pelyheket. Jelenléte reményt ad-
hat arra, hogy már nem kell sokáig
elszenvednünk a makacs tél sze-
szélyeit.

HKV

Hármas ikerkecskék

Hármas ikerkecskék látták meg a napvilágot Nagylókon. A tripla
szaporulat igazi ritkaságszámba megy. A mindössze néhány na-
pos kecskék és anyukájuk is egyaránt jó egészségnek örvendenek.
Az állatok gazdája, Hepp Margit nagyon örül a különleges szapo-
rulatnak. Már tavaly is hármas ikrekkel ajándékozta meg a jósze-
rencse a gazdát. Ha „három a magyar igazság”, akkor talán jövõre
is ugyanennyi újszülött kisgidát látogathatunk majd meg. Na, és
még lehet egy ráadás is…

Mágocsi Adrienn
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Vándorlásaim 31.
A kislányokkal töltött hét hamar elszalad.
Maradnának még, de várja õket az anyjuk.
Felülünk a földvári buszra. Reménytelen,
ködös õszi idõ van. Nincsenek már levelek
se a fákon. Mire beérünk a földvári buszpá-
lyaudvarra, az esõ is elered. Feleségem vár
bennünket. A gyerekek odarohannak hoz-
zá, átölelik. Fájdalmasan szomorú szemmel
néz rám.
– Hazakísérsz bennünket? – kérdezi tompa
hangon.
Bólintok. Megyünk haza.
Ez már nem az én otthonom. Ahogy belé-
pek, megütnek a régi, ismerõs illatok. Lát-
szik: hiányzik a férfi a háznál. Próbálom tá-
vol tartani magam az érzelmektõl. Az
együtt töltött hét év nagy idõ, ami összeköt
és – mint mondják – sokszor el is választ em-
bereket egymástól. Nekiállok, megszerelek
ezt-azt. Észre se veszem, elszalad az idõ, si-
etnem kell, hogy elérjem az utolsó buszt.
Búcsúzom.
– Olyan jó volt nálad, apu. Költözzünk oda
mind! Anyu is eljöhetne, és élnénk Sárbo-
gárdon boldogan, úgy, mint egy család! –
míg ezt mondja Ildi, néz rám nagy kék sze-
mekkel, hogy a szívnek kell megszakadni.
Nem tudok mit mondani, csak átölelem
õket. Kikísérnek, s hosszan néznek utánam,
míg eltûnök a kanyarban. Mire kiérek, el-
megy a busz. Tanácstalanul ténfergek. Ki-
megyek a benzinkútig, hátha tudok stop-
polni. Egészen rám sötétedik, senki nem
vesz föl. Ott állok reménytelenül a semmi
közepén. Kimegyek a vasútállomásra. Né-
zem a menetrendet. Hajnalban jön legkö-
zelebb Paks felõl személyvonat. Addig itt
gubbaszthatok a váróteremben a padon.
Rajtam kívül nincs senki. Pocsékul érzem
magam. A hidegben dideregve el-elbóbis-
kolok. Elmúlt már éjfél is talán, mikor arra
eszmélek, hogy ott ül mellettem Dzsina.

DZSINA ÉS DZSANESZ
A kisváros roma közösségének hagyomá-
nyos rendje az 1960-as évekre teljesen szét-
hullott. Ekkorra a lovári nyelvet már csak
töredékeiben ismerik a fiatalok. A dülede-
zõ putrisorban a város szélén mérhetetlen
nyomorban, létbizonytalanságban nõnek
fel az új generációk. Itt született Dzsina, a
legszebb cigánylány, akit valaha ismertem.
Gyönyörû kreol bõrén valami fehér fény sü-
tött át. Hosszúkás arca, sugárzó zöld szeme
minden férfit megigézett.
Dzsina értelmes, szeretetre méltó teremtés
volt. Mindenkire mosolygott. Mosolyából
valami különös méltóság sugárzott. Jobb
körülmények között sokra vihette volna.
De korán kimaradt az iskolából, kéregetni
járt az anyjával, aztán ahogy nagyobb lett,
magyar családoknál segített a ház körüli
munkában.
A szépsége lett a veszte. Egy este, mikor
munkából tartott hazafelé, elkapta egy le-
génycsapat és elvették a szüzességét. A ci-
gányoknál értékét vesztve nem lehetett már
feleségnek adni, így hát pénzkeresetre
használták. Ettõl kezdve a testének áruba
bocsátásával kereste a lóvét a családjának.

Rajongásig szerette az öccsét, Dzsaneszt,
aki anyja halála után teljesen az õ gondos-
kodó szeretetében élt. Szinte minden pén-
zét, amit keresett, rá költötte. Ruházta, fi-
zette a fiú szórakozását. Dzsaneszt minden-
ki kedvelte, a cigányok és a magyar fiatalok
is. Esténként bejárt a kultúrház ifjúsági
klubjába. Nem volt vele baj, csak ha a hétvé-
gi bálok alkalmával többet ivott a kelleté-
nél. Akkor viszont megfékezhetetlenül õr-
jöngött.
Dzsanesz egy alkalommal megütött egy
rendõrt. Elfogták, s megbilincselve bevitték
a rendõrségre. Ott kegyetlenül megverték.
Börtönbe került. Amikor kiszabadult, is-
mét jött a klubba. Nem mondott semmit ar-
ról, hogy mi volt a börtönben, csak azt haj-
togatta: oda nem akar visszakerülni, inkább
öngyilkos lesz. A szombat esti táncmulat-
ságra mégis részegen állított be. Mindenki-
be belekötött. Egy ütéstõl vérzett az orra, az
inge elszakadt, és egy rugós késsel hadoná-
szott maga körül a táncterem közepén. A
rendõrök már keresték. Azt kiabálta:
„Megölöm a rendõrt, ha bilinccsel jön!” A
barátai próbálták csillapítani, de senkit
nem engedett magához. Szóltak nekem,
hogy baj van Dzsanesszal, tegyek valamit,
mert ha itt találják a rendõrök, visszaviszik
a sittre. Bátorságot merítettem, és a dühön-
gõ fiú elé álltam. Egyenesen a szemébe néz-
tem. Tudtam, hogy egy pillanatra se mutat-
hatok bizonytalanságot, vagy félelmet, mert
akkor belém vágja a kést. Meg akartam
menteni a rendõröktõl, mert azok talán
agyon is verték volna. Félelem nélkül, mo-
solyogva közeledtem hozzá. Egy pillanatra
sem eresztettem el a pillantását, míg testkö-
zelbe nem értem, és akkor átöleltem.
– Gyere, testvér, kimentelek innen a rend-
õrök elõl – súgtam a fülébe.
Megjuhászodott és sírni kezdett, mint egy
gyerek, és engedte, hogy kivezessem a hátsó
kijáraton. Két barátjára bíztam, akik haza-
vitték.
Néhány nappal késõbb bekopogott hozzám
Dzsanesz apja a lányával, Dzsinával. Kicsi,
megtört öregember volt. Zavartan köszönt.
Az öreg egy darabig toporgott, hiába kínál-
tam székkel, nem ült le. Kis idõ múlva meg-
szólalt.
– Nem tudom, hogy köszönjem meg, amit a
fiamért tett. Elhoztam magának Dzsinát. Õ
majd meghálálja.
Döbbenten hallgattam. Lassan esett le a
tantusz, hogy mit is mond, aztán ahogy föl-
fogtam a szavai értelmét, zavarba jöttem.
Hirtelen nem tudtam mit mondani. Hány-
szor izgatta pedig az én fantáziámat is ez a
szép utcalány! De visszatartott valami.
„Íme, itt a lehetõség” – súgta egy csábító
hang belül. S a lány is biztatón, kedvesen
mosolygott rám. Elöntött a vágy, a fejem-
ben lüktetett a vér a lehetõségtõl, hogy íme,
szeretkezzek a szépséges Dzsinával minden
feltétel nélkül. Aztán megszólat bennem a
másik énem: „Nem teheted! Megaláznád
vele!” Az egyenes visszautasítás viszont sér-
tés lett volna. De hogy magyarázzam meg,
hogy éppen az lenne a megalázó Dzsiná-

