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„Éjszaka sokszor felkeltem és nyugtalanul
jártam-keltem, nem értettem, mért kerül az
álom, mért nézem annyit a csillagokat, úgy
hogy már-már el se tudtam szakadni a látlátványuktól; mért vert úgy örömében a szí
szí-vem, ha bizonyos színeket láttam, s mért
keseredett el a sírásig, ha bizonyos hango
hango-kat hallottam. Olykor ez annyira megrémímegrémített, hogy már képzelõdni kezdtem, talán
nincs is helyén az eszem, fõképp, ha az én
állandó izgalmamat az én világombeliek
közönyével vetettem össze. De aztán megmegvigasztalódtam azzal, hogy ez az én bolondbolondságom legalább jólesõ bolondság, s inkább
vállaltam volna a halált, mint az ebbõl való
kigyógyulást. Ma már elég azt tudnom,
hogy ezeket a dolgokat minden idõben
szépnek találták az értelmes emberek, s
így megértem, mi a mivoltuk, s miben
hasznosak az embereknek. Örömmel gongondolok arra is, hogy nincs oly virág, nincs
olyan színárnyalat, nincsen olyan fuvallat,
ami ne keltette volna már fel mások figyelfigyelmét és érzékenységét ... Mióta tudom,
hogy az ember benépesítheti a világegyevilágegyetemet, s meg is magyarázhatja ábrándjaiábrándjaival, anélkül, hogy ezzel lealacsonyítaná az
értelmét, azóta szinte egészen a világegyevilágegyetem szemléletében élek; s ahányszor a tártársadalom bûnei és nyomorúságai megsebmegsebzik a szívemet és fellázítják értelmemet, ábábrándjaim közé menekszem; s azt mondom
magamban, ha az emberek máris egyetéregyetértenek abban, hogy szeressék isten alkotáalkotását, egyszer majd abban is egyetértenek,
hogy egymást is megszeressék.”
Részlet George Sand „Mauprat”
Részlet
„Mauprat” cí
címû
mû re
re-gényé
gé
nyébõ
bõll

Cseberbõl vederbe

Húsvéti készülõdés

Fotó: Fent Gyõzõ

A világegyetem
szemléletében
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Cseberbõl vederbe
A „hórém” maradványai még piszkosan
meredeznek az utak mentén, de már újabb
szörnyeteg leselkedik ránk: jön a víz!
Kedden délelõtt körbejártam Sárbogárdot és környékét, hogy megnézzem, mi a
helyzet vízfronton az olvadás és a szûnni
nem akaró csapadékhullámok eredményeként. Tinódon kezdtem, ahol az elsõ
problémák jelentkezni szoktak, ha sok a
víz. Most, úgy tûnik, nyugalom van.
– A hó a két távolabbi külsõ településrészünket, Kislókot és Pusztaegrest fogja meg elõször, viszont e két helyen a víz elfolyik a domb
miatt – mondta dr. Sükösd Tamás polgármester, amikor a vízhelyzetrõl kérdeztem. – Tehát a
város központi területére kell koncentrálni. Szerencsénk volt, hogy
be tudtuk fejezni a felszíni csapadékvíz-elvezetést, mert most a
vasút alatti átereszen teljes kapacitással megy át a víz, ennek köszönhetõen a tinódi városrész nem
áll víz alatt.
Töbörzsökön, Miklóson, és Sárbogárd keleti részén is normális
állapotok uralkodnak, legalábbis a tekintetben, hogy nem fenyeget (még!) a víz veszélye sehol,
de az már nagyon is szúrta a szememet, hogy hiába az önkormányzat, a katasztrófavédelem
és a média többszöri figyelmeztetése, számos helyen nincsenek rendben tartva, a
megfelelõ szintig kipucolva az árkok, sõt,
sokan a kapubejárójukkal zárták el a víz
útját. Láttam olyat is, hogy gereblyével szépen ki van húzkodva az árokban meggyûlt
levél, piszok, szemét, de kapát és lapátot
már nem ragadtak, hogy egy szintre is hozzák az áteresszel az árkot. A virágokkal és
fákkal való beültetés szép látvány, de nem
árokba való!
– Nem mondom, hogy hézagmentes és tökéletes minden – folytatja a városi vízkörképet dr. Sükösd. – Hétvégén körüljártuk az
utcákat, számos helyen voltak teli árkok, de
levitték a vizet. Többen panaszkodtak arra,
hogy a szennyvízrendszerbõl jön vissza a víz.
Az üzemmérnökség vezetõje azt mondta,
hogy 800 köbméter az átlagos szennyvízbefolyás a szennyvíztisztító telepre naponta.
Ez szombaton és vasárnap 2000 volt.
Megnéztük a rendszert, hogy hol kell beavatkozni. A keleti csatorna elviszi a vizet; a tavalyi közmunka eredményeképpen a Videoton
felé vezetõ tanyai árok háromszori tisztítása
hatékony volt. Töbörzsökön nagyjából rendben vannak a dolgok. Az Imremajori úton a
lakók maguk is próbáltak segíteni az átereszeken. Ott egy magánterületen kényszerárkot hoztunk létre még 2011-ben. A Kereszt
utcából volt egy lakossági bejelentés, aminek
megoldására egy magáningatlanon 12-15
közmunkással ástunk egy átmeneti árkot,
amibe dréncsõ kerül. Az elmúlt egy hónapban többször közzétettük, hogy mindenki

köteles a háza elõtti átereszt és árkot tisztítani. A víz magától nem folyik el. Aki életkora,
betegsége miatt nem boldogul, annak segít az
önkormányzat. Hosszú távon a csapadékvíz-elvezetést folytatni szeretnénk további
pályázatok révén, amíg körbe nem érünk a
városon.
– Azokkal a lakókkal szemben, akik nem
teljesítik kötelességüket, éltek-e szigorúbb
módszerekkel, akár pénzbüntetéssel? Meglátásom szerint lehet, hogy ez vezetne eredményre, és lenne plusz bevétele is az önkormányzatnak.

Dr. Sükösd: – Most, amikor a foglalkoztatást
helyettesítõ támogatásban részesülõk száma
530 fölé emelkedett, nagyon nehéz azt mondani, hogy még valamilyen pénzügyi szankcióval éljünk. Akinek az idejébõl, fizikai erejébõl ez telne, és nem tisztítja ki maga elõtt az
árkot, ott valószínûleg kénytelenek leszünk
hatékonyabb eszközökkel föllépni. Olyan
esetekben, mint például a kényszerárok kiásása, nagy valószínûséggel a költségek átterhelése sem marad el.
– Ha valaki szeretné rendesen megcsinálni az
árkát, hogy jó szinten legyen, kérhet-e az önkormányzattól segítséget?
Dr. Sükösd: – Ha valaki szakemberrel meg
akarja azt csináltatni, akkor az összes mûszaki adatot rendelkezésre tudják bocsátani
a kollégáim, meg azt is, hogyan kell megvalósítani. De a mûszaki osztály nem megy ki beszintezni az árkot. Az egy beruházás része lehet, hogy egy adott ponttól a befogadóig végigszintezik az árkot.
– Akkor elég, ha valaki csak simán kitisztítja
az árkát?
Dr. Sükösd: – Azzal kárt nem okoz. Az árkokon látszik, hogyan mosta ki a víz, meg mindenki tudja, merre folyik a víz.
A külterületeken, így Nagyhörcsök felé, a
Sárhatvan és Sárbogárd közötti völgyben,
Örspusztánál, Rétszilas és Cece között a
finn tóvilág elevenedik meg a szemünk
elõtt. Hörcsöknél a bocik most nem hullámzó fûtengeren legeltetik a szemüket,
hanem bambán nézik, ahogy a különféle
madárfajok finom falatokra vadászva, élvezettel foglalják el helyüket a vízzé lett ré-
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ten. A mûút egy alacsony részén nem sok
kell, hogy átfolyjon a víz. A Sárvíz- és a Malom-csatorna nem sokkal a híd feneke
alatt hömpölyög. Néhány megszállott horgász itt vetette ki a damilt a szeles idõben.
Örspusztánál az utat közrefogó tavak
szintje szemlátomást magasabb, mint az
aszfalté (bár lehet, hogy csak az én látószervem csal), ám van egy védõgátacska,
ami egyelõre határt szab a víznek. Az utat
szegélyezõ árok sejtelmes mangroveerdõhöz hasonlít. A szántóföldeken, gyûjtõterületeken is több helyen áll a víz. Rétszilas
és Cece között a három ágból egybe folyó
nagy árokban nem kevés a víz, de még van
befogadókapacitása.
– Az önkormányzatnak a gazdák be tudnak
segíteni a külterületi árkok tisztításába?
Dr. Sükösd: – Igen, részben be tudtak
segíteni nekünk a Hadi úton, a mezõfalvai oldalon, illetve részben az
Imremajori úton. Volt külön közmunkaprogramunk például a szõlõk
alatti árok 7 kilométeres szakaszának
tisztítására. Azon kétszer végigértünk
tavaly, és ott most példaszerûen folyik
a víz. Próbáltunk arra figyelni, hogy a
vizet a Nádor felé levezetõ árkaink, a
fõ árkaink legyenek rendben elõször.
Az idei közmunkaprogramunk is komoly gépi kotrásos, egyéb munkagépes költséget tartalmaz, amit kifejezetten erre kívánunk költeni.
– Félõ, hogy esetleg a Nádor visszaduzzaszt.
Dr. Sükösd: – Szerintem a napokban
következik be, hogy a töbörzsöki levezetõnél a zsilip le lesz zárva. Órák kérdése,
hogy mikor kerül víz alá a nagyhörcsöki út,
ami az ingatlan-nyilvántartásban is feltüntetett vizes területen épült, ami miatt kénytelenek vagyunk tudomásul venni, hogy idõnként le van zárva a víz miatt. A helyi járatos
közlekedéssel van ilyenkor probléma. A szivattyús átemelés inkább Örspuszta felé szokott megvalósulni, ott sem sokáig, ha magas
a vízállás. Fontosnak tartom megjegyezni,
hogy a vízitársulat tavaly egy önkéntes hozzájárulás (mintegy 2 millió Ft) megszavazásával életben tudott maradni, minek révén tudtunk indulni egy állami pályázaton, így az állami vízfolyásokat (alap–cecei, Hardi-ér)
mintegy 5 millió Ft-ból ki tudtuk végig tisztítani 2012 végén. Most azon is rendesen folyik
a víz.
– Ennyi csapadék után volt-e kedved locsolni
húsvéthétfõn?
Dr. Sükösd: – Megmondom õszintén, amióta a fiúgyermekem se erõlteti ezt különösebben, azóta én sem erõltetem. A nagyanyját
meglocsolta, oda elvittem, és ezzel a kör véget
is ért.
Lapzártakor érkezett a hír, hogy a keleti
csatornánál megduzzadt a víz, emiatt homokzsákokkal védekeznek, és visszaduzzaszt a tinódi árok valamint a Fekete-árok
is a Nádor magas vízszintje miatt. Az alap–
alsószentiván–cecei vizek útja egyelõre
akadálytalan. A szerda délutáni órákban
azonban beindult az apadás.
Hargitai–Kiss Virág
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A KATASZTRÓFAVÉDELEM
HÍREI

TISZTÍTSUK KI AZ ÁRKOKAT,
TEGYÜNK A MEGELÕZÉSÉRT!
Fejér megyében 20-30 cm hó hullott a hét elején. A meteorológiai
elõrejelzések szerint hétvégén felmelegedés kezdõdik, amelyet
újabb csapadék, esõ kísér. Annak érdekében, hogy a vízgyûjtõ területeken és dombvidékeken olvadásnak induló havat és az esõt a
települések vízelvezetõ rendszere hatékonyan el tudja vezetni,
nagyon fontos a belterületi árkok kitisztítása, az átereszeknél
kialakult hóbuckák és jégdugók eltávolítása.
A katasztrófavédelem tavaly Fejér megye mind a 108 településén
felmérte a belterületi vízelvezetõ árokrendszerek állapotát, és
ahol hiányosságot tapasztaltak a szakemberek, ott az esetlegesen
bekövetkezendõ heves esõzések és belvizek következtében kialakuló károk megelõzése érdekében kötelezték az önkormányzatokat az árkok megfelelõ tisztíttatására.
A belterületi vízelvezetõ árokrendszerek karbantartása az év
minden idõszakában kiemelt fontosságú, és az állampolgárok
együttes feladata. Egy kis odafigyeléssel és összefogással a lakóközösségek is sokat tehetnek saját biztonságukért, az esetleges
belvíz megelõzéséért. Hiszen ha egy utcában csak egy szakaszon
nem megfelelõ az árok állapota, akkor az az árokrendszer már
nem tudja hatékonyan elvezetni a felgyülemlõ és lefolyó vizet.

Melléképület gyulladt ki Sárszentmiklóson
Családi ház melléképülete borult lángba április 2-án, kedden, éjszaka Sárbogárd–Sárszentmiklóson. A Táncsics utcában a körülbelül negyven négyzetméteres melléképület teljesen kiégett, a
benne tárolt szerszámok és két kerékpár a tûz martalékává vált. A
lángok átterjedtek a szomszédos szoba tetõszerkezetére, amelynek héjazata megsemmisült. A helyiség fölötti födémet a heves
esõzés miatti további károk megelõzése érdekében a sárbogárdi
hivatásos tûzoltók ponyvával takarták le. A tûzben a családi ház
lakói nem sérültek meg.

Tájékoztató szirénapróbáról
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Luk a kátyún
Meglepve tapasztaltuk, hogy a Hõsök terei kátyúkba követ rakatott az önkormányzat, amit ugyanazzal a lendülettel az autók hamar ki is jártak. A kátyúkból így lyukak lettek, a kõ pedig szerteszét hever – lehet majd föltakarítani.

Dr. Sükösd Tamás polgármester ezzel kapcsolatos érdeklõdésemre elmondta: több lakossági bejelentés is érkezett a számos
helyen tapasztalható kátyúk miatt, és az elõzõ testületi ülésen is
fölmerült, hogy ideje elkezdeni az aszfaltjavítási munkálatokat.
Amikor az idõjárás kissé jobbra fordult, elkezdték a munkát a Petõfi utcánál, ahol komoly gödrök voltak, majd onnan haladtak fölfelé. Ezt követõen jött a hó, a fagy és az esõ folyamatosan. Úgy
ítélte meg a mûszaki osztály vezetõje, hogy fölösleges a folyékony
aszfalttal próbálkozni ilyen idõben. Azért öntötték ki a kátyúkat
az önkormányzat rendelkezésére álló kõvel, hogy legalább egyegy napra jobb legyen. De amint az idõ engedi, rendesen megcsinálják a gödröket.
A Németh saroknál, a József Attila és a Kossuth utca, valamint a
miklósi Arany János és Vörösmarty utca keresztezõdésében mindenképpen meg kell várni a száraz idõt, hogy érdemben lehessen
valamit kezdeni az útproblémákkal.
Hargitai–Kiss Virág

TÁJÉKOZTATÁS

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatja a lakosságot, hogy a Paksi Atomerõmû Zrt. 30 km-es körzetébe esõ
településeken a lakossági tájékoztató- és riasztórendszer mûködõképességének ellenõrzése érdekében Alap, Alsószentiván, Cece, Elõszállás, Nagykarácsony, Sáregres, Vajta településeken

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a Közép-Dunántúli Operatív Program keretében meghirdetett „Értékmegõrzõ és funkcióbõvítõ város-rehabilitáció a 10.000 fõ feletti és 20.000 fõ alatti
városokban” címû (kódszám: KDOP-3.1.1/B-11), Sárbogárd Város Önkormányzatának sikeres pályázata alapján megkezdõdtek
a polgármesteri hivatal bejárati részének átépítési munkálatai.

csökkentett üzemû (morgató) szirénapróba
végrehajtására kerül sor
2013. április 8-án, hétfõn, 13.00 órakor.

Az átépítés idején a polgármesteri hivatal, a járási kormányhivatal és a KIK Sárbogárdi Tankerülete a Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat bejáratán keresztül közelíthetõk meg.

Szabó-Bisztricz Anett tû. hadnagy, megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

Dr. Sükösd Tamás polgármester

FILMAJÁNLÓ – AZ ÓRIÁSÖLÕ

KÉK HÍREK
Robbanótest
Cece külterületén a 61-es számú fõút mellett talált egy helyi lakos
robbanótestet 2013. április 2-án a déli órákban. A Sárbogárdi
Rendõrkapitányság járõrei a helyszínen a bejelentést ellenõrizték, majd a helyszínt biztosították az MH Tûzszerész Szolgálat érkezéséig. A helyszínt a szolgálatnak átadták az egyenruhások,
akik megállapították, hogy egy II. világháborús aknavetõgránát a
kérdéses objektum. A robbanószerkezetet „B” kategóriásnak minõsítették a tûzszerészek, és további „sorsáról” intézkedtek.
Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

Egyszer régen óriások uralták a Földet, ám lejárt az idejük, eltûntek, és elfelejtették õket. Ám a nagy Arthur király korában egy erõs és ravasz parasztlegény
(Nicholas Hoult) véletlenül megnyitja azt a kaput,
amely mögé az óriások népét elzárták. Õk persze azonnal elözönlik az emberek földjét, és be akarják pótolni a
sok száz évnyi mulasztást: pusztítás és rombolás szegélyezi óriási lépteik nyomát. Jack nem habozhat:
olyan háborúba kell indulnia, amihez hasonlót nem látott az emberiség. A királyáért (Ian McShane), a népért
és egy bátor hercegnõ (Eleanor Tomlinson) szerelméért fog kardot, hogy néhány bátor katona (Ewan
McGregor) oldalán összemérje erejét azokkal a különös lényekkel, akikrõl addig azt hitte, csak a legendákban léteznek, hogy végül maga is legendává váljon.
Forrás: port.hu
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Négy hónap egy zen kolostorban
Sztari Béla, aki Sárbogárdon jógacsoportok vezetése mellett két éve egy zen közösséget hozott létre Sárbogárdon, négy hónapot töltött Japánban egy zen kolostorban.
Lapunk olvasói emlékezhetnek még arra,
hogy Sztari Béla meghívására Jeff Shore
zen mester Sárbogárdon járt 2011 augusztusában, s elõadást és bemutatót tartott.
Jeff Shore-ral akkor interjút is készítettem, amit a Bogárd és Vidékében olvashattak.
A magyarországi zen csoport a kezdet kezdetekor egyetlen cseppként mûködött
2003-ig. Budapesten, a Shambala központban folytattak meditációs gyakorlatot. Velük került kapcsolatba Sztari Béla, s
vett részt a munkájukban 1995 óta.
A magyar zen közösség életében jelentõs
fordulatot hozott, hogy 1998-ban találkoztak elõször Shodo Harada Roshival egy
Magyarországon, Dobogókõn rendezett

gyakorlat keretében. Az ezredforduló évében, 2000-ben érett meg az alapító tagokban az elhatározás – akik ekkor már mind
töltöttek hosszabb-rövidebb idõt a japán
Sogenji kolostorban –, hogy a japán Rinzai
iskola hagyományát vállalják fel, és ezáltal
csatlakoznak Shodo Harada Roshi vonalához, Roshit tekintve vezetõ mesterüknek.
A Sogenji kolostor a Rinzai zen egyik központja, melynek apátja és egyben vezetõ
mestere Taigen Shodo Harada Roshi. A
kolostor Japán déli részén, Okayama városában található. Ide kapott meghívást tavaly Sztari Béla is.
Szeptember 3-án ült repülõgépre Béla, s
Moszkván át másfél nap alatt érkezett a
kétmilliós Okayama városba, a Sogenji zen
kolostorba. Itt négy hónapot tartózkodott
szerzetesi elvonulásban. Ez idõ alatt hatszor 1 hetes intenzív, ebbõl 1 hetes szuperintenzív tréningen vett részt. Január 19-én