nak, ha elfogadnám az ajánlatot? Odamen-
tem az öreghez, megfogtam a kezét, és azt
mondtam egy kicsit összevissza dadogva:
– Amit tettem, ma is megtenném, ezért nem
tartozik hálával. A testvérem lett Dzsanesz,
Dzsina meg a húgom. Igazán gyönyörû
lány, férfiember szebbet nem is kívánhatna,
de a testvérhúgomat hogyan is használhat-
nám?
Átöleltem Dzsinát, megsimogattam a haját,
és azt mondtam neki:
– Bárcsak adhatnék neked boldogabb éle-
tet, mint amiben részed van!
Rám nézett. Zöld szeme könnyel telt meg
és izzott, mint a parázs. Szíven ütött a tekin-
tete. Volt egy pillanat, hogy ölbe kapom és
elrohanok vele. De hát hová is vinném? A
Duna-partra meghágni? Szégyelltem még a
gondolatot is. Valamit megérezhetett a
bennem átsuhanó szégyenbõl, mert anyá-
san megsimította az arcomat és sietõsen ar-
con csókolt, s az apját maga után húzva elin-
dult kifelé. Az ajtóban megállt, visszafor-
dult, és halkan annyit mondott:
– Köszönöm, amit a testvéremért tett.
Ettõl kezdve egészen különleges érzelmi
kapcsolatba kerültem Dzsinával. Nem tud-
tam megvetni a foglalkozásáért. Nem tekin-
tettem kevesebbnek, mint egy úgynevezett
„tisztességes nõt”. Sõt! Valami megfogha-
tatlan emberi, nõi tisztaság sugárzott belõ-
le, ami mások fölé emelte. Tisztának érez-
tem annak ellenére is, hogy mindenféle fér-
fiak használták és lépten-nyomon bemocs-
kolták, megalázták.
Mindig éreztem belõle felém sugározni va-
lami különös lelki figyelmet. Ha az utcán
olykor találkoztunk, egy meleg mosollyal
teli pillantás elég volt neki és nekem is, hogy
tudjuk, nem vagyunk egyedül a világban.
És most itt ülök a novemberi éjszakában a
dunaföldvári vasútállomáson. Széjjelszórva
a családom, s mintha a semmibõl kerülne
elõ, itt ül mellettem Dzsina. Szó nélkül át-
ölel, mellére vonja a fejem, és úgy simogat,
mintha a gyereke lennék. Végtelen nyuga-
lom száll rám. Csöndben csurognak a
könnyeim egyenesen a két melle közé. A
bennem dúló elkeseredés elcsitul. Az anyai
ölelésben megérzem, nem vagyok egyedül.
Lassan megvirrad, jön a vonat. Fölszállok,
kihajlok az ablakon. Dzsina áll a peronon.
Intek neki, s nézem, míg távolodó alakja be-
levész a novemberi ködbe.
Nem láttam többé.
Folytatom.

Hargitai Lajos
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Húsvéti készülõdés

A nyuszi már szombaton
délelõtt beköszönt a sár-
bogárdi könyvtárba.
Ugyanis reggel kilenc
órától várták a lelkes
gyerkõcöket egy kis hús-
véti készülõdésre. Az
apróságok festhettek
arcra, papírra, gipszre
egyaránt. Kezük nyo-
mán ott sorakoztak az
asztalon a nyuszis tojástartók, pillangók, szalvétatartók. Alkotás
közben kellemes beszélgetés kerekedett a gyerekek és felnõttek
között, és ötletekben sem volt hiány.
A szervezõk már készülnek a következõ alkalomra, ahova szintén
várják majd az alkotni vágyókat.

Hargitai Gergely

Húsvéti üzenet Csaba testvértõl
A gyerekeink iránti jóságukért köszönetképpen, szeretném meg-
osztani Önökkel az egyik nagyon szép nagycsütörtöki élménye-
met.
Aki gyerekekkel foglalkozik, az tudja, hogy mindenik évnek meg-
van a maga keresztje, van olyan tanév, amikorra a himlõ, máskor
az influenza környékezi meg a nagycsaládot, és biza’ akkor „megy
a gyûrû vándorútra, egyik kézbõl a másikba”, és nehéz megfékez-
ni a járványt. Persze nemcsak fertõzõ betegségek indulhatnak el a
gyermekek világában, hanem különféle divatok, hóbortok is, me-
lyeket a felnõtteknek nagyon nehéz megérteni, befolyásolni. Volt
egy év, amikor a fiaink folyton bosszantották a tanárokat, az osz-
tályok szinte versenyeztek, hogy ki tud csínytevésben rálicitálni a
másikra. Nekik nagyon jó bulinak tûnt, de egy-egy tanár a felmon-
dását fontolgatta. Mi mást tehettem volna, újból és újból össze-
szedtem az intézet belsõ udvarára a gyerekeket, hol szép szóval,
máskor meg minden pedagógiai haragomat csatasorba állítva
próbáltam a fiaimat nevelgetni, a kedvesség és a jóság útjára terel-
getni.
Tavasz felé az egész pedagógiai eszköztárunk romokban hevert.
Magamba roskadva behívtam az intézet vezetõjét, és megbeszél-
tük, hogy ha már nincs eredménye annak, hogy a gyerekek fejét
mosogatjuk, próbáljuk meg a lábukat megmosni. A nagycsütörtö-
ki szentmisén a legcsintalanabb gyerekeket kiültettük az elsõ pad-
ba, és az evangélium után prédikáció helyett letérdeltem szerre
mindenik fékezhetetlen kiscsikó elé, és szelíden, ahogyan meste-
rünktõl tanultam, megmostam, megtörölgettem a lábát. A hívek
döbbent csendben nézték; nem mondtam semmit, csak céltudato-
san végeztem a dolgomat, a kántor közben szép nagyböjti zsoltárt

énekelt. A szertartást elsõsorban a gyerekeknek szántam pedagó-
giai célzattal, de igazából engem is végtelenül megindított. Ott és
akkor döbbentem rá, hogy Péter lábát mosva az én lábamat is
megmosta a Mester.
Bár Júdás zsebében ott zörgött a harminc ezüstpénz, Jézus mégis
lehajolt, és az áruló lábát is megmosta. Aztán belém nyilallt a fel-
ismerés: Jézus nemcsak megmosta a tanítványai lábát, hanem
utána meg is halt értük a kereszten! Vajon én meg tudnék halni
ezekért a rosszcsont gyerekekért? A szertartást befejezve feláll-
tam, és csendesen néztem õket, míg az orgona utolsó akkordjai is
elhaltak. Néztem a fiaimat, és annyira szépnek láttam õket, mint
még soha! A megfosztott oltár elõtt sokáig némán térdeltünk.
A végén, a sekrestyében minden tanítványom odajött, hozzám
bújtak, megöleltek csendesen. Néma percek után az egyik, talán a
legcsintalanabb megszólalt: „Csaba testvér, én többet nem leszek
rossz!” – „Én sem, én sem!” – visszhangozták a többiek a mélyrõl
jövõ, jó elhatározást.
Évek teltek el, ma már felnõtt emberek, elsodorta õket a múló
idõ, de én úgy gondolom, hogy legtöbbjüknek sikerült megtartani
a tiszta szívbõl felfakadt, õszinte fogadalmat. Egy biztos, ha talál-
kozunk, ugyanazzal a szeretettel tudjuk átölelni egymást. A gye-
rekek elõtt térden állva örökre megértettem, hogy szeretetre csak
végtelen alázattal és nagy-nagy szeretettel lehet tanítani az embe-
reket.
Ezúton kívánok Önöknek kegyelmekben gazdag húsvétot!

Csaba testvér

MEGHÍVÓ
A Bogárd–Dal Egyesület meghívja Önt és családját

egy bensõséges hangversenyre!
Helye: a polgármesteri hivatal díszterme.

Ideje: 2013. április 13., 17 óra.
Mûsoron:
Áriák a barokk zenei irodalomból, A. Scarlatti, G. F. Handel, J.
S. Bach mûveibõl.
Közremûködnek: Lakatos Diána – ének, Miczinger Ilona – or-
gona, Tóth Tamás – piccolo trombita, Huszics Vendel Kórus.

Mindenkit szeretettel várunk!

INGYENES CSALÁD- ÉS
GYERMEKVÉDELMI TANÁCSADÁS

Az Alba Regia Ifjúsági és Szabadidõs Egyesület,
Székesfehérvári Álláskeresõk Egyesülete

INGYENES JOGI TANÁCSADÁST
indít család- és gyermekvédelmi témakörben

Sziklainé dr. Kiss Erzsébet ügyvéd segítségével.

Helyszín: Székesfehérvári Álláskeresõk Egyesülete,
Székesfehérvár, Tolnai u. 10.

Idõpont: minden pénteken 10.00–12.00 óráig

További információ, elõzetes bejelentkezés: 06 (20) 206 3031

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
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Kovács Kati Dégen

Május 5-én 15 órától a dégi iskola színpa-
dán énekel a népszerû elõadómûvész.
Szeretettel várjuk minden idõk egyik leg-
sikeresebb énekesét. Nevéhez a hatvanas
évek óta sok siker fûzõdik. Energikus
színpadi elõadásmódjáról, erõteljes
hangjáról, hosszan tartó pályafutásáról
híres. Énekhangja mezzoszoprán, 4 ok-
távos hangterjedelemmel. Eddig hat
nyelven énekelt, rengeteg magyar és kül-
földi lemeze jelent meg. Több alkalom-
mal az Év énekesének választották. Fel-
lépett Európa, Ázsia számos országában,
valamint Amerikában és Ausztráliában.
Tehetsége vitathatatlan, a szeretet szol-
gálója.
Az Úgy szeretném meghálálni címû dalá-
val nyitja meg anyák napján a jótékonysá-
gi koncertünket. Akik eljönnek, a belépõ
árának egy részével támogatnak egy jó
ügyet. Községünk részére szeretnénk vá-
sárolni a Margaréta Klub tagjaival és
szervezésében egy újraélesztõ készülé-
ket.
Jegyek elõvételben kedvezõbb áron kap-
hatóak a dégi könyvtárban.

L. M.

MEGHÍVÓ
„Úgy szeretném meghálálni”

KOVÁCS KATI
DÉGEN

Május 5-én 15 órakor a dégi iskola dísz-
termében jótékonysági koncerten énekel
a legendás énekesnõ.
Szeretettel várjuk a rajongóit! Akik el-
jönnek, nemcsak a népszerû elõadó dala-
iban gyönyörködhetnek, hanem egyúttal
hozzásegítik településünket egy újra-
élesztõ készülék vásárlásához.
A belépõ ára a helyszínen: 2.000 Ft, elõ-
vételben 1.600 Ft. Elõvételben a dégi
könyvtárban vásárolhatók belépõk. Te-
lefonszám: 06 (25) 505 271, vagy 06 (30)
542 1929.