érkezett haza. Élménybeszámolóját a Bogárdi TV-ben láthatják.
A szerzetesi elvonulás egy zen kolostorban
óriási megpróbáltatás annak, aki ezt vállalja. Aki nem tapasztalta, hogy milyen ez,
annak nagyon nehéz errõl beszélni. Már
maga Japán a Csendes-óceánban egy más
világ számunkra. Béla mondta: ott még a
levegõnek is más illata van, mint nálunk.
Mindenki mosolyog, és elképesztõ a tisztaság. Persze, a kolostorban az élet nem a
mosolyokról szól. Sõt ott a mester rezzenéstelen arccal hagyja figyelmen kívül a tanítványok szenvedéseit. A nyelvi problémák is nehezítik Japánban a helyzetet. Ám
a nyelvtudás hiányának elõnye is van. A
zen meditációnál ugyanis nem a szavak
számítanak, hiszen éppen a gondolkodó,
beszélõ agyat kell benne lecsendesíteni,
így a gyakorlók magára hagyatottsága még
inkább segíti annak megértését, ami a zen
lényege.
„Vágd el a szenvedés gyökereit!” – szól a
zen törvénye. A zen meditációban el kell
engednünk minden ragaszkodást. El kell
engedni a honvágyat, a család utáni vágyat,
a barátokhoz, az országhoz való ragaszkodást, mint vágyakozást. El kell engedni az
anyanyelvet is, s minden érzést, amiben
mindeddig magától értetõdõen léteztünk.
Leírhatatlan annak megtapasztalása, hogy
már nincs semmi. És ott vár a csoda, hogy a
ragaszkodáson túl egyszer csak ott van
minden, ami mindaddig a ragaszkodások
tárgya volt, de már szabadon, vágyakozás,
ragaszkodás nélkül. Ott van az, hogy én
magyar vagyok, hogy otthon vár a családom, hogy van képességem a szeretetre, a
boldogságra, és az, hogy mennyire szeretem a magyar ízeket.
Japánban Béla nem találkozott magyar
ízekkel, hiszen a japánok többnyire nyers
koszton élnek. Mesélte, hogy fõleg rizst,
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zöldséget, szóját ettek, de semminek nem
olyan az íze, mint itthon. Még a hagyma se
könnyezteti meg a szemet. Kevés olajon
megpárolták a zöldséget, aztán tálalták.
De még halat se ettek a kolostorban.
Eleinte nem engedték fõzni az erre ajánlkozó Bélát, aztán egyszer nem tudott jönni
a szakács, így adódott a lehetõség. Otthonról hozott, sárbogárdi pirospaprikával,
hagymával, szójakockával, kelkáposztával
olyan gulyáslevest fõzött, hogy mindenki
megnyalta utána mind a tíz ujját. A következõ alkalommal gombapaprikással vette
le a lábáról az egész kolostort. Ezután egyre inkább odafigyeltek a jól fõzõ, szerény,
magyar gyerekre. Nemhiába mondják: a
népek barátságához a legrövidebb út a
konyhadiplomácián keresztül vezet.
Persze, ez nem a gyakorlatokra értendõ,
mert azt mindenkinek a saját útján kellett
végeznie.
Már tavaly Sárbogárdon Jeff Shore bemutatóján is megtapasztaltuk, hogy nem
könnyû a zen gyakorlat annak ellenére
sem, hogy nincsenek benne ászanák, mint
a jógában. A kolostorban kora reggeltõl
késõ estig folyt a gyakorlás, ami abban állt,
hogy egyenes gerinccel, maguk alá húzott
lábbal, mozdulatlanul ültek, figyelve a lélegzetük áramlását, aztán már azt se. Így
lehetett elengedni a testérzéseket, a fájdalmat, az érzelmeket és minden mást.
Vannak pillanatok, amikor fölmerül a kérdés, hogy mi értelme van mindennek. De
ezen is túl lehet lépni. Túl kell lépni a szenvedésen. Túl kell lépni a képeken, a látomásokon, gyakorolni kell tovább. Az Üresség élményén túl aztán visszaérkezel
ugyanoda: az „itt és most” valódi életbe.
Ez az igazi megszabadulás önmagunk
megkötözöttségétõl.
Béla 4 hónapos zen gyakorlata csak egy
„kirándulás” azokhoz képest, akik éveket
töltenek ott intenzív gyakorlással. A zen
gyakorlásnak ezt az intenzív formáját
egyébként 50 év felett már nem javasolják.
Béla már 62 elmúlt, és végigcsinálta.
A négy hónap végén volt a japán újév. Ez
idõben a keresztény világ nagy megújulási
ünnepéhez, a karácsonyhoz, illetve az újévhez van közel. Béla kért otthonról diót,
és búcsúsüteményként diós bejglit sütött jó
cukrosan, ahogy mi, magyarok szeretjük.
Ezzel lepte meg az ünnepre kint szerzett
barátait. Ez volt az ünnepi asztal meglepetése. Óriási sikere volt a magyar süteménynek, nem gyõzték mondani: „bigli fájn”,
azaz finom a bejgli. Egy egész rudat kapott
ebbõl a mesterük, Roshi búcsúajándékként, aki azt kis szeletekre vágta, és közösen fogyasztották el.
Amikor azt kérdeztem, mit hozott magával onnan haza, Magyarországra, Béla így
felelt:
„Mély egységérzést, szeretetet. Amit ott
megtapasztaltam, az itteni zen gyakorlatok során szeretném minél többekkel megosztani.”
Hargitai Lajos
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Aranykalászos
gazda tanulók
2013. március 22-én sikeres vizsgát tettek Alsószentivánon az aranykalászos gazdaképzésre járó tanulóink. Ez a képzés még újdonságnak számít iskolánk programkínálatában,
melynek elindítását a környékbeli igényeknek megfelelõen már régóta terveztük, és
most végre helyben, Alsószentivánon megvalósíthattuk.
A tanfolyamra szép számmal jelentkeztek résztvevõk, Alsószentivánról illetve a környezõ településekrõl egyaránt. A vizsgák lezárultával 28-an vehettek át OKJ-s bizonyítványt: Bajer Tamás, Forster Zoltán, Forsterné Erõs Anett, Gábris Kitti, Gábris Tamás,
Horváth István, Horváthné Szabó Bernadett, Jákli János, Jákli János, Kaszás Istvánné,
Madarasi Ferenc, Madarasi Zoltán Lajos, Major Enikõ, Márkliné Szegfû Krisztina,
Mozbauer József, Nagyné Madarasi Rozália, Péja Zsolt, Péja Zsoltné, Plézer János, Porteleki István Attila, Schlégel Anita, Schlégel József, Selmeczi-Kovács László, Szakács Zita, Takács Márk Lajos, Takácsné Varga Andrea, Tormássy Ferenc, Varga István és Zsigmond Balázs immáron aranykalászos gazdának mondhatják magukat.
A bizonyítványokat Kiss Attila tanár úr adta át, aki egyúttal megköszönte a jelentkezõknek, hogy igénybe vették intézményünk szolgáltatásait, hiszen iskolánk hitvallása, hogy
igyekezzünk a településen és környékén élõk számára minél több plusz szolgáltatást
nyújtani. Minden vizsgázónak járt a gratuláció is, hiszen nagyon szép eredmények születtek, jó és jeles minõsítésekkel. Végezetül valamennyi vizsgáztató és oktató nevében sok
sikert kívánt Kiss Attila a résztvevõknek, hogy a nálunk megszerzett végzettséget a jövõbeni tevékenységük, munkájuk, pályázataik során eredményesen hasznosítani tudják.
Terveink szerint a képzést 2013 áprilisától, megfelelõ létszámú jelentkezõ esetén, ismét
elindítjuk. Ezzel kapcsolatban április 4-én 16.00 órától minden érdeklõdõnek szívesen
nyújtunk további felvilágosítást az alsószentiváni iskola könyvtártermében.
Kiss Attila

Ciki a cigi a cecei oviban

Nem lehet elég korán elkezdeni a kisgyermekek egészségtudatos felkészítését. Már kezdettõl figyelik a környezetet, és magukba szívják a külvilágtól jött információkat. Sajnos
elég sok negatív hatás éri a gyermekeket, befolyásolják akkori és késõbbi egészségmagatartásukat. Mint ahogy több település a környéken, a cecei óvoda is csatlakozott az Óvodai Dohányzás-megelõzési Programhoz. Ennek a programnak a részeként kapott az ovi
egy táblát, ami külön jelzi az óvoda füstmentességét.
A rendkívül lelkes óvó nénik és kisgyerekek bizonyítják, hogy van értelme ebbe a programba bele vágni.
Ez az egyedülálló program különleges nevelési feladatot lát el a különbözõ életszakaszokban. Nem is lehetne egyféleképpen elõadást tartani kis- és nagycsoportnak.
A cecei ovisok a föld napján tartott egészségnap keretében hallhatják, láthatják majd az
elõadásokat mesék és hanganyagok segítségével. Emellett kaptak facsemetéket egy pályázat révén, amellyel még jobban segítik a levegõ tisztaságát.
Mágocsi Adrienn
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Franciaországban jártunk
A hagyományt folytatva, idén tavasszal is
felkerekedtünk, hogy meglátogassuk francia testvériskolánkat Auxerre-ben, Franciaországban.
Március 21-én este indult útnak 28 fõs csoportunk. 20 órás utazás után érkeztünk a
St. Joseph gimnáziumhoz, ahol vendéglátóink már vártak minket. Miután köszöntöttek minket az iskolában, a városházára
autóztunk át, ahol a város elöljárói üdvözölték csoportunkat, s kis ajándékkal kedveskedtek nekünk. Az estét mindenki a
vendéglátó családjával töltötte.

va, félig nevetve próbáltak egyensúlyozni a
csúszós talajon. Jó volt látni, hogy az ügyesebbek szó szerint felkarolták a kezdõket,
tanítgatták õket. Élvezetes délutánban
volt részünk.
Utunk negyedik napján Párizst vettük célba. Véleményem szerint mindenki ezt a
napot várta a legjobban. Reggel 6 órakor,
kicsit fáradtan ugyan, de nagy izgalommal
indultunk el. Párizs a nyüzsgés városa,
amit most már a saját szemünkkel is megtapasztalhattunk. Már a buszban kattogtak a fényképezõgépek, mielõtt még oda-

Szombaton délelõtt esernyõink oltalma
alatt sétáltunk Auxerre-ben, megnéztük a
város nevezetességeit. Az iskolában ebédeltünk, majd míg a francia diákok elõkészítették a soirée-t, mi Pontigny apátságába látogattunk el.
Este a feldíszített ebédlõben vacsoráztunk
együtt a fogadó családokkal. Lelkesen üdvözölték énekes mûsorunkat. Elõadtuk az
Európa címû számot, a Vidéki sanzont, három magyar népdalt és a „Je ne veux pas
travailler” címû ismert francia dalt. Õk judo- és táncbemutatóval szórakoztattak
minket.
Vasárnap a fogadó családdal töltött délelõtt után korcsolyázni gyûltünk össze.
Egyeseknek ismerõs terep volt a korcsolyapálya, ám néhányan életükben elõször
csatoltak korcsolyát a lábukra és félig sír-

értünk volna az Eiffel-toronyhoz. Nem
tudta eldönteni az ember, hogy jobbra,
vagy balra nézzen. Végre megérkeztünk.
Csodálatos látvány tárult elénk. A gyönyörû parkok, a sétáló emberek, és persze az a
hatalmas építmény! Miután végigálltunk
egy hosszan kígyózó sort, végre elindulhattunk felfelé. Testedzésnek tökéletesen
megfelelt az a több mint 600 lépcsõ, amit
megjártunk. Ezután mindenki fáradtan
esett be a liftbe, hogy felérjünk a 3. szintre.
Szerencsére nagyon jó idõnk volt, sütött a
nap, és a szél sem fújt. Tátott szájjal ámultunk körbe, hihetetlenül gyönyörû volt a
kilátás. Piknikeztünk, és indultunk is a buszos körutunkra (Louvre, Concorde tér,
Champs-Élysées, Diadalív…). A délután
következõ állomása a Montmartre volt,
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megnéztük a Sacré Coeur bazilikát, majd
mindenki önállóan fedezhette fel a környéket. Szûk utcák telis-tele szuvenírboltokkal, ahol apróságokat tudtunk venni az
otthoniaknak. Nagyon kellemes, hangulatos hely volt, karikaturistákkal, mûvészekkel. Következõ megállónk a Notre Dame
volt. Rengeteg ember, a gyönyörû gótikus
katedrális szebbnél szebb rózsaablakokkal. Ismét csak azt tudom mondani, hogy
káprázatos volt. Napunk utolsó programjaként a Szajnán hajókáztunk. A kilátás
még csodálatosabb volt, mint nappal. Másfél órán keresztül élvezhettük a hajókázást, majd elindultunk vissza Auxerre-be.
Azt hiszem, a kis csapatunk szívesen maradt volna még Párizsban…
A következõ napon 9 órára értünk egy
vadasparkba (Parc de Boutissaint), ahol
szabadon voltak az állatok. Mindenki kötetlenül sétálhatott az erdõben 3 órán keresztül. Eleinte úgy indultunk, hogy unalmas lesz a délelõtt, de végül nagyon jól szórakoztunk annak ellenére, hogy fáradtak
voltunk.