Margaréta Klub

Lapszemle 1913. március 23.
Ülést tartott a képviselõ-testület. Két na-
gyon fontos ügy is napirendre került: az
utak rendezésének örökzöld témája és a
polgári iskolát segélyezõ egyesület támoga-
tása.
„Sárbogárd község képviselõtestülete f. hó
17-én tartotta rendes tavaszi közgyûlését.
Mintegy 35 képviselõtestületi tag volt jelen. Az
intelligentia nagyobb része ezúttal is távollété-
vel tüntetett. A tárgysorozat legtöbb pontján
egyszerû tudomásvétellel siklott át a közgyû-
lés. Nagyobb vitát csak a tárgysorozat 9-ik
pontja a „fõszolgabíró rendelete az utczák
alapkövezésérõl” továbbá 11-ik pontja „Dr.
Fenyves Ferencz polgári iskolára 1200 kor.
évi „segélyt kér”, idézett elõ. A fõszolgabíró
ugyanis az utczák járhatóvá tétele végett már
hónapokkal ezelõtt rendeletileg meghagyta a
képviselõtestületnek, hogy Sárbogárd utczáit
fokozatosan rendezze és pedig akként, hogy az
utczák javítását szakértõ közbenjötte mellett
rendes alapkövezéssel foganatosítsa, mert
másféle javítást az itteni talajviszonyok meg
nem tûrnek – a fedezetrõl pedig egy nagyobb
kölcsön felvétele utján gondoskodjék. (…) ”
Az akut probléma megoldását szolgáló vitá-
ban többen megszólaltak és kiálltak a fõ-
szolgabíró haladó nézete mellett.
„Hasonló érdeklõdés mellett tárgyalták a pol-
gári iskola segélyezésének kérdését is, melyre
vonatkozólag az elõadó, Salamon György fõ-
jegyzõ azt indítványozta, hogy a képviselõtes-
tület „fedezet hiányában” a kért segélyt tagad-
ja meg. Már-már attól lehetett tartani, hogy
ezen felfogás fog a képviselõtestületnél dia-
dalra jutni, ekkor Dr. Öszterreicher Gyula je-
lentkezett szólásra és nagy érdeklõdés köze-
pette fejtegette a polgári iskolának nagy kultu-
rális jelentõségét s annak a szülõkre háramló
nagy gazdasági elõnyeit és az elõadó indítvá-
nyával szemben a segély megszavazást java-
solta. Dr. Goldner Mór hasonló értelemben
szólalt fel és a Miklós Aladár által kezdemé-
nyezett polgári iskolai segélyezõ-egyesületre
való tekintettel egy közvetítõi indítványt tett
oly értelemben, hogy a község csak a segélye-
zõ-egyesület jövedelmének évi 1200 koronára
való kiegészítésével terheltessék. Többek fel-
szólalása után a két ellentétes indítványt sza-
vazás alá bocsájtott és ez alkalommal történt
meg Sárbogárd község történelmében párat-
lanul álló az az esemény, hogy községi képvi-
selõtestület a fõjegyzõ indítványát elvetette és
ezzel elfogadta, illetve határozattá emelte Dr.
Goldner Mór említett közvetítõ indítványát,
mi által a létesítendõ polgári iskola alapját
megvetette. Annál szomorúbb sorsra jutott a
fõszolgabírónak a járdák megépítésére vonat-
kozólag benyujtott inditványa, amit a képvi-
selõtestület nagy szótöbbséggel elvetett – és ez-
zel a sárbogárdi járda kérdését legalább egy
idõre – el is temette. Ezzel a közgyülés forron-
gó hangulatban és az ott történteket élénken
pertraktálva véget ért.”
Egy szomorú nekrológot is közöl a szám. A
bogárdi kisnemes családok egyikének utol-
só leszármazottját búcsúztatja.
„Sárbogárdnak ismét halottja van. Egy nagy,
hatalmas embert szólított el az élet porond-
járól a végzet: egy nagy, büszke, nemes család
utolsó férfitagját kísérte utolsó utjára Nagy-

csütörtökön Sárbogárd és a környék népe. A
kápolnásnyéki Balassa család sárbogárdi
ágának sírboltján csikorogva megfordult a
czimer. Meghalt Balassa Gyula! Kettétört éle-
te delén 46 éves korában, mint ahogy oly ko-
rán itthagyta a földi pályát alig 40 évet élve tu-
dós testvérbátyja: Zoltán. Még ott rezgett az
árván maradt család szemében a könny, me-
lyet az édesanyja halála csalt elõ, még alig her-
vadtak el az édesanyja sírján a virágok, hat rö-
vid hónap múltán követte anyját a fia és ismét
friss halotti virágtól szomorú a Balassa-sír-
bolt. Régebbi vesebaja verte le lábáról rövid
pár hét alatt az atléta embert. Nem használt
sem a tudomány, sem a szeretõ testvéri ápo-
lás. Elment és itt hagyta sok jó barátját, szívé-
hez nõtt szülõfaluját, melyet oly nagyon szere-
tett s ahol õt is annyian szerették. Évek hosszú
sora óta csupán községének élt. Résztvett an-
nak a közigazgatásában a nemes önzetlenség
példás, lankadatlan bizalmával, pótolhatat-
lan ûrt hagyva maga után. Vezérigazgatója
volt a sárbogárdi Járási Takarékpénztárnak,
elnöke a közbirtokosságnak. Fejérmegye tör-
vényhatósági bizottságának, a községi képvi-
selõtestületnek, a ref. egyház presbitériumá-
nak munkás, vezetõ tagja, az önkéntes tûzol-
tó-egyesület fõparancsnoka stb. Tisztségeiben
mindenkor a tapasztalt, jólelkû ember gondos
körültekintésével járt el, szavára hallgattak,
tanácsait ugyszólván vakon követték. És egy
ilyen oszlopnak kellett idõnek elõtte kidõlnie!
Holttestét e hó 19-én reggel hozták haza Bu-
dapestrõl az õsi kúriába s csütörtökön dél-
után kísérte ki szeretteihez az egész környék
imponáló részvéte. A koszorúk megszámlál-
hatatlan sokasága borította a koporsót,
gyászhintót, mely a tûzoltóság sorfala között
tette meg szomorú útját az utolsó sárbogárdi
Balassával.”
S íme megérkezett a várva várt színházi tár-
sulat. A híradásból megtudhatjuk, kik ját-
szottak a darabokban:
„Végre megjöttek a várva-várt színészek.
Kerényi Ignácz jól szervezett társulatával és
kitûnõ repertoárjával készül a sárbogárdi
közönség meghódítására. A bemutató elõ-
adás f. hó 23-án húsvét vasárnap lesz. A tár-
sulat tagjai: Balogné Margit, Kerényiné Emi-
lia, Özhegyi Manci, Süvegesné Lili, Váradi
Böske, Pataki Margit. Fódorné Amália,
Könyvesné Katica, Orosz Jolán, Balogh Ár-
pád, Kerényi Ignácz, Bombay Gusztáv, Sugár
József, Beregi Gyula, Gergely Géza, Süveges
János, Fodor Balázs, Könyves Jenõ. Vasár-
nap f. hó 23-án színre kerül bemutató elõadá-
sul Gabányi Árpád kacagtató vígjátéka Az
emberevõ (újdonság). Hétfõn: Limonádé ez-
redes (újdonság), Kedden: Az asszonyfaló
(operett újdonság).”
Gabányi Árpád (1855–1915) neve jól csen-
gett abban az idõben, nem véletlenül emel-
ték ki. Jeles színmûíró s egyben a pesti
Nemzeti Színház mûvésze is volt. A soron
következõ két darab operett. Az elsõ
Vincze Zsigmond és Harsányi Zsolt közös
produkciója, utóbbi pedig a népszerû oszt-
rák komponista, Edmund Eysler (1874–
1949), a bécsi színházak szerzõjének „Frau-
enfresser” címen frissen bemutatott darab-
ja.

(-b -n)
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Tojással töltött fasírt krumplipürével
Hozzávalók (4 fõre): 8 db fõtt tojás, 0,5 kg darált hús, 2 db nyers tojás, 2
szelet kenyér, beáztatva, só, õrölt fekete bors, pirospaprika, 1 fej vörös-
hagyma, zsemlemorzsa, 2 ek finomliszt, 1 kg burgonya, 4-5 db medve-
hagymalevél (vagy metélõhagyma), 1 pohár tejföl; a díszítéshez: spagetti,
szemes fekete bors.
A fasírtot a szokásos módon elkészítjük. A megpucolt fõtt tojásokat beburkol-
juk a fasírtalappal, és süniformát alakítunk ki belõle. Egész borsok lesznek a
szemeik és az orruk. A száraz spagettit eldaraboljuk és beleszurkáljuk a fasírtba
(ezek lesznek a süni tüskéi). Kiolajozott tepsibe tesszük õket és pirulásig süt-
jük. A krumplit megpucoljuk, feldaraboljuk és sós vízben megfõzzük, majd le-
szûrjük. A medvehagymát (vagy metélõhagymát) felaprítjuk, a tejföllel együtt
a krumplihoz keverjük, és jól összedolgozzuk.