A délutánt Guédelonban töltöttük, ahol
1997 óta épül egy vár kizárólag a 13. században is ismert technikákat és alapanyagokat alkalmazva. Ez egy igazi utazás volt a
középkorba!
Március 27-én, szerdán, délelõtt a francia
diákok óráit látogattuk meg. Meglepetésünkre az ottani tanórák hosszabbak, és
más felépítésûek, mint a magyarországiak.
Azt is megtudtuk, hogy náluk egész napos
iskola van, és csak délután 5 óra körül van
vége a tanításnak, szerdán viszont csak délelõtt van iskola. Kis csoportokban ültünk
be egy-egy órára, melyek között volt például fizika-, biológia- és nyelvóra is. Délután
útnak indultunk egy közeli malom felé
francia társainkkal együtt. Itt két csoportban vezettek körbe minket, és részletesen
megtudtuk, hogy miként is mûködik egy
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szélmalom. A nap hátralevõ részében egy
bájos kisvárosba, Vézelay-be látogattunk,
ahol megnéztük a világörökség részét képezõ Szent Magdolna-bazilikát, majd az
onnan nyíló csodálatos kilátásban gyönyörködtünk. Az estét a csoport nagy része
közösen töltötte egy bárban, ahol nagyon
jól éreztük magunkat az utolsó Franciaországban töltött esténken.
Március 28-án, csütörtökön, elérkezett az
utolsó nap. Túl gyorsan érkezett el, mi sem
gondoltuk volna, hogy ilyen hamar véget
ér majd ez a csodás utazás. Reggel mindenki kicsit szomorúbban ébredt, mint az
elõzõ napokon, én legalábbis biztosan,
mert tudtam, hogy este el kell majd búcsúznom. Gyorsan összeszedtük a csomagjainkat, reggeliztünk és elindultunk
Auxerre-be egy bevásárlóközpontba. Itt
délig kaptunk idõt, hogy mindenki megvehesse az otthonra szánt ajándékokat, esetleg egy kis ennivalót az útra. Miután végeztünk, gyalog visszaindultunk az iskolába,
ahol megtartottuk a már hagyományosnak
nevezhetõ déli piknikünket. Ezután együtt
buszra ültünk és nekivágtunk a délutáni
programunknak, amely a közös bowlingozás volt. Itt elég sok idõt eltöltöttünk,
nevetgéltük, jól éreztük magunkat és kihasználtuk az utolsó óráinkat, amelyeket
együtt tölthettünk a cserediákjainkkal. Én
itt kezdtem leginkább szomorkodni, mert
tudtam, hogy már csak néhány óra és indulunk haza.
6 óra körül ismét az iskolában fogadtak
minket rengeteg étellel, itallal és süteménnyel. A vacsora igazán jó hangulatban
telt, mindenki vetett néhány mosolygós
pillantást a társára, akitõl hamarosan el
kellett válnia. 8 óra körül kipakoltunk a
buszba, a családok kikísértek minket, és
búcsúzni kezdtünk. Készült még néhány
közös kép és szép lassan már csorogtak is a
könnycseppek az arcokon. A buszra már
zokogva szálltunk fel, és kisírt szemekkel
integettünk francia barátainknak és a családjaiknak. Az úton hazafelé még egy órán
keresztül a könnyeinkkel küszködve azt
hajtogattuk: „Inkább forduljunk vissza,
nem akarunk hazamenni!” De a busz
sajnos gurult tovább Magyarország felé, a
csodálatos emlékekkel a szívünkben…
Végezetül köszönetet szeretnénk mondani mindazoknak, akik támogattak minket
és lehetõséget adtak arra, hogy eljussunk
Franciaországba. Támogatóink voltak:
TESCO áruház, Truck Central Kft., Fodor
és Molnár Építõipari és Szolgáltató Kft.,
Philia Egyesület, NKJ Trans Kft., Volt
Sárbogárdi Diákok az Alma Materért Alapítvány. Külön köszönettel tartozunk még
Zab Jánosnak és Balogh Sándornak, akik
biztosították a gyors és kényelmes utazásunkat. Továbbá akiknek tényleg sokat köszönhetünk, és mindent megtettek, segítettek és hozzájárultak utazásunkhoz, valamint megtanították a francia nyelv szépségeit: Müller Viktória tanárnõ és Müller
Csaba tanár úr.
Horváth Réka, Kiss Erika,
Lónay Kata, Bittner Cintia,
Almásy Anna Liza és Szõke Fanni
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Rendkívüli tanulmányi kirándulás

Rendkívüli, mert nálunk õsszel zajlanak a
tanulmányi kirándulások, de Varga Gábor
országgyûlési képviselõnk szíves meghívására – melyért ezúton szeretnénk köszönetet mondani neki – a két végzõs osztály
március 20-án ingyenes látogatást tehetett
az Országházba.
Az egyórás idegenvezetés hamar véget ért,
mindenki maradt volna még. Lenyûgözõ
volt látni a koronázási ékszereket, a felsõházi tanácskozótermet, és megtudtuk a
„Megért egy havannát!” szólásunk eredetét is: a folyosón található szivartartókba
helyezték a képviselõk szivarjukat egy-egy
felszólalás idejére, de ha izgalmas volt a
szónoklat, tovább maradtak, és a szivarjuk
leégett. Innen ered ez a mondás, hogy
érdemes volt belehallgatni.
Kihasználva a lehetõséget, hogy a fõvárosban vagyunk, elmentünk a Terror Házába
is, ahol a fasiszta és sztálinista diktatúrák
éveibõl, évtizedeibõl kaptunk ízelítõt. A
kínzókamrák, a zsidódeportálások és a gulág képei mindenkit elborzasztottak.

Versenyeredmények
Magyar nyelv
Balogh Csenge (7. c) bejutott a Simonyi
Zsigmond helyesírási verseny megyei fordulójába.
A Nyelvész Bendegúz megyei fordulójába
került Kristóf Napsugár és Horváth Zsombor (5. c), Tóth Lilla (6. c), és Sükösd Gergõ, Huszár Boróka, Balogh Csenge (7. c).

Matematika
A megyei matematikaverseny megyei fordulóján vehet részt Kósa Szilárd (10. d) és
Takács Anna (12. c).

Természettudomány
A Gróf Széchenyi Mûszaki Szakközépiskolában megrendezésre került természettudományi verseny döntõjében a 9. c osztály Konnektorok csapata 7. helyezést ért
el. Tagjai: Dörögdy Anna, Kiszl Fanni,
Tóbel Cintia és Szajkó Dóra.

Nyelvvizsgák
Angol nyelv
Középfok C: Szûr Noémi Kitti, Katona
Fanni, Bittner Cintia, Abdalla Aimen,
Meilinger Petra, Tóth Enikõ és Zádori
Fruzsina (12. c).
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Egy elfelejtett ország: Tadzsikisztán
12. rész
Isztaravsan és környéke az egyik legérdekesebb látnivaló egész
Tadzsikisztánban. A városka fölé emelkedõ dombon áll Mugh
Tappa, egy régi citadella. Bejáratát szépen restaurálták. Senki
nem ajánlotta fel az autóját, tehát gyalog indultam a dombra.
Eléggé ügetnem kellett, mert késõ délutánra járt. Egyszer csak
megáll romantikusan egy magas kerekû furgon, és kiszól belõle
egy férfihang: „Kuda igyos gyevuska?” Megrázkódtam a szinten
aluli stílus hallatán, és benéztem a volán mögé, hogy legyen tárgya
is a francba való elküldésnek. A homályban megláttam Shreket a
maga valójában, csak nem zölden, ám napszemüvegben és aranyfogakkal. Ismét megrázkódtam, de most a borzalomtól. Sajnos a
citadella látványa iránti vágy erõsebb volt nálam, ezért beültem
Shrek mellé. A cél szentesíti az eszközt. Mire megértettem, amit
kérdezett – ilyen alkalmakkor hirtelen nagyon elromlik a nyelvtudásom –, már fenn is voltunk a dombon. Rendesen megvárta, míg
fényképezek, és visszaindultunk a bazárhoz a központba. Azonnal csoportos úton voltam, és a csoportnak szereztem be estére az
ennivalót, sietnem kellett, nehogy éhen haljanak. Nem, nem értem rá egy röpke együttlétre sem, amire az aranyfoga fájt. Büszkén elõhúzta a rendõri igazolványát – bélyegalbum hiányában –,
ami az amerikai seriffekéhez hasonlított, s ezzel még jobban
elijesztett. Szerencsére meggyõztem a nem létezõ csoportomról,
így csalódottan kitett a bazárnál.

Éjszakára a bazár melletti ötcsótányos szállócskát választottam
anyagi szempontokból. A vécé a lépcsõk alatt volt, kedves vécés
nénivel, mellette szemétlerakó. A piszkos, ragacsos szobámban a
tévé nem mûködött, de a konnektor igen, ezáltal ismét készíthettem meleg kávét magamnak reggelire. Bebújtam a múmiatakarómba, és az itt eltöltendõ két éjszakámra gondoltam.
Reggel a bazár sûrûjébe vetettem magam, karomon fél kiló fekete
szõlõvel és magokat köpködve. Sokan szólítottak meg kedvesen,
hogy honnan érkeztem, és sokan álltak pózt a képeimhez. Nem
akartam, de vettem egy ujgur bicskát Kashgarból, egy hímzett faliszõnyeget, egy tadzsik kiszászlót, egy levesesbögrét, egy alátétet,
egy konyhai tálcát, egy telefontöltõt és egy kiló fügét.
A bazári bolyongás után megtalálván a kellõ sofõrt elvitettem magam minden látnivalóhoz a környéken: Kok Gumbaz medresze a
15. századból, Szar-i Mazor mauzóleumai a 15. és 16. századból,
Hazradzsi Mekhdoni Azam épületegyüttesei. Ezek körül 600-800
éves platánfák magasodtak, alattuk teázó idõsek. Csahor Gumbaz egy 19. századi mecset négy kupolával, mellette szent medence és hatalmas, gyönyörû platánfa. Igazán megszerettem Isztaravsant, fõleg miután egy mellékutcában egy olcsó internetezõs
helyet is fölfedeztem.
Utolsó célpontom Khujand városa északon. Almurat karja ide is
kinyúlt felém, mert ismét egy családhoz kerültem a jóvoltából.
Sajnos ismét a város szélére.