Citromos joghurtban pácolt csirkecomb
Hozzávalók (4 fõre): 4 db csirkecomb, 3 dl natúr joghurt, 1 kisebb citrom
leve, 1 kg burgonya, 4 gerezd fokhagyma, 4 ek napraforgóolaj, só, bors.
A csirkecombokat megtisztítjuk, és ráöntjük a citromlével összekevert joghur-
tot. Legalább fél napot hagyjuk a pácban. Tepsibe öntjük az olajat, belerakjuk a
pácból kiemelt, megsózott–borsozott húst. Köré rakjuk a leszûrt kukoricát, fok-
hagymát és a meghámozott, cikkekre vágott krumplit. A friss rozmaringot ki-
csit megtépkedve rárakjuk, vagy a szárítottat egyenletesen rászórjuk a húsra
és a krumplira is. Alufóliával lefedjük, és elõmelegített sütõbe tesszük, 200 fo-
kon sütjük, 30 perc után levesszük a fóliát, és ropogósra, készre sütjük. Ha a fó-
liát levettük, kicsit érdemes átmozgatni a krumplit a kukoricával.

Almás–fahéjas hajtogatott kalács
Hozzávalók: 35 dkg liszt, 210 ml tej, 1 tojássárgája, 55 g zsír, 3 ek cukor, 1
mk só, 2 dkg élesztõ; a töltelékhez: 2 alma, 1 ek cukor, kevés víz, 10 dkg
cukor, 2 mk fahéj, 5 dkg vaj.
Az élesztõt 1 dl cukros, langyos tejben felfuttatjuk, és a hozzávalókból tésztát
dagasztunk; 1 órát kelni hagyjuk. Ezalatt elkészítjük a párolt almát. Az almákat
megpucoljuk, feldaraboljuk, és kevés (kb. 1 dl) vízzel és 1 ek cukorral megpá-
roljuk. Ha kész, akkor kihûtjük, és összetörjük (turmixolhatjuk is). Ha nincs
idõnk ezzel pepecselni, akkor kész almapürét is használhatunk. A 10 dkg cukrot
elkeverjük a fahéjjal, és a vajat felolvasztjuk. A kenyérsütõt (14x24 cm-es) ki-
zsírozzuk, lisztezzük. A tésztát kelés után átdagasztjuk és letakarva hagyjuk
még 10 percig pihenni. Ezután kinyújtjuk úgy 2 mm vastagra, rákenjük az alma-
pürét, rászórjuk a fahéjas cukrot és a felolvasztott vaj harmadát rápötyögtet-
jük. Ezután kb. egyforma széles csíkokra vágjuk a tésztát (a forma magasságá-
tól függõen), és olyan hosszúra szabjuk a csíkokat, amekkora széles a for-
mánk. Egymásra pakoljuk a „tésztakockákat”, és a tepsiben állítva elhelyez-
zük. Elõmelegítjük a sütõt 170 fokra. Közben a tésztát letakarva 10 percig hagy-
juk pihenni. A sütõben kb. 25 perc alatt, 170 fokon megsütjük. Kb. félidõnél a
maradék vajat óvatosan rákanalazgatjuk.

Camembert sajt tésztában sütve
Hozzávalók (2 fõre): 1 cs szeletelt vajastészta, 1 cs camembert sajt (kör
alakú), áfonyadzsem (házi készítésû, vagy bolti), natúr pisztáciadarabok,
manduladarabok, 1 tojás a kenéshez.
A vajastésztát kiolvasztjuk, majd kivesszük a lapokat és kettévágjuk. 8 db
négyzetünk lesz, az egyik alsó, a másik felsõ. Az alsó lapra kerül 1/4 sajt, áfo-
nyadzsem, a mandulából és pisztáciából pár darab. A felsõ lappal beborítjuk, a
széleit megkenjük tojással, hogy össze tudjuk nyomni, és ne nyíljon szét. Ez-
után a tetejüket is kenjük meg tojással. 210 fokos sütõben 10-15 perc alatt
megsül.

NAGYMAMA RECEPTJEI A gördülõ kövön nem nõ moha,
avagy Kincses Kalendárium 1953

Március 28., Gedeon napja

Ezen a napon született 1914-ben Bohumil Hrabal cseh író.
(Régebbi Naplómból – 1977. március 28.)
Ma jó napon volt: Hrabalt olvastam és Pink Floydot hallgattam.
És közben – naná! – söröztem.

1
Ez az írásom krónika.
Chagall festészetének aviatikus stílusa ihletett, s a külsõ, szembeszö-
kõ eseményeket feljegyzõ és montírozó poétikát a vágy belsõ modell-
jével ötvöztem, és ez a vágy tette lehetõvé, hogy egy fiatalasszonnyá
változzam, a képzelet zseblámpájával bevilágítsak a múltba, és meg-
jelenítsek egy életszeletet, melybõl szövegbe menthetõ egy gyönyörû
asszony, akit elnyelt a könyörtelen idõ.

(Bohumil Hrabal a Sörgyári capriccioról)
2

Van fekete noteszem a verseimnek.
Van kistáskám fésûnek, fogkefének,
ha jó kutya vagyok, lábamhoz csontot vetnek.
Lábamon gumipánt tartja a cipõm,
néha búskomorság jön rám,
tizenhárom csatornányi szemetet fog a készülékem.
Van árammérõm,
látnoki erõm,
és bámulatos megérzõképességem.
Épp ezért jól tudom,
hogyha megpróbálom,
hogy hívjalak telefonon,
nem lesz otthon senki sem.
A hajam divatosan hendrixes,
és persze itt-ott kiégettem
elöl a kedvenc szaténingem.
Nikotinfoltos az ujjam,
ezüstkanál lóg láncomon,
van zongorám, megtámasztani halandó testem.
Vad és fürkészõ a szemem,
néha szállni volna kedvem,
de nincs hova szálljak.
Ó, kedves, hívlak telefonon,
de még senki sincs otthon.
Vannak menõ cipõim
és elhalt gyökereim…

(Pink Floyd: The Wall – Nobody home / A Fal – Nincs otthon senki)

Mondom: jó napom volt. De kissé szomorú lettem. Kérdést tet-
tem fel önmagamnak.
Tudok-e – így: papírral elõttem, tollal a kezemben – ezen a vilá-
gon valamit változtatni?
Hogy jobb legyen…

Horváth Lajos

Csütörtökre lassan elhagyja térségünket
a télies idõjárást okozó mediterrán cik-
lon. Felszakadozik a felhõzet és több-ke-

vesebb napsütésben is lehet részünk. A nap elsõ felében északkeleten még
lehet kisebb havazás, vagy havas esõ, de késõbb ott is megszûnik a csapa-
dék. Péntekre egy újabb ciklon vastag felhõzete éri el az országot, így ismét
egyre többfelé várható csapadék, ami zömmel már esõ lesz, de kezdetben
néhol még elõfordulhat havas esõ is. Ezzel együtt jelentõs enyhülésre szá-
míthatunk, a déli megyékben akár már 10 fok fölé is emelkedhet a hõmér-
séklet. A húsvéti ünnepek alatt igen változékony idõjárás várható, gyakori
csapadékkal, de azért néhány órás napsütésre is kilátás van. Tovább me-
legszik a levegõ, a hét végére már nagyjából a sokéves átlagnak megfelelõ-
en alakul a hõmérséklet.

www.metnet.hu

IDÕJÁRÁS
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Egy elfelejtett ország: Tadzsikisztán
11. rész

A bazárnál egy apró, tiszta étkezdében pi-
rogot ebédeltünk. Az volt a legolcsóbb és
leglaktatóbb. Itt csatlakozott nagy örö-
mest hozzánk egy barátnõ, aki szintén in-
kább hátrahagyta aznapi munkáját az in-
gyen fuvarozás reményében.
Nagy nehezen megegyeztem egy fiúval, aki
vállalta a fuvarozást, ahova csak akartam.
Az õsi Pendzsikentet úgy emlegetik a régé-
szek, mint Közép-Ázsia Pompeiét. Az ara-
bok gyújtották fel a várost 722-ben. Mint
Pompeiben, itt is az utolsó élõ pillanat
konzerválódott. Számos freskót, és fából
gyönyörûen faragott tárgyakat találtak,
mint például egy hatalmas oltárt. A valaha
itt élt szogd nép mûvészete kevert eleme-
ket tartalmazott a görög, indiai és perzsa
kultúrákból.
Az üzbég határvonalnál áll Szarazm õsi vá-
rosa. 5500 éves település, az egyik legko-
rábbi Közép-Ázsiában. Leghíresebb fel-
tárt leletük közé tartozik a 3000 éves, úgy-
nevezett „szarazmi hercegnõ”. A hölgyet
türkizmintás, lapis lazuli köves, jáspisos
berakású ruhában temették el.
Franciák ástak éppen. Érdekes, a tadzsik
vezetõ régész rögtön tudta, ki vagyok. Jól-
esõ érzés fogja el az embert az elején, ha
híres lesz – kapott el a becsvágy pár percre.
Persze, a mindenkit ismerõ Almurat adta
le a drótot az érkezésemrõl. Az egyik ked-
ves francia régészfiú körbevezetett a kis
múzeumban, és megmutatott néhány
újonnan feltárt leletet. Az udvaron kelle-
mesen kávéztunk egyet.
Következõ állomásunk Pandzsrud faluba
vezetett, ahol a modern perzsa nyelv meg-
alapítója, Rudakí sírhelye található. Kavi-
csos, huppanós úton, a Vaksh folyó egyik
mellékága mellett zötykölõdtünk. A folyó-
parton egy fonott hajú, fiatal tadzsik lány
éppen konyhaeszközöket mosogatott idil-
lien. A távolban birkabégetés hallatszott.
Elég sokáig tartott az út, így kigondolhat-
tam az igazi okát annak, hogy Rudakí mi-
ért éppen ezen az eldugott tájékon hunyt
el. Teóriám rém egyszerû: Rudakí ment,
mendegélt Pendzsikentbõl északnak, vár-
ván, hogy jöjjön egy masrutka, de nem jött.
Közel s távol semmi ennivaló, csak a tûzõ
nap az ember feje fölött. Nem csoda, hogy
szegény ember éppen itt lehelte ki utolsó
leheletét.
A türbét helyrehozták, körülötte pompás
virágoskert rózsákkal, a kert szélén egy
gyönyörûen festett plafonos tornác, ami
egy teázó tartozéka. Rudakí egyszerû, fe-
hér márvány sír alatt fekszik. A fehér falon
perzsa idézet: „Aki nem tanul a gyakorlat-
ból, az semmit nem fog a tanítójától sem
tanulni.”
Az iráni Sirázban, a „költõk városában”
lestem el azt a szép szokást, hogy tisztele-
tünk jeléül friss rózsát tegyünk a sírra. Így
cselekedtem most is, az õr nagy örömére.

Estére Almurat sógora, Szarifbadalov Mu-
hamadraszul úr, egyben az Intourist veze-
tõje érkezett vendégségbe hozzánk. Teg-
nap meglátogattuk, körbenéztünk a felújí-
tott szállójában. Ez az egyetlen a közelben,
de a legolcsóbbtól a legdrágább osztályig
tud szállást biztosítani. Panaszkodott,
hogy mióta nem lehet a szomszédos Üzbe-
gisztánból egy röpke engedéllyel csak úgy
átjönni Pendzsikentbe, alig akad turista. A
szállóhoz egy újonnan emelt teázó is tarto-
zik, ahol az irodáját is berendezte. Saját
szerzésû könyvét adta nekem értékes aján-
dékul, amit Pendzsikent és környékérõl írt
turisták számára oroszul.

Reggel elbúcsúztam a családtól és a kis-
macskától, aztán elgyalogoltam a hátizsá-
kommal a körülbelüli masrutkaállomásig.
Fillérekért vitt ki a város másik végén álló
buszállomásra, ahol természetesen már
évek óta megszûnt a buszjárat, és most ta-
xis keselyûk várták a pénztárcájukból vér-
zõ utasokat a végsõ leszámolásra. Szeretek
alkudni, aminek nem könnyû tudományát
a törököktõl sajátítottam el valaha. Most
Almurat úr jóvoltából elõnyben voltam a
taxisokkal szemben. Felém kiáltott áraján-
lataikat meghallván fejemet fölvetve, fölé-
nyesen kikacagtam õket. Azonnal jött a
„deal” nyolcvanért, azt lealkudtam rögtön
hetvenre. Ne nézzenek milliomos nyugati-
nak, nekem is dolgoznom kell a fizetésért.
Ha elfogadom a magas árakat, elfogadom
a tényt is, hogy mint külföldit igenis meg
kell kopasztani.
Sokáig vártunk, míg a taxi megtelt utasok-
kal. Egy jegyszedõnõ elküldött almát szed-
ni a tér mögötti fákról, amit sajnos nem ta-
láltam.
Végre elindulunk Isztaravsan felé. Körü-
löttünk egyre jobban magasodnak a he-
gyek, és egyre jobban szûkülnek az utak.
Nemsokára 3000 méter magason járunk.
A kopár hegyoldalakon zihálva araszolnak
a jármûvek. Fölhúzott géppel ülök, sosem
lehet tudni, mikor kaphatok le egy éppen
szakadékba zuhanó ezt-azt. Egyszer csak
lesuhan egy nagydarab valami az elõttünk
álló hegyoromról, és lassan-lassan felénk

úszik a levegõben. Barnás-szürkés hátú,
igen kíváncsi vagy bátor természetû ma-
dár, fehér mellényén a tollait a szél
meg-meglobogtatja, sárga csõre horgasan
nyúlik ki apró fejébõl. „Húúúúúúú!
Óóóóóóó!” – ordítottam fel mindenkit a
merengésbõl, és a gépet a térdem közül
elõkapva próbáltam a hatalmas, gyönyörû
sast lefényképezni. Az út éppen kanyaro-
dott, a sas is az ellenkezõ irányba, ezért az-
tán nem sikerült megörökítenem. A lé-
nyeg, hogy életemben elõször láttam ekko-
ra sast és ilyen közelrõl a természetben.
Már megérte Tadzsikisztánba jönni!

Ayni falu közepét egy 13. századból szár-
mazó, égetett agyagból készült minaret
ékesíti, sajnos eléggé halódó állapotban.
Megóvása végett lefedték, így majdnem le-
hetetlen egy jó képet készíteni róla. A so-
fõr kérésemre megállt, a többi utas pedig
szó nélkül megvárt, amíg megnéztem.
Isztarafsan elõtt valamivel megálltunk
ebédelni egy útszéli tadzsik csárdában. Nõi
útitársaimmal egy asztalhoz ültem. A las-
san meginduló beszélgetésben megtud-
tam, hogy az anyuka a kislányával éppen
kontrollra megy a kórházba, mert a kislány
hónapokkal ezelõtt eltörte a kezét. Ruháik
szegényesnek látszottak, a nõ arcát fáradt-
ság és mély ráncok barázdálták, pedig sok-
kal fiatalabb volt nálam. Halkan válaszol-
gatott a kérdéseimre. Elmondta, hogy egy
évvel ezelõtt hunyt el hirtelen a férje, maga
mögött hagyván õt 5 gyerekkel. Most a ro-
konoknál él a gyerekeivel, nem dolgozik –
ugyan, mit is dolgozhatna. Megint össze-
szorult a gyomrom, mint oly sokszor Tad-
zsikisztánban. Kifizettem az asszonyka
ebédjét, bár nem akarta. Ügyesen meg-
elõztem azzal, hogy a pultnál fizettem, mi-
után kijöttem a mellékhelyiségbõl. Az asz-
talnál elõvettem ötven szomonit a zsebem-
bõl és odaadtam az asszonykának ajándék-
ba, hogy költse magára, senki másra. Egy
asztalunknál ülõ fiatal lány köszönettel pil-
lantott rám, pedig õ is csak egy utas volt a
sok közül.
Folytatjuk.

Gulyás Ibolya
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Március 30., SZOMBAT
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Magyar gazda 6.25 A mi er-
dõnk 6.55 Család-barát hétvége 9.00 Kulisszatitkok 9.30 Kerékpártúra 10.00
Noé barátai 10.30 Aranymetszés 11.30 Nemzeti nagyvizit 12.00 Hírek 12.05
Summa 12.35 Kortárs 13.05 Angi jelenti 13.35 Úti célok 13.55 MTK Buda-
pest–Budapest Honvéd labdarúgó-mérkõzés 15.55 Zöld Tea 16.25 Az én vilá-
gom – Varanaszi 16.45 Doc Martin 17.35 Gasztroangyal 18.30 Szerencse-
szombat 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Péter, a kõszikla 22.00 Twist Oli-
vér 0.10 Ennio Morricone Krakkóban 1.05 Teréz anya története
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.15 Trendmánia 10.50 Mint a
mesében: A libbenõ lándzsa 11.45 XX. század – A legendák velünk élnek 12.15
Házon kívül 12.45 Míg a halál el nem választ 13.15 Az utazó 14.15 A zöld íjász
15.20 A hõs legendája 16.20 Pár lépés a mennyország 18.30 Híradó 19.00 Fó-
kusz Plusz 19.30 Jégkorszak 21.05 Anyám új pasija! 23.05 Legyõzhetetlen
1.05 Kaméleon
TV2: 6.00 Egzotikus Ázsia 6.25 TV2 Matiné 10.25 Astro-világ 11.30 Én is kar-
csú vagyok 12.00 Babavilág 12.30 Tûsarok 13.00 Autóguru 13.30 Herkules
14.30 Psych – Dilis detektívek 15.30 Monk – Flúgos nyomozó 16.30 Kettõs
ügynök 17.30 Irigy Hónaljmirigy-show 18.30 Tények 19.00 Aktív Extra 19.30
Igazából apa 21.30 A jég fogságában 1.20 Astro-világ
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel
9.05 Horizont 9.30 Korkóstoló – Gasztromagazin 10.00 Szombat délelõtt 12.00
Krónika 12.22 Sportvilág 12.30 Történet hangszerelve 13.05 Húsvét a Bódva
völgyében – Csereháton 14.05 Világóra 14.35 A tudomány hangjai 15.05 Idõt
kérek 16.00 Szombat délután 17.05 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág
18.30 Népzene 19.07 Sportvilág 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese
20.05 Sportvilág 20.30 Aranyalap 20.50 Vers napról napra 21.04 Rádiószínház
21.58 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek, kenó
23.05 Sport 23.07 Húsvét a Bódva völgyében – Csereháton 0.10 Éjszaka