Khujand nagyobbnak tûnt Dusanbénál. A Fan-hegység megkímélte a várost a polgárháború rombolásától, és szépen kiépült,
látszik a jólét. Hiába a meglehetõs gazdagság, engem jobban vonzanak a poros, világvégi helyek. Minél elhagyatottabb valami,
annál jobb.
Itt az asszony erõs izzadságszagot árasztott, elöl pedig hiányzik
egy foga. Az elsõ hely, ahol csak estére kínáltak meg valamivel.
Már rég megbántam, hogy nem szállóba mentem, meg hogy egyáltalán eljöttem ide. Estefelé a háziasszony elvitt sétálni a közeli
vidámparkba. Otthon a két tizenéves gyerekkel kicsit beszélgettem, de azt sem kellett volna. Semmit nem tudtak a világról, sem a
tanulmányaikról. Egyedül az apukának forgott kellõképpen az
esze, de az sosem volt otthon.
Másnap a kelletlen kisebbik fiúval városnézésre indultam. Megnéztem a fõ látnivalókat, a többitõl pedig elment a kedvem. Elfogott a szabadságvágy. Délutánra visszaértünk a gyerekkel, estére
már ismét a koszos isztaravsani szobában találtam magam.
Dusanbét megint a nyakamba vettem. Egy aluljáróban ugatós és
járós játékkutyákat, égõ piros szemû, körbe-körbe repkedõ
mûsasokat, és orrukon labdát forgató fókákat árulnak többek között. A könyvárusnál leültem egy kellemes csevejre. Az aluljáró
egyik lépcsõjén egy népdalokat játszó bácsit hallgattam. Nagyon
szépen játszott. Kérdésemre elmesélte, hogy korábban többször a
televízióban is fellépett, és hogy magától tanult meg a tadzsik gitárfélén játszani, és énekelni.
A Zöld Bazárt járom be, karomon az elmaradhatatlan nejlonszatyorral, amibõl nagy szemû, fekete szõlõt majszolok, és köpöm ki
a magjait magam köré. Egy beszélni nem tudó, sérült fiú régi
könyveit árulja egy szõnyegen, veszek tõle egy angol–orosz kisszótárt a fogadott családomnak. Onnan egy kellemes parkon sétálok
végig az Operáig. A parkban pingpongoznak, gitároznak, sakkoznak, beszélgetnek, fagyiznak. Senki nem ordít, nem zavarják egymást. Két, hegyi kunyhónak álcázott, zöldre festett házikósorhoz
érkezem, és itt fedezem föl Tadzsikisztán legtisztább köztéri vécéjét. Van tükör és csap, szappan és papír, és törölközõ is. A mûkedvelõknek vékony slag is rendelkezésre áll, amibõl víz folyik, így
közvetlenül is lehet hátsót mosni. Keleti pottyantós, az igaz, de
erre legalább nem lehet ráülni.
A parktól jobbra föl utca vezet, ahonnan kellemes népzene hangjai áradnak. Rájövök, hogy a tadzsik konzervatórium ablakai alatt
állok, és ingyen hallgathatom a minõségi népzenét.
A reptéren csak telefontársaságok feliratait látni, a többit úgy kell
kifigyelni. Például indulás elõtt a kapunál elordítja magát egy dolgozó, hogy van-e Moszkvába, Urumcsiba, vagy Ufába beszálló.
Az utasok egymástól szerzik az információkat, én is ehhez folyamodok. Az apró váróban még dohányzásra kijelölt helyecske is
van, ami egy buszmegállóra hasonlít, arrébb egy büfé pár napos
piroskival és hatszomonis icceteával. Ivóvizemet a vécé csapjából
szerzem. A vécé meglepõen tiszta itt is.
Három, diplomata-útlevéllel rendelkezõ, sietõ férfi hamar átért
ugyan a soron, de külön luxusváró hiányában a földi halandó utasokkal kell együtt ülniük.
A sorban állásnak is megvannak a szépségei. Az ember beszélgethet, értékes információkat szerezhet be, különbözõ országok különbözõ útleveleibe vethet pillantást, tapasztalatot szerezhet a tadzsik regisztrációs rendszerrõl, és megfigyelheti az országok
öltözködési és egyéb szokásait.
Egy leányzó az apró, vámmentes boltban a számítógépasztalon
alussza tündérálmát. Ha véletlenül az utasok árat kérdeznek tõle,
fölemeli a fejét és válaszol. Senki nem vesz semmit, mert alig van
áru, és az is drága. Azon töprengek, hogy vajon ki vásárol kis, égetett agyagból készített, tadzsik alakokat, amik giccsesen kacsingatnak a felsõ polcról.
A dusanbei nagypapa arra kért, hogy adjam át üdvözletemet mindenkinek abban a másik országban.
VÉGE
Gulyás Ibolya
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Vándorlásaim 32.
Nagy kutatómunkába fogtam. A város társadalmi, gazdasági, mûvelõdési viszonyairól készítek elemzést. Eközben nagyon sok emberrel ismerkedem meg. Meglepetésemre az errõl készült dolgozatom megjelenik egy megyei szakmai kiadványban. A munkára
elismeréssel hivatkoznak a megyei szakmai irányítók. Ez a szakmai elismerés is közrejátszik, hogy helyben békén hagynak
dolgozni.
Nem túlzottan lelkesednek a járásiak azért, hogy minden korlátozás nélkül megnyitjuk a mûvelõdési központot délután a csellengõ gyerekek, este a társaságra vágyó fiatalok elõtt. Berendezünk
egy folyóirat-olvasót, felállítunk pingpongasztalokat, veszünk
társasjátékokat.
Az érdeklõdés minden várakozásomat felülmúlja. Esténként olyan az elõcsarnok,
mint egy zsibvásár. A legzajosabbak a csocsózók. Míg
pörgetik a karokat, hangosakat kurjantanak. Több asztalnál sakkoznak, társasjátékoznak, pattog a pingponglabda, és a folyóirat-olvasó is
tele van. Végigtekintve a társaságon látható, hogy itt a település minden rétege képviselteti magát. Sajnos a termeken az ajtók nem hangszigeteltek, ami idõnként konfliktusokkal is jár, de megoldom valahogy.
Nagyon várja az ifjúság a beígért rockkoncerteket. Eddig Sárbogárdon ilyen nem volt. Mesélek nekik a dunaföldvári koncertekrõl. Ottlétem alatt szinte minden ismert magyar rockzenekar
megfordult a „földvári kultúrház ócska színpadán”. Sokan
Bogárdról is elzarándokoltak ezekre a koncertekre. A Volán
együttest többször is hívtuk. Nagyon szerették a zenéjüket, és õk a
koncert után bulit is vállaltak, amire akkoriban a fél világ összeszaladt. Jöttek zenélni a nagyok is: Illés, Omega, Mini, Neoton,
Tolcsvay, na, és Radics Béla, aki már akkor is politikai tiltólistán
volt. A Tûzkerék együttesben olyanok kísérték eszeveszett Jimmy
Hendrix-szólóit, mint Som Lajos basszusgitáron, a dobnál Váradi
Vadölõ Laci.
Vendel énekkari bulit szervez szombat estére. A lányok hoznak
sütit, a fiúk italt. Vendellel mi állítjuk össze a tánchoz a zenét. A
kórusban sok csinos lány van, szívesen táncolok mindegyikkel. Erre Vendel külön is ösztönöz. Anit többször is elhívom táncolni.
Vele a legjobb. Lágy erõ sugárzik belõle, és szeret táncolni. A
twistnél különösen belendült. Ebbe aztán sokan bekapcsolódnak,
és egy egész nagy kör alakul ki. Amikor vége a bulinak, Vendel
odajön hozzám.
– Annamari messze lakik. Nem kísérnéd haza?
Váratlanul ér a kérés, de habozás nélkül igent mondok. Ezt aztán
Vendel rögtön közli is Anival, akinek nincs is ellenem kifogása.
Bezárjuk a kultúrházat, és sétálunk végig a fõutcán. Furcsa így
egymás mellett lötyögni, így hát óvatosan átkarolom a vállát. Nem
húzódik el. Most is érzem felõle azt a kellemes sugárzást.
Kint laknak a vasútnál. Megállunk a házuk elõtt. Átölelem, megcsókolom. Visszacsókol. Ettõl egy kicsit megriadok. Kibontakozunk az ölelésbõl. Hazafelé tartva bizonytalan érzések kavarognak bennem. „Kell ez nekem? Nem akarok én új kapcsolatot!”
Ugyanakkor mardos a magány érzése is. Amikor visszaérek a kultúrházhoz, ahol még az irodában laktam, fölmegyek a színpadra,
és leülök a zongorához. Improvizálva játszani kezdek. A zenében
oldom föl a bennem viharzó ellentétes érzéseket. Hajnalban
Juhász néni nyitja rám az ajtót. Még akkor is a zongoránál ülök és
játszok.
– Hargitai elvtárs! Ilyen korán kelt? – szólít meg.
– Nem, Juhász néni, még le se feküdtem.
– Hajnye, micsoda passzió ez, éjjel zongorázni! – méltatlankodik
Juhász néni, aztán nekiáll takarítani.