Március 31., VASÁRNAP
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Magyar gazda 5.55 Esély 6.25 Európai
szemmel 6.55 Család-barát Hétvége 9.00 Gondolatok a Bibliában 9.20 Refor-
mátus magazin 9.45 Evangélikus ifjúsági mûsor 9.50 Útmutató 10.20 Katoli-
kus krónika 11.00 Húsvétvasárnapi katolikus mise 12.00 Kapcsoljuk Rómát!
12.35 Hírek 12.40 A gyermek, akit Jézusnak hívtak – A titok 14.25 A gyermek,
akit Jézusnak hívtak – A várakozás 16.00 TS – Sport 7 16.25 DVSC TEVA–Új-
pest FC labdarúgó-mérkõzés 18.50 A Dal – A sokból, hogy egy lett 19.30 Hír-
adó 20.00 Sporthírek 20.15 Magyarország szeretlek! 21.30 Az utolsó mohikán
23.20 Az õsök útja és az Isten útja 0.15 J. S. Bach: Máté-passió
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.10 Csavargó kutya 12.00 Kaló-
zok kincse 14.05 Jégkorszak 15.40 Mrs. Doubtfire – Apa csak egy van 18.30
Híradó 19.00 Alvin és a mókusok 2. 20.45 Utazás a Föld középpontja felé 22.40
Anna és a király
TV2: 6.00 TV2 Matiné 9.10 Bajkeverõ majom 10.30 Egészségmánia 11.00
Kémkölykök 3-D – Game Over 12.30 A 3 nindzsa nem hátrál 14.15 Igazából apa
16.10 Szahara 18.30 Tények 19.00 A nagy duett – A legjobb pillanatok 20.00
Madagaszkár 21.40 Álljon meg a nászmenet! 23.45 Jane Austen magánélete
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Va-
sárnapi újság 8.30 Európai idõ 9.05 Húsvéti cikk 10.04 Római katolikus szent-
mise közv. 11.05 Gondolat-jel 12.00 Krónika 12.22 Sportvilág 12.30 Harminc
perc alatt a Föld körül 13.05 G7 – Gazdasági magazin 13.30 Nemzeti nagyvizit
14.05 Szonda 14.35 Oxigén 15.05 Hangalbum 15.30 A Metró Klubtól a Szigetig
16.00 Vasárnap délután 17.05 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.30
Irodalmi újság 19.07 Sportvilág 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese
20.05 Határok nélkül – A kultúráról 20.30 Aranyalap 20.50 Vers napról napra
21.04 Rádiószínház 21.57 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti séta
23.00 Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07 Válogatás a Vasárnapi újság reggeli
mûsorából 0.10 Éjszaka

Április 1., HÉTFÕ
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Roma magazin 5.55 Domovina 6.25 Tér és
idõ keresztjén 6.55 Család-barát 9.00 Kalahári szurikáták 10.10 Boszorkány-
szombat 11.35 Hungarythm 12.00 Hírek 12.05 Twist Olivér 14.15 Magyar cir-
kuszcsillagok 15.10 Cápák a keresõmben 16.10 Az ír tánc királyai – A Lord of
the Dance 17.45 Lassie 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Némó nyomában
21.55 Szeretettel Hollywoodból 22.25 Flyboys – Égi lovagok 0.50 MüpArt –
Bognár Szilvi és az Etnoé, Ferenczi György és a Rackajam
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.05 Míg a halál el nem választ
10.30 Én és a gorillám 12.35 Alvin és a mókusok 2. 14.25 Utazás a Föld közép-
pontja felé 16.15 Nincs kettõ négy nélkül 18.30 Híradó 19.00 Marmaduke – A
kutyakomédia 20.45 Az igenember 22.50 Szerelmünk lapjai
TV2: 6.00 TV2 matiné 9.50 Barbie és a sellõkaland 11.10 1 és 2 lovag – Az el-
bûvölõ Herzelinde hercegnõ nyomában 13.10 Állj, vagy lõ a mamám! 14.50
Álljon meg a nászmenet! 16.50 Madagaszkár 18.30 Tények 19.00 Az utolsó
léghajlító 21.00 Gyógyegér vacsorára 23.15 12 majom 1.45 Állj, vagy lõ a
mamám!
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.6 Ünnepi dallamok
6.00 Hírek 6.06 Tavaszi ébredések 7.00 Ünnep reggelén 9.06 Húsvét Hollókõn
9.30 Isten báránya 10.04 Református istentisztelet közv. 11.05 A hely 11.30

Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Húsvét a kortárs mûvé-
szetben 13.04 Rádiószínház 13.30 A görög katolikus egyház félórája 14.05
Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Hírek 15.07 Prémium Rocktörténet 15.30
Zengõvárkonyi Tojásmúzeum 16.06 Áldozat és gyõzelem 17.05 Húsvét – lo-
csolkodás 17.30 Krónika 17.54 Sportvilág 18.00 Hit és hagyomány – A néplé-
lekben 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.30 Családi sáv 19.40 Zene
19.50 Mese 20.00 Krónika 20.10 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers nap-
ról napra 21.04 Belépõ – Kulturális magazin 21.32 Rádiószínház 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07
Arcvonások 23.30 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Április 2., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Történetek a nagyvilágból 5.55 Ma reggel
9.00 India – Álmok útján 9.50 Rex felügyelõ 10.40 Család-barát 12.00 Híradó
12.15 Sporthírek 12.25 Srpski ekran 12.55 Unser Bildschirm 13.25 Siena tüze
14.30 Ízõrzõk 15.00 Boston Legal – jogi játszmák 15.45 A szenvedélyek lángjai
16.35 Rex felügyelõ 17.20 Jövõ-Idõben 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 Ma-
radj talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Párizsi helyszínelõk 21.05 Gé-
niusz, az alkimista 22.00 Az Este 22.35 Tudorok 23.30 Híradó 23.40 Boston
Legal – jogi játszmák 0.25 Család-barát
RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 –
Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztroshow 12.50 Reflektor 13.05 Fó-
kusz Plusz 13.40 Éjjel-nappal Budapest 14.30 Fókusz 15.20 Bûnös szerelem
16.20 Riválisok 17.20 A gyanú árnyékában 18.30 Híradó 19.15 Fókusz 20.00
Éjjel-nappal Budapest 20.55 Barátok közt 21.30 A mentalista 22.30 A Grace
klinika 23.30 XXI. század – A legendák velünk élnek 0.05 Reflektor 0.20
Kaméleon
TV2: 6.00 TotalCar 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Baba-
percek 9.30 Teleshop 10.30 Astro-világ 11.30 Árva angyal 12.00 Titkok hálójá-
ban 13.00 Doki 14.00 Tények 14.50 Walker, a texasi kopó 15.50 Amit a szív
diktál 16.50 Csapdába csalva 17.55 Update Konyha 18.30 Tények 19.25 Aktív
20.00 Családi titkok 21.00 Jóban-Rosszban 21.35 A rettegés arénája 23.55
Esküdt ellenségek 0.55 Update Konyha 1.00 Tények 1.25 Astro-világ 2.40 A
titok gyermekei 4.40 TotalCar
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A római kato-
likus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Pré-
mium Kabarématiné 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Kró-
nika 17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág
19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Króni-
ka 20.11 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.04 Belépõ –
Kulturális magazin 21.32 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A
nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07 Arcvonások 23.30 Tér-Idõ
0.10 Éjszaka

Április 3., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 9.00 India – Álmok
útján 9.50 Rex felügyelõ 10.40 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek
12.25 Hrvatska krónika 12.55 Ecranul nostru 13.25 Párizsi helyszínelõk 14.10
Forrás-befoglalás 14.20 Útravaló 14.35 Ízõrzõk 15.10 Boston Legal – jogi játsz-
mák 15.55 A szenvedélyek lángjai 16.40 Rex felügyelõ 17.30 Híradó 17.40 Ri-
dikül 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Bosszú 21.00
Életmûvész 22.00 Az Este 22.30 Summa 23.00 Múlt-kor 23.30 Híradó 23.45
Boston Legal – jogi játszmák 0.30 Család-barát
RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 –
Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztroshow 12.50 Reflektor 13.05
Trendmánia 13.40 Éjjel-nappal Budapest 14.30 Fókusz 15.20 Bûnös szerelem
16.20 Riválisok 17.20 A gyanú árnyékában 18.30 Híradó 19.15 Fókusz 20.00
Éjjel-nappal Budapest 20.55 Barátok közt 21.30 Szulejmán 22.45 Házon kívül
23.15 Reflektor 23.30 Titokzatos folyó
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Baba-
percek 9.30 Teleshop 10.30 Astro-világ 11.30 Árva angyal 12.00 Titkok hálójá-
ban 13.00 Doki 14.00 Tények 14.50 Walker, a texasi kopó 15.50 Amit a szív
diktál 16.50 Csapdába csalva 17.55 Update Konyha 18.30 Tények 19.25 Aktív
19.50 Skandinávlottó-sorsolás 20.00 Családi titkok 21.00 Jóban-Rosszban
21.35 Sherlock és Watson 22.35 Frizbi Hajdú Péterrel 23.45 Én is karcsú va-
gyok 0.15 Update Konyha 0.20 Tények 0.55 Astro-világ 2.00 Szabadnak szü-
lettek 3.35 Babavilág
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.23 Sportvilág 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 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika
17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25
Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika
20.11 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kul-
turális magazin 21.32 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A
nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07 Arcvonások 23.30 Tér-Idõ
0.10 Éjszaka
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Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CE-
CÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁR-
SZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93
Mhz-es frekvencián, valamint az LRT-COM hálózatán a C7-es
csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.
Március 29., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Mózes egészségügyi kódexe (ism.
57p), Makkos Gyula elõadása (ism. 69p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00
Március 15-ei megemlékezés Sárbogárdon (40p), Beszélgetések a hóvihar
után (45p), Néptánctalálkozó (ism. 120p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Március 30., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Megyei I. osztályú futball-
mérkõzés (90p) 13.00 Lapszemle 14.00 Március 15-ei megemlékezés Sár-
bogárdon (40p), Beszélgetések a hóvihar után (45p), Néptánctalálkozó
(ism. 120p) 18.00 Lapszemle 19.00 1848-49-es megemlékezés a Sár-
szentmiklósi ÁMK-ban (15p), Fúvósbál Sárbogárdon (77p), III. Kolbásztöltõ
Fesztivál Sárbogárdon (ism. 60p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Március 31., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Március 15-ei megemlékezés Sárbo-
gárdon (40p), Beszélgetések a hóvihar után (45p), Néptánctalálkozó (ism.
120p) 13.00 Heti híradó 14.00 1848-49-es megemlékezés a Sár-
szentmiklósi ÁMK-ban (15p), Fúvósbál Sárbogárdon (77p), III. Kolbásztöltõ
Fesztivál Sárbogárdon (ism. 60p) 18.00 Heti híradó 19.00 Húsvét a refor-
mátusoknál 23.00 és 0.00 Heti híradó
Április 1., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Húsvét a reformátusoknál 13.00 és
18.00 Heti híradó 19.00 Feltámadási menet Alapon (ism. 32p), Dr. Kellner
Józsefné helytörténeti elõadása (ism. 79p), A Sebõ együttes koncertje Sár-
bogárdon (ism. 78p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Április 2., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Megyei I. osztályú futballmérkõ-
zés (90p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 John Judit-kiállítás (10p), Kos-
suth Zsuzsa-emlékünnep (20p), Sztari Béla Japánban 23.00 és 0.00 Heti
híradó
Április 3., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Feltámadási menet Alapon (ism.
32p), Dr. Kellner Józsefné helytörténeti elõadása (ism. 79p), A Sebõ együt-
tes koncertje Sárbogárdon (ism. 78p) 13.00 Heti híradó 18.00 Lapszemle
élõben 19.00 Sport: Megyei II. osztályú futballmérkõzés (90p) 23.00 és
0.00 Lapszemle
Április 4., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Megyei II. osztályú futballmér-
kõzés (90p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Húsvét a reformátusoknál
23.00 és 0.00 Lapszemle

***
Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lapszem-
le 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 szerkesztõsége). Ha
gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. – 06 (40)
416 000, LRT-COM Kft. – 06 (40) 811 911.

Április 4., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 9.00 India – Álmok út-
ján 9.50 Rex felügyelõ 10.40 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25
Rondó 12.55 Kvartett 13.25 Átjáró 13.55 Gasztroangyal 14.50 Forrás-befoglalás
15.00 Boston Legal – jogi játszmák 15.45 A szenvedélyek lángjai 16.30 Rex fel-
ügyelõ 17.20 Szerencse Híradó 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 Maradj talpon!
19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Magyarország–Horvátország férfi kézilabda
Eb-selejtezõ mérkõzés 22.10 Az Este 22.45 Nemzeti nagyvizit 23.15 A rejtélyes
XX. század 23.45 Híradó 23.55 Boston Legal – jogi játszmák 0.45 Család-barát
RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Min-
den reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztroshow 12.50 Reflektor 13.05 Egészségka-
lauz 13.40 Éjjel-nappal Budapest 14.30 Fókusz 15.20 Bûnös szerelem 16.20 Rivá-
lisok 17.20 A gyanú árnyékában 18.30 Híradó 19.15 Fókusz 20.00 Éjjel-nappal
Budapest 20.55 Barátok közt 21.30 Igazságosztók 22.30 A rejtély 23.35
Brandmánia 0.15 Reflektor 0.30 Kaméleon 1.30 Infománia
TV2: 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25
Babapercek 9.30 Teleshop 10.30 Asztro-világ 11.30 Árva angyal 12.00 Titkok há-
lójában 13.00 Doki 14.00 Tények 14.50 Walker, a texasi kopó 15.50 Amit a szív
diktál 16.50 Csapdába csalva 17.55 Update Konyha 18.30 Tények 19.25 Aktív
20.00 Családi titkok 21.00 Jóban-Rosszban 21.35 A testõr 23.25 Zûrös szerelmek
0.25 Update Konyha 0.30 Tények 1.05 Astro-világ 2.10 A testõr 3.45 Segíts ma-
gadon!
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katoli-
kus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémi-
um Rádiókabaré 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 16.45 Trend-idõk 17.30 Krónika
17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tet-
ten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11 Be-
lépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális ma-
gazin 21.32 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei
23.00 Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07 Arcvonások 23.30 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Április 5., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 9.00 India – Álmok út-
ján 9.50 Rex felügyelõ 10.40 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25
Életkerék 12.55 Esély 13.25 Életmûvész 14.20 Gyerekjáték az internet 14.30 Tör-
ténetek a nagyvilágból 15.00 Boston Legal – jogi játszmák 15.45 A szenvedélyek
lángjai 16.35 Rex felügyelõ 17.20 Jövõ-Idõben 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30
Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Mûkedvelõ mûkincsrablók
21.45 Az Este 22.20 Visus – A bárka rejtélye 0.30 Híradó 0.45 Boston Legal – jogi
játszmák 1.25 Család-barát
RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Min-
den reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztroshow 12.50 Reflektor 13.05 Brandmánia
13.40 Éjjel-nappal Budapest 14.30 Fókusz 15.20 Bûnös szerelem 16.20 Riválisok
17.20 A gyanú árnyékában 18.30 Híradó 19.15 Fókusz 20.00 Éjjel-nappal Buda-
pest 20.55 Barátok közt 21.30 A zöld íjász 22.30 Gyilkos elmék 23.30 Az egység
0.35 Reflektor 0.50 Gasztrotúra 1.15 Kaméleon
TV2: 6.00 Alexandra Pódium 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25
Babapercek 9.30 TeleShop 10.30 Astro-világ 11.30 Árva angyal 12.00 Titkok há-
lójában 13.00 Doki 14.00 Tények 14.50 Walker, a texasi kopó 15.50 Amit a szív
diktál 16.50 Csapdába csalva 17.55 Update Konyha 18.30 Tények 19.25 Aktív
20.00 Családi titkok 21.00 Jóban-Rosszban 21.35 Spancserek 23.35 Jog/Ászok
0.35 Update Konyha 0.40 Tények 1.15 Astro-világ 2.20 Spancserek 4.20 Ale-
xandra Pódium
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 10.04 Evangélikus istentisztelet közv. 11.05 A hely 11.30
Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház
13.30 A zsidó vallási felekezet félórája 14.05 Alma és fája 14.35 Regényes törté-
nelem 15.00 Krónika 15.10 Prémium Hely 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05
Trend-Idõk 17.30 Krónika 17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül
19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50
Mese 20.00 Krónika 20.11 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra
21.04 Belépõ – Kulturális magazin 21.32 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sport-
világ 22.30 A nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07 Alma és fája
23.30 Regényes történelem 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



Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826
Szeretnél természetes hatású és tartós 3D-
szempillát? Szivárvány Stúdió, Nagy Nikolett 06
(70) 581 4255
Veszélyes fák kivágása. 06 (20) 437 4869 (3557244)

Kútfúrást vállalok. 06 (20) 437 4869
Sárbogárdon ház eladó. Irányár: 6,3 millió Ft. Te-
lefon: 06 (20) 414 6409, 06 (20) 274 0024
Nemzetközi fuvarozásra keresünk tapasztalattal
rendelkezõ teherautó sofõröket. 06 (20) 925 3414
(3557139)

Jól bejáratott horgászbolt, árukészlettel együtt
eladó. József Attila utca 3. 06 (25) 462 601
Árpád-lakótelepen téglaépületben, elsõ emeleti
lakás eladó. Irányár: 3.600.000 Ft- Telefon: 06
(30) 937 1340
Sárbogárdon az üzletközpontban 100 m2-es üz-
lethelyiség kiadó. 06 (70) 948 1452
Két fõ „B-C” kategóriás jogosítvánnyal rendelke-
zõ mozgóbolti eladót és egy fõ segédmunkást fel-
veszünk. Pályakezdõk jelentkezését is várjuk. Ér-
deklõdni telefonon: 06 (30) 382 4133 (3557381)

Tollpaplan-készítés hozott anyagból és kész
paplanok is kaphatók. Pákolicz Árpádné Sár-
szentágota, Széchenyi út 5/b.

Rántanivaló csirke kapható. Bethlen u. 25 Men-
tõköz. 06 (70) 339 6137 (355150)

Süldõnyulak eladók. 06 (30) 245 5622 (3557145)

Sárbogárd központjában felújított családi ház el-
adó. 06 (20) 419 4940
Sárbogárdi sertéstelepre férfi állatgondozót ke-
resek. 06 (30) 567 4845 (3557445)

Albérlet kiadó 06 (30) 9392 157 (3557492)

Simontornyán családi ház eladó, csere is érde-
kel. 06 (70) 9464 792
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FOGSORJAVÍTÁS
06 25 468 556, 06 70 382 8512

KUKORICA ÉS NAPRAFORGÓ VETÕMAG
kiváló szárazságtûrõ fajták!