Az elsõ koncertre februárban a szolnoki Pop együttest hívom
meg. Nagyon jól játszik ez a banda, de a bogárdiak tetszését nem
nyerik meg. Nem elég kemény nekik ez a zene. Egy srác a közönségbõl bekiabál:
– Játsszatok már egy kis beatet is!
Utána kérdezem a srácokat, kit szeretnének, hogy legközelebb
meghívjunk.
– Hát a Tûzkereket a Radiccsal – mondta az egyik fiú.
A többiek közben nagyon helyeselnek.
– Aztán meg a Minit Török Ádámmal meg Czipóval – szól egy másik.
Jól van. Elkezdem a szervezést. A legközelebbi koncert a
Minivel lesz. De közben sikerül idõpontot egyeztetni a
Tûzkerék együttessel is. Magam is meglepõdök, hogy vidékrõl, messzirõl, de Pestrõl
vonattal is jönnek a koncertre
nagy számban. Mégis a nagyszabású rendõri készültség
lep meg igazán. Idõnként kiszúrnak maguknak az érkezõ
közönségbõl valakit a rendA kép illusztráció
õrök, és beviszik igazoltatás
címén a kapitányságra. Mint késõbb mesélik, falhoz állítják s ütik
õket, ahol érik. A kultúrházba nem jönnek be a rendõrök. Elõre
egyeztettem a parancsnokkal, hogy a házon belül én felelek a
rendért.
Amikor a zenekar játszani kezd, vagy százan a színpad elé tódulnak, és ugrálva a zenekarral éneklik a dalokat. Ez kissé megdöbbenti azokat, akik nem ehhez szoktak.
Három héttel késõbbre a Tûzkerék együttest hirdetjük. A rendezvényt szabályosan bejelentem, nem szólnak semmit. Szerdán viszont a tanács pénzügyi osztályáról jön át Vogel Lajos. A járási
mûszaki osztályról két személyt kísér. A színháztermet szeretnék
megnézni. Fölkapcsolom a villanyt, hogy lássanak. Gondterhelt
arccal végigjárják a széksorokat.
– Mi a probléma, mit kerestek? – kérdezem Vogel Lajostól.
Rám néz cinkos félmosollyal:
– Meg kellett vizsgálniuk, hogy valóban kitörtek-e a székek a koncerten. De látom, nem törtek ki.
Fél óra múlva jön Pál Viktor.
– Lajoskám! A járási elvtársak aggódnak, hogy nem tudsz rendet
tartani a fiatalság körében. Ahogy mondják, esténként itt zajonganak hétköznap is a kultúrházban, aztán meg ez a koncert szombaton minek kellett? Légy szíves, nyugtassál meg, mert engem
piszkálnak miattad.
– Ne aggódj, Viktor, a székek se törtek ki a színházteremben, és
minden rendbontás nélkül lezajlott a szombati koncert. Látod, az
is baj, ha üres a kultúrház, és az is baj, ha tele van. Az ifjúsággal pedig csak úgy lehet foglalkozni, ha az érdeklõdésükön keresztül teremtünk velük kapcsolatot. De kérlek, jöjj el egy este, és a saját
szemeddel gyõzõdj meg arról, hogyan foglalkozunk a fiatalokkal,
és hogyan töltik el itt a szabad idejüket. Vagy jobb lenne, ha a
kocsmában hetelnének?
Viktor este tényleg eljött. Nézte, hogy mi van. Valóban „zajlott”
az élet, szó szerint. A fúvósok a termükben fújták a hangszereiket,
a színpadon a beatzenekar hangolt, tele volt a folyóirat-olvasó,
hátul éppen a vonósnégyes próbált. Az elõcsarnokban pingpongoztak, az asztaloknál sakkoztak, csocsóztak.
– Na, mit szólsz? Zavarjuk õket haza, hogy itt csönd legyen? – szegeztem a kérdést Viktornak.
– Ezt kéne látni az elvtársaknak. Minden elismerésem nektek. Na,
majd holnap találkozunk! – s ezzel elment.
Folytatom.
Hargitai Lajos
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Lapszemle 1913. március 30.

Kinn a szántóföldeken még hóréteg fehérlik, de a
vonatban kellemes meleg van. Március vége. Az
utasok szidják az idõjárást, mostanában ez a fõtéma. Nem kell gondolkodni, hogy mirõl beszélgessünk.
Budapest felé közeledve elindul a népvándorlás
a vécé felé. Fõleg idõsebb, testes nõk sorakoznak
az ajtónál. Kinn kezd esni az esõ, jól nézünk ki!
Leszálláskor nyílnak az esernyõk.
Egy esõben ázó város nagyon vigasztalan tud lenni. Szürkeség, pocséták, fagyoskodás. Menjünk a
föld alá, ott legalább nem esik az esõ. A metró
megállója ragyog, virít a sok plakát. A kocsiban
van ülõhely, nézem a felszállókat. Feltûnik egy
úr. Vannak emberek, akiknél az egyéniség és az
öltözet csodás harmóniában egyesül. Markáns,
napbarnított arc, ötven év körüli vonások. Meleg
égövi tengerpart? Európai síparadicsom? Minden ruhadarab márkás. Nem tudok illõbb kalapot elképzelni erre a fejre. Erre találták ki. És a
sötétkék felöltõ! Fel van hajtva a gallér, a hajtókánál finoman kilátszik a nyakkendõ háromszöge, az ízlésesen csíkozott ing gallérja. Ilyen nincs!
Legfeljebb a divatlapokban. De a fekete nadrág
is élre vasalt, a cipõ ragyog. A fekete kesztyûs kéz
valamely divatfejedelem üzlethálózatából származó, lapos táskát tart, a sarkán aranyosan csillan a márkajel. Mi lehet a táskában? Dollárkötegek? Gyémánt ékszerek? De miért utazik ez a
férfi a tömegközlekedésen? Szabadságolta a sofõrt? Vagy valami csodabogár, akinek az öltözködés a szenvedélye, és egyszerû könyvelõ?
Végignézek a kocsi utazóközönségén. Nyersen
belém vág a felismerés: itt mindenki toprongyos
ehhez az úrhoz képest. A mai ruhadivat a toprongyosság divatja. Itt aztán senkin nincs élre vasalt
nadrág! Azért kellett erre a szerelvényre szállnom, hogy gazdagabb legyek egy tudással: a mai
emberiség úgy öltözik, mintha mindenki most
mászott volna ki a lövészárokból. A fiatalok ezt
szeretik, ez teszik nekik. De mi történne, ha a miniszterelnökök soros brüsszeli találkozóján a
résztvevõk rongyolt vagy koptatott farmerekben,
a nadrágszáron végighúzódó, lógó zsebekkel
szállnának ki a ragyogó, fekete kocsikból? Kitörne a világbotrány. Mert az emberiségben létezik
egy norma az igazán színvonalas öltözetrõl, csakhogy az emberek magukra nézve nem fogadják
ezt el. Miért? Azt hiszem, azért, mert valahol valakik gondoskodnak a jónép szellemi színvonalának folyamatos rombolásáról.
Példa.
Mikor hazaértem, az ifjúság nézte a tévén ezt az
új ál-álvalóság-show-t (mert már az eredeti valóságshow is álvalóságot mutatott). Úgy vettem
észre, hogy a sorozat alkotói egyetlen könyvet
sem helyeztek el a kellékek között. Nem tartom
valószínûnek, hogy minden szereplõ analfabéta
lenne. Mit csinálnak ezek a fiatalok a botrányozáson, cserélõdõ összefekvéseken kívül? Mibõl
élnek? Mit tesznek le a társadalom asztalára?
A baj itt az, hogy a magyar ifjúság akarva-akaratlanul õket tekinti mintának. Például ez rombolás.
De ha valaki fölvetné, hogy olyan médiatörvény
kell, amelyik büntetné ezt a rombolást, azt tán
felakasztatnák bizonyos illetékes nyilatkozók.
Na de itthon legalább meleg volt.

A polgári iskola nagy terve már a képviselõ-testület tárgypontjai között is helyet
kapott, s úgy tûnt, valami megmozdult ebben az irányban. A lap vezércikke reagált
is a témára. A világháború szele elsodorta ugyan ezt az álmot, de csak egy idõre.
Nem egész két évtized múltán mégis megvalósult.
„Nyilvánvaló dolog és tények igazolják, hogy az utóbbi években megindult kulturális
mozgalmak szoros kapcsolatban vannak a város érdeme elöljáróságával, a mely megértve az újkor szózatát, iparkodik kielégíteni a fejlõdõ igényeket s iparkodik a város hajóját boldogulás révébe kalauzolni. Agilis elöljáróságunk kulturális érzéke, erõs akarata, körültekintõ eszélyessége, józan, a lehetõséggel számoló, de a jövõbe is tekintõ
praktikus okossága ad szárnyat minden elõretörekvési vágynak, s a megbízhatóság és
beléje helyezett bizalom valóra váltja mindezeket.”
Ne méltóztassanak azért azt gondolni, hogy megbolondultam. Ugyanis a fenti macskakörmök közé illesztett elismerõ sorokat nem én írom, hanem írja a „Mezõkövesd és
Vidéke” Mezõkövesd nagyközségnek, a matyó fõvárosnak elöljáróságáról.
Boldog az a község, mely 90 %-os pótadója dacára ily szeretetteljes elismeréssel adóztatik az õ elöljáróságának! És boldogulásának egyedüli forrása a képviselõ-testület
bölcs tapintata, elõrelátása, felvilágosodottsága. Pedig annak is 80 %-ja egyszerû
földmívesekbõl áll: kiket azonban a teremtõ a körülményeket világosan felismerõ, józan ítélõ képességgel áldott meg.
Akaratlanul ragadta meg figyelmemet az a fentebb idézet pár sor s önkéntelenül kínálkozott az összehasonlítás, mert Mezõkövesden lelkes örvendezéssel pár nappal ezelõtt
szavazták meg a magán polgári leányiskolának községi kezelésbe való átvételét, dacára annak, hogy a polgári fiúiskola és fõgimnázium fenntartása igen érzékeny terheket
ró a községre.
Nálunk, Sárbogárdon pedig ugyanekkor kézzel-lábbal kapálódznak az ellen, hogy
rongyos pár koronát áldozzon a község egy oly múlhatatlanul szükséges intézmény
megteremtésére, a minõ egy polgári iskola.
Nem tudom, nem hallottam minõ érvekkel keltek síkra a legutóbbi képviselõtestületi
gyûlésen a község igazi érdekeit felfogó tanácsbeliek a tervbe vett polgári iskola érdekében, csak az örömhírt olvastam, hogy az egyszer sikerült gyõzedelmeskednie a józan
elõrelátásnak a maradiság szürke hamujában kapargáló elemek felett.
– Nincs fedezet! – mondották.
Mire, arra számba se vehetõ pár száz koronára, mellyel hozzá kellene járulnia a községnek a kért 1200 korona kiegészítéséhez? Hát micsoda megterheléssel járna ez
egy-egy adófizetõ polgárra? Pár nyomorúságos fillér volna az emelkedés és ezzel szemben megnyílnék az út számtalan sárbogárdi család részére, hogy fiait, leányait itthon,
kevés pénzzel elõkészíthesse az élet számára, hogy meg tudjanak állani a maguk lábán.
Lehetetlenség, hogy föl ne bírná fogni egy, a község vezetésére hivatott tanács, hogy
nem azzal válik hasznára a közjónak, ha sikerül leszorítani a pótadót egy-egy zseb javára 1-2 koronával, hanem igenis azzal, ha – habár közvetve is – a nagy zseb, a közérdek számára nyit busásan kamatozó forrásokat.
Nem kellene a jó sárbogárdi pénzt minden hónap elsején elküldeni kosztpénzre Fehérvárra, Pincehelyre, Bonyhádra, Gyönkre hanem megélne a sok kis diák, leány itthon,
a családi tûzhelynél, a szülõk közvetlen felügyelete alatt. Észre se venné sok derék iparos, kereskedõ, hivatalnok, gazdaember, hogy a 4. polgári osztályt elvégezve, gyermeke
elõtt nyitva áll az út annyi és oly sok pálya felé, melyrõl a mai drága világ neveltetési viszonyait tekintve, eddig álmodni sem mert. A közeli falvakból is szívesen adnák a gyermekeket Sárbogárdra, mint a távolabb fekvõ drágább városokba. Hány szegény család
boldogulását jelentené egy-két kosztos tartása, hány garas perdülne be a kereskedõk,
iparosok fiókjába, a mi fiatalságunk itthonléte, és az idegenek intenzívebb mozgalma
révén?
Hogy a mai világban mennyire szükséges legalább négy középiskola elvégzése, nyilvánvaló abból a közismert valóságból, hogy kvalifikáció nélkül ma legfeljebb országgyûlési képviselõ és miniszter lehet valaki. És ez a két pálya is annyira túl van zsúfolva aspiránsokkal, hogy csak igen kevés halandó éri el a célt.
Más városok, nagyközségek deputátióinak szalonkabátja tükrösre csiszolódik a miniszterek elõszobáiban, míg megkapják végre a megváltó bíztatást, hogy – tanulmányozni fogják a kérelmezett iskola felállítását. Nekünk pedig jóformán ezüst tálcán kínálják a szerencsét és még most is akadnak kételkedõk, igazi lelki-szegények, akik félnek! Hogy mi a fészkes fülemülétõl, azt igazán nem képes megérteni a véges emberi ész.
Az ébredõ természet talán csak felderíti az õ szorongó lelkiismeretük kopár mezejét is s
még meg fogjuk érni azt az idõt, hogy az uj polgári iskola kapujánál, beíratások idején,
azok fognak elsõként jelentkezni, akik ma teljesen elegendõnek tartják egy Sárbogárdon lefolytatandó életre Ádám apánk érettségi bizonyítványát.”

L. A.

(-b -n)
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EMLÉKEZÉS

A gördülõ kövön nem nõ moha,
avagy Kincses Kalendárium 1953
Április 4. – Felszabadulás ünnepe
Ezen a napon született 1938-ban Sándor
György humoralista.
1
Isten jól sikerült alkotása vagyok, elvégre
rögtön bõrkötésben adott ki.
Becsaptam egy ajtót. Azt mondtam neki,
hogy nyitva van.
Az embernek három korszaka van: ifjúság,
felnõttkor és a „remekül nézel ki”.
Az öregségnek két fõ tünete van: az egyik a
memóriazavar, a másikat elfelejtettem.
Olyan nincs, hogy valami nem jó sörnyitónak.
(Néhány kedvencem „Sándorgyuri” mondásaiból.)
2
„Így szabadultunk fel” – központi vázlat
I. Bevezetés
– A dicsõséges Szovjet Vörös Hadseregrõl
általában.
– A falu (város) örömmel várja a felszabadítókat.
II. Tárgyalás
1. A Vörös Hadsereg megjelenik a falu
(város) elõtt, felszólítja a németeket, megnyugtatja a magyarokat:
a) a németek elmenekülnek;
b) a németek nem menekülnek el.
2. A harc megkezdése:
a) a szovjetek hõsiesen harcolnak, a németek gyáván és alattomosan;
b) a falu (város) lakosságának segítsége a
döntõ pillanatokban;
c) a gyõzelem.
3. A gyõzelem ünneplése:
a) a szovjetek ajándékokat osztogatnak;
b) esti ünnepség a faluban (városban) – titkos és gyengéd kapcsolatok a magyar lányok és a szovjet fiúk között;
c) takarodó.
III. Befejezés
– A szovjetek elvonulása:
a) a lányok sírnak, a fiúk jelentkeznek
szovjet katonának;
b) „Emlékük örökké él szívünkben”.

6. osztályosok dolgozatai
1965 márciusában
Ács János
Tanár bácsi kérem, én nem tudom megírni
a dolgozatot, mert amikor megkérdeztem
az apukámat, elõször azt mondta, hogy
menjek a francba, mert neki kenyeret kell
dagasztani, azután a nagypapámat kérdeztem, õ meg csak mordult egyet, és amikor
még egyszer megkérdeztem apukámat, akkor elõször nyakon vágott, majd azt mondta, hogy nem történt semmi, csak az oroszok bejöttek, a németek meg kimentek,
így nem tudom megírni a dolgozatot, tanár

bácsi, és amikor még egyszer megkérdeztem az apukámat, hogy legalább adtak-e
ajándékot a szovjetek, nagyot ordított, és
azt mondta, hogy kérdezzem meg a körösztapámat, hogy hol van a zsebórája, én
nem kérdeztem meg, mert nem tudom,
hogy hogy jön ez ide, ezért én tanár bácsi,
csak azt tudom írni a felszabadulásról,
hogy a szovjetek emléke örökké él a szívünkben, remélem ez is elég lesz.
Rajmann Ferenc
A Dicsõséges Szovjet Seregrõl általában
csak jót mondhatok. Amikor meggyüttek,
a falu szélén megálltak mer tudni akarták
hogy a falu népe epekedve várja e õket.
Mikor megtutták hogy a falu népe epekszik értük akkor megindították a támadást.
Ennek a falu népe nagyon örült mert nagyon félt a németektõl egyedül az én édesapám merte az öklét rázni a németek irányába.

Mikor a szovjetek már látták hogy lehet támadni elõször felszólították a németeket
hogy aggyák meg magukat azután pediglen
megnyugtatták a falu magyar népét akik
meg is nyugottak kivéve az én édesapámat
aki már elõtte is nyugott vót mer egyedül õ
nem félt a németektõl.
A felszólításra a németek nem menekültek
el kivéve azokat akiket elõtte már az én
édesapám elkergetett. Hatalmas szovjet
támadás bontakozott ki aminek következtében a németek alattomosan és gyáván
harcoltak. A szovjetek viszont hõsiesen
harcoltak és úgy nézett ki hogy simán legyõzik a fasisztákból álló németeket.
Igenám de ekkor a németek alattomosan
és gyáván elfogták a fõvezért és aszt mondták a szovjeteknek hogy ha nem menekülnek el azon nyomban akkor kivégzik a vezért. Hatalmas riadalom keletkezett a
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ÁPRILIS
Szamuely Tibor
A dicsõséges emlékû 1919-es Magyar Tanácsköztársaság egyik kiemelkedõ vezetõje volt.
Õvele küldte Lenin Moszkvából útmutató üzenetét a magyar munkásokhoz 1919 tavaszán.
Szamuely Tibor kíméletlenül harcolt a munkásosztály és a dolgozó parasztok hatalmára törõ
ellenforradalmi megmozdulások ellen, s életét
áldozta a proletárforradalom, a szocializmus
ügyéért.
***
1945. április 4-én a dicsõséges Szovjet Hadsereg harcosai kiûzték hazánk földjérõl a fasiszta
hadseregek utolsó maradványait is. Azóta ez a
nap a mi legnagyobb nemzeti ünnepünk, felszabadulásunk ünnepe. Évszázadokon át börtönben tartották a magyar népet a Habsburg elnyomók, a fasiszta zsarnokok és a velük szövetkezett népellenes uralkodó osztályok, a klerikális
reakció. Éhség és nyomorúság, földtelenség és
szolgai elnyomatás kísérik a magyar nép életét.
Április negyedikén a szovjet harcosok, Sztálin
katonái megnyitották börtöneink ajtaját, és kezünkbe adták a szabad élet lehetõségét. Örök
dicsõség és hála azoknak a hõs szovjet harcosoknak, akik vérükkel pecsételték meg a mi felszabadulásunkat, életüket adták azért, hogy a
magyar nép birtokába vehesse saját országát.
Népünk élni tudott a kapott szabadsággal, egy
akarattal követte pártunkat, Rákosi elvtársat, a
szabad élet felépítésének útján, és a nagy Szovjetunió, Sztálin elvtárs segítségével új hazát alkotott a romok fölött, szebbet, gazdagabbat,
mint valaha. Népünk gyõzelmei április negyedike nagy napjában gyökereznek, ez a nap a forrása nagy alkotásainknak, sikereinknek. Ez a nap
a magyar szabadság nagy ünnepe, a felszabadító Szovjetunió iránti hála és hûség ünnepe!

szovjetekben valamint a falu népében.
Szerencsére az én édesapám éppen jelen
vót az esetnél és kiszabadította a szovjet
kapitányt. Ezenután a németek még megpróbálkoztak volna egy csellel de mire elkezdték volna a cselt az én édesapám fogságba ejtette a német parancsnokot és így a
németek elmenekültek a szovjetek viszont
gyõztek. A szovjetek ezután megünnepelték a gyõzelmet mégpedig úgy hogy elõször is ajándékokat osztogattak széjjel.
Mindenki kapott ajándékot de a legszebb
ajándékot az én édesapám kapta. Este
nagy ünnepség vót a faluba a magyar lányok hol titkos hol meg gyengéd pillantásokat lövelltek a szovjetekre de a legszebbeket mégis az én édesapámra lövellték
akit ez nem érdekelt mer õ már akkor is
csak az én édesanyámat szerette pedig
még nem is ismerte.
A szovjetek emléke azóta is él a falunk szívébe az én édesapámmal együtt. Hát így
szabadította fel a Szovjet Hadsereg és az
én édesapám a mi falunkat.
Felszabadulás (Tavasz ’65) – Részlet az Iskoláskönyv címû kötetembõl (Bogárd és Vidéke Lapkiadó, 2005)
Horváth Lajos
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HITÉLET