Csóri Antal, Sárbogárd, Tisza utca 3.
Telefon: 06 25 460 821, 06 70 219 2790

SÁRBOGÁRD KÖZPONTJÁBAN
85 m2-es téglaépítésû, GÁZFÛTÉSES
CSALÁDI HÁZ ELADÓ. 06 1 332 4435

TANYASI FÜSTÖLT ÁRU HÚSVÉTRA,
õstermelõtõl! Sárbogárd, Abai út 182.,

Faház, 06 30 494 0305

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!

Aranykalászos gazda
tanfolyam indul

Alsószentivánon!
Érdeklõdés: 06 (25) 504 710

Kezdés: 2013. április 4.
(csütörtök) 16.00 óra:

megbeszélés az
alsószentiváni általános

iskola könyvtárában!

VÉRADÁS
2013. április 4. (csütörtök) Alap

mûvelõdési ház 13–17 óráig.

Vért adni 18 év felett, 65 éves korig le-
het. A véradáshoz szükséges okiratok:
személyi igazolvány, lakcímkártya,
TAJ-kártya.
Sok szeretettel várunk minden új és ál-
landó véradót véradásunkra!

Magyar Vöröskereszt

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke

eseményeirõl

Sárbogárdi KÉPESLAPOK
kaphatók szerkesztõségünkben

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

tel.: 06 (25) 508 900.

Nyelvtörõ utca
Figyelem! Nyelvtörõ a Posta! Na, nemcsak azok számára, akik-
nek nyelvi nehézségeik adódnak az „s” hanggal (mint a posta
egyik reklámjában), hanem elsõsorban azoknak, akik közle-
kednek az így nevezett sárbogárdi utcán. Ugyanis a kátyúk
alattomos hada csalja zötyögõ, testi épségre veszélyes csapdá-
ba a járókelõket, kerékpárosokat, autósokat, egyéb jármûvek-
kel haladókat. S mivel igen forgalmas ez az utca, a helyzet egy-
re súlyosabb, különösen csapadékos idõben, amikor a víz miatt
nem látszik a gödrök valódi mélysége.

Tört már itt combcsont. Egy újabb balesetet jobb lenne meg-
elõzni. Ezért az áldozatjelöltek arra kérik az illetékeseket ez-
úton, hogy – az idõjárás függvényében – mihamarabb tegyenek
az ügy és az emberek érdekében, a kátyúk ellenében.

Hargitai–Kiss Virág

Köszönet
Szeretném megköszönni valamennyi polgár áldozatos és kitar-
tó munkáját, akik a hóhelyzet kezelésében segítettek.
Szeretném megköszönni a pusztaegresi lakosok nevében is a
Rõdner Kft.-nek, hogy jelzõrendszeres készülékeikkel hozzá-
járultak településem biztonságosabbá tevéséhez.
Kívánok sikeres együttmûködést!

Tisztelettel: Érsek Enikõ képviselõ
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A KATASZTRÓFAVÉDELEM
HÍREI

AKNÁBA ESETT LOVAT MENTETTEK
KÁLOZ KÖZELÉBEN

Körülbelül három méter mély betonaknába zuhant egy ló márci-
us 23-án, szombaton, délután egy tanyán Káloz közelében. Az ál-
lat önerejébõl a szûk aknából – amelyben 2 méteres víz volt – nem
tudott volna kijönni, ezért a katasztrófavédelem segítségét kér-
ték. A sárbogárdi hivatásos tûzoltók a lóra egy pokrócot terítet-
tek, majd a Székesfehérvárról érkezett daruval kiemelték az ak-
nából. Pár perc pihenés után az állat felállt, majd egy közeli istál-
lóba vezették. A mentés során a helyszínen egy állatorvos folya-
matosan figyelemmel kísérte a ló állapotát, de orvosi ellátására
nem volt szükség.
Fotó: Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság

Szabó-Bisztricz Anett tû. hadnagy, megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

Öltözõbõl lopott
A sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola tornatermének öl-
tözõjébõl tulajdonította el a délutáni órákban (tanítás után) a
sportolók értékeit ismeretlen tettes március 20-án. A nyomozók
az adatgyûjtések, tanúkutatások során beazonosítottak egy helyi
lakost. A fiatalkorú férfi az öltözõbõl mobiltelefont, készpénzt,
valamint okmányokat tulajdonított el, ezért a rendõrök gyanúsí-
tottként hallgatták ki, majd szabadon bocsátották.

Ittas kerékpáros
Sárbogárdon az Abai úton igazoltattak a járõrök egy kerékpárost
március 24-én a délutáni órákban. Az intézkedés során a férfivel
szemben alkalmazott alkoholszonda 0,58 mg/l értéket mutatott,
ezért a rendõrök az ittas férfi ellen közigazgatási eljárást kezde-
ményeztek.

Robbanótest
Cece külterületén egy helyi lakos a 61-es számú út mellett a II. vi-
lágháborúból maradt robbanótestet talált március 25-én. Az
50x10 cm-es lövedék környékét a kiérkezõ járõrök lezárták a tûz-
szerészek kiérkezéséig. A honvédségi szakemberek a bombát „B”
kategóriásnak minõsítették és további sorsáról intézkedtek.

Vasat loptak
Sárkeresztúron a Nefelejcs utcába kért rendõri segítséget egy he-
lyi lakos március 25-én a kora délutáni órákban. A 77 éves hölgy
szemtanúja volt, amint a házának udvarán ismeretlenek fémtár-
gyakat gyûjtenek össze, hogy azt eltulajdonítsák. A néni az elkö-
vetõket megzavarta, akik a helyszínrõl elmenekültek. A rendõrök
gyors és szakszerû munkájának köszönhetõen az elkövetõket rö-
vid idõn belül elfogták és elõállították. A Sárbogárdi Rendõrkapi-
tányságon O. Józsefet és K. Richárdot gyanúsítottként hallgatták
ki a nyomozók, majd bûnügyi õrizetbe helyezték õket.

FMRFK

KÉK HÍREK

A Sárbogárdi rendõrkapitányság illetékességi
területén áprilisban tervezett sebességellenõrzések

2. 9.00–12.00 61-es fõút, Alsószentiván területe (50 km/h)
4. 13.00–16.00 63-as fõút, Sárkeresztúr területe (50 km/h)

12. 9.00–12.00 63-as fõút, Sárbogárd területe (50 km/h)
14. 9.00–12.00 63-as fõút, Cece, Deák F. út (50 km/h)
16. 9.00–12.00 64-es fõút, Mezõszilas és Igar területe (50 km/h)
18. 9.00–12.00 61-es fõút, Alap külterülete (90 km/h)
21. 9.00–12.00 64-es fõút, Mezõszilas, Fõ út (50 km/h)
24. 9.00–12.00 63-as fõút, Sárbogárd területe (50 km/h)
27. 9.00–12.00 64-es fõút, Mezõszilas és Igar területe (50 km/h)
30. 9.00–12.00 63-as fõút, Cece területe (50 km/h)

FEJÉR MEGYEI RENDÕR-FÕKAPITÁNYSÁG

MEGHÍVÓ
Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete,
Hantos Község Önkormányzatának képviselõ-testülete és
Nagylók Község Önkormányzatának képviselõ-testülete

2013. március 28-án (csütörtökön) 17.30 órakor
együttes ülést tart.

Napirend:

1. A Sárbogárd–Hantos–Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézmény-
fenntartó Társulás és a Sárbogárd–Hantos– Nagylók Gyermekjóléti Intéz-
ményfenntartó Társulás megszûnése.

2. A Sárbogárd–Hantos–Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás létre-
hozása, Társulási Megállapodás jóváhagyása.

Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete és
Nagylók Község Önkormányzatának képviselõ-testülete

2013. március 28-án (csütörtökön) 17.45 órakor
együttes ülést tart.

Napirend:

1. A Sárbogárd–Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás meg-
szûnése.

Az ülések helyszíne a polgármesteri hivatal díszterme, Sárbogárd, Hõsök
tere 2.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányza-
tának képviselõ-testülete a 17/2013. (III. 13.) önkormányzati rendeletben
foglaltak alapján a hajléktalanok átmeneti otthonában fizetendõ díj mérté-
keit 2013. március 1-jétõl az alábbiak szerint állapította meg:
Hajléktalanok átmeneti otthonában fizetendõ térítési díj
1 Ft-tól a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegéig a jövedelem 25
%-a napi max. 235 Ft, havi max. 7.125 Ft;
a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegétõl a jövedelem 35 %-a,
napi max. 1.330 Ft, havi max. 40.000 Ft.

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ
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A Mészöly Géza Általános Iskola öt tanulójából álló lelkes kis
csapat indult útnak Egerbe tanáruk, Szénásiné Szabó Mariann
kíséretével március 23-án a Muzsikáló elixír címû zenei vetélke-
dõre. (Beszámoló az 5. oldalon.)

A csapat tagjai: Kineth Annamária, Bodoki Bernadett, Huszár
Tamás, Marosi Dzsenifer, Simon Alexandra. Felkészítõ tanáruk:
Szénásiné Szabó Mariann.