2013. április 4. Bogárd és Vidéke

Fogadd el végre önmagad!
1. rész
„Ekkor odament az írástudók közül egy, aki
hallotta õket vitázni, és mivel tudta, hogy
Jézus jól megfelelt nekik, megkérdezte tõle:
Valamennyi parancsolat közül melyik a
legfõbb? Jézus így válaszolt: Ez a legfõbb:
Halljad Izráel az Úr, a mi istenünk, egy Úr, és
szeresd az Urat, a te Istened teljes szívedbõl,
teljes lelkedbõl, teljes elmédbõl, és teljes
erõdbõl. A másik ez: Szeresd felebarátodat,
mint magadat. Nincsen más, ezeknél nagyobb parancsolat.” (MK 12,28-31)
Mindenkiben van valami Isteni alapterv,
amit az életben meg kell valósítania, hiszen Isten mindent megtett értünk, a Jézus
Krisztusban.
Zárójelben kérdezném: Ugyan ki adná
oda a fiát, unokáját keresztre vagy halálra
bármiért, bárkiért? Isten megtette; ezért
lehetetlen, hogy mi is, hálából mindent
meg ne tegyünk, ami tõlünk telik.
Nem rövid életem alatt szomorúan tapasztalom, hogy sok kegyes, vagy inkább kegyeskedõ hívõ itt megáll: Isten mindent
megtett értünk, most már nekem nincs
semmi tennivalóm. Így teszi a kegyelmet
olcsóvá. „Olcsóvá tesszük a kegyelmet, ha
nem teszünk meg mindent, ami tõlünk telik” – ezt a világ egyik legnagyobb teológusa, Bonhoeffer mondta.
Vannak olyanok is, akik mindent meg
akarnak tenni, de a kegyelem sugárzó ereje, vagyis Isten nélkül – ez az önmegvalósítás. Úgy sikerül, ahogy látjuk a világon,
ahogy a világ „kinéz”.
Tehát próbálgatjuk Istent visszaszeretni,
és csudálatos módon ebben a viszontszeretetben benne vannak az embertársaim
is, sõt még én is. Mert a nagy parancsolat
második fele így szól: Szeresd felebarátodat, mint önmagadat. Sokan elfelejtik,
hogy ehhez teszi hozzá Jézus: nincsen más,
ezeknél nagyobb parancsolat.
Milyen különös, hogy hosszú szolgálatom
alatt nem kevés olyan emberrel találkoztam, aki szent borzalommal gondolt erre:
„Hogyan szeressem önmagamat? Ez képtelenség! Én egy kis féreg vagyok, egy kis
senki, egy nulla, hát hogy szeressem én magam? Meg nem is keresztényi dolog az önszeretet. És olvastam prédikációkat, hallottam igehirdetéseket, ahol addig csûrték-csavarták, míg végül az derült ki az
ámen elõtt, hogy a felebarátunkat sokkal-

sokkal jobban kell szeretni, mint magunkat…”
Jézus nem ezt tanította; mondhatta volna,
hogy szeresd jobban felebarátodat, mint
önmagadat, de nem mondta. Hát milyen
alapon merjük mi ezt állítani? Hol van itt a
félreértés és a hiba, hogy itt sok ember az
önimádatot, a nárcizmust összetéveszti az
önelfogadással? Mert itt errõl van szó.
A görög legenda szerint egy gyönyörû szép
fiatalember belenézett a patak vizébe,
meglátta az arcát, és beleszeretett önmagába. Nárcissus volt a neve. Azóta nevezik
az önimádatot nárcizmusnak. Sokan azt
hiszik, hogy itt a Biblia valami effélérõl beszél. Nem – hanem önelfogadásról.
Istennek mindenkirõl van valami alapvetõ
terve. Mindenki egyedi, egy. Ez csodálatos! Mindenki egy külön kis világ, ez az
egyedi terv belém van építve, a génsorsomba, a hormonjaimban, az izmaimban, az
agyamba. A szürkeállományba, a lelkembe, a szellemembe. Jézus szavaival: talentumokat kaptam: ha ezt el tudom fogadni,
azt jelenti: jól szeretem önmagam.
Például ha valaki el tudja fogadni, hogy õ
nõ. Nem minden nõ tudja elfogadni. Élete
végéig panaszkodik, hogy miért nem férfinak született. Már nem szereti önmagát.
Nem fogadta el a nõi sorsot. Van, aki fordítva, nem tudja elfogadni a férfisorsot, és
saját neméhez kezd vonzódni. Nem tudja
elfogadni a talentumot.
Van, aki egy életen át azon kesereg, hogy
nincs nyelvtehetsége, de ugyanakkor lehet,
hogy zseniális matematikus, vagy muzsikus
lehetne, ha fejlesztené önmagát.
Van, aki azon kesereg, hogy miért itt él,
miért nem ott. Hát ahová Isten éppen elhelyezett, küldött bennünket, ott élnünk,
halnunk kell, és ott majd ápol és eltakar az
a hant, ahol életünket sorszerûen – ezalatt
Istent értem – leéljük, elfogadva még helyhez kötött sorsunkat is.
Hogy a gyerekünk ilyen vagy olyan, hát mit
nyavalygunk, panaszkodunk: mi nemzettük és mi szültük õt! A mi génjeinket, kromoszómáinkat kapta. Úgy tudjuk csak elfogadni, vagy úgy szeretjük helyesen õt is
és magunkat is, ha sorsunkat elfogadjuk;
ezt jelenti, hogy szeresd felebarátodat,
mint önmagadat. Az isteni tervet, ami bennünk van, megpróbáljuk kibontani – akkor
szeretjük magunkat helyesen.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

ÖZV. ERLICH ISTVÁNNÉ

DR. RESCH ÁDÁMNÉ

született Csuti Julianna

életének 74. évében elhunyt.

életének 84. évében elhunyt.

Temetése 2013. április 6-án, 14 órakor
lesz a gyönki temetõben.

Temetése 2013. április 4-én, 17 órakor
lesz a töbörzsöki temetõben.
Gyászoló család

Gyászoló család

És itt jön a másik fele; most engedtessék
meg, hogy kibújjék belõlem a pszichológus: akkor tudom szeretni felebarátomat,
pontosabban akkor tudom elfogadni úgy,
amilyen, ha elõbb magamat el tudtam fogadni. Férfinak, nõnek, magyarnak: olyannak, amilyennek Isten teremtett; így, úgy,
plusszal, mínusszal, kereszttel, tehetséggel, vagy kevesebb tehetséggel, szorgalommal, vagy kevesebbel, tehát amit belém
tett, programozott az Isten.
Ha ezt el tudom fogadni, és erre igent tudok mondani, akkor tudok igent mondani
a másik emberre. Senki a másik embert
nem tudja elfogadni, míg önmagát el nem
tudja fogadni annak, aki. Nem bûnökrõl
beszélek, hanem Isten belém épített tervérõl. Aki magát gyûlöli, lehetetlen, hogy valahol ne gyûlölje a másik embert. Aki magával nincs jó kapcsolatban, nem lehet
jóban Istennel sem.
Hányszor kínlódom emberekkel, akik valami keserû öngyûlölettel, önmegvetéssel
élnek, és csodálkoznak, hogy süket az ég,
és mindenkivel rossz kapcsolatban vannak! Itt kell elkezdeni. Ha rossz a vevõkészülékem, hiába a jó adókészülék. Akinek
rossz a rádiója, az ne szidja az adót, miért
nincs adás. Adás van, csak hozza rendbe a
készülékét. Homályos a kép, de nem a
sugárzás a rossz, hanem az õ vevõkészüléke.
Igen-igen sok, és egyre több rossz házassággal kell veszõdnöm, kínlódnom. Egészen tragikus a magyar házasságok sorsa,
hiszen hivatalosan a házasságok egyharmada felbomlik, a valóságban pedig már a
fele. Csak a lakás köti össze a házasságok
egy részét, mert nem tudnak új lakásba
költözni, de az már csak a páros magány,
vagy valami összeszorítottság, de nem házasság.
Nagyon sok házasságnak az a tragédiája,
hogy az egyik fél nem tudja magát elfogadni, és a másikat akarja korrigálni; haragban van magával, és ezt rávetíti a párjára.
Õ van bajban, és a saját zsugorított énjének a kényszerzubbonyába akarja a másikat beleszuszakolni, aki nem fér bele, és
kimenekül belõle.
Folytatás a következõ számban.
Dr. Gyökössy Endre
Fogadd el végre önmagad! címû könyvébõl.
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Passiójáték Miklóson
A Nemescsói Evangélikus Gyülekezet ifjúságának elõadásában tekinthette meg Jézus utolsó napjainak történetét a közönség a sárszentmiklósi evangélikus templomban március 25-e havas délutánján.
Három élménybeszámoló révén idézzük
fel az elõadás hangulatát.
Bakonyi István: Az elsõ meglepetés a Passió
elõadóinak meglehetõsen nagy száma volt,
amit koruk ellenére
nyújtott magabiztos,
meggyõzõ produkciójuk tetézett. A történetet egy tucat zenei betéttel tûzdelték, a Jézus Krisztus Szupersztár c. rockopera dalaiból, gitáros ifjúsági és evangélikus népénekekbõl válogatva. Az elõadást a vendégek szavai foglalták keretbe, s egy áldással
ért véget a másfél órás ajándék. A nagyböjt

40 napja, az önmegtartóztatás felkészíti a
lelket és várakozással tölti el. Bár a testi
önmegtartóztatás messzemenõen elmarad Jézus meghurcoltatásától és keresztre
feszítésétõl, mégis sokat jelent a lélek tekintetében. Az élmény, amit a fiataloktól
kaptunk, a böjt méltó részévé tudott válni,
meghatározva ezzel a feltámadás örömének kiteljesedését!
Gazsó Anna: Nagyon
tetszett az elõadás; élethû volt, jó volt, hogy fiatalok játszottak benne.
Tetszett, hogy élõben is
láthattam azt, amit már
elképzeltem, ahogy olvastam ezt a bibliai történetet. Amikor Jézust
megfeszítették, megvilágították a keresztet, ami nagyon szép volt. Nem voltam még
ilyen szép elõadáson. Amikor mentünk ki

a templomajtón, a kezünkbe adtak egy igés
kártyát is.
Váraljainé Melis Orsolya: Magam is teológiát végeztem, és mivel
a 3. évben szokás passiókörútra menni, így
mi is szolgáltunk gyülekezetekben.
Ezáltal
ennek az elõadásnak a
lelki üzenetét mélyebben éltem meg. A hagyományos és rendkívüli ötvözete volt a
miklósi elõadás, mivel a bibliai szenvedéstörténet lényegétõl nem tért el, de a zenei
részt tekintve mai nyelven erõsítette meg
az ige üzenetét. Ez a szolgálat Jézus szenvedéstörténetének az életünk küldetésére,
lényegére, bûneink bocsánatára, Krisztus
szabadítására ható üzenet lehet.
Hargitai–Kiss Virág

Húsvéti készülõdés Pusztaegresen
Remélem, minden szorgosan dolgozó lurkót meglátogatott a nyuszi, és nem hagyott
üres fészket maga után.
Mágocsi Adrienn

S íme egy vers, mely jól jellemzi az idei húsvétot.

Szabó Zoltán: Furcsa húsvét
Zöld erdõben hull a hó,
ott éldegél nyúlanyó,
húsvét reggel zord idõ,
a tojásokat festi õ.

Szombaton egy kis családias kézmûveskedésre invitálták az egresieket a kultúrházba. Sokféle lehetõségük volt a lurkóknak,
ahol kiélhették kreativitásukat, festhettek
üvegfestékkel, vízfestékkel és színezhettek. Kartonokból tojás alakú ajándéktárgyakat is készíthettek a közelgõ nyuszinak.

Aki idõ közben megéhezett, megszomjazott, azt egy nagy, terített asztal várta finomabbnál finomabb falatokkal.
Szerencsére érdeklõdõkbõl nem volt hiány. Csak úgy visszhangzott az épület a
gyerekek nevetésétõl.

Jézus utolsó napjai...
Pálfán
A húsvét elõtti szombaton egyedi mûsort csodálhatott meg a pálfai közönség. A Vándorok Dance School csapata a Jézus Krisztus Szupersztár címû
musicalre koreografált táncjátékot adott elõ. A tehetséges fiatalokból álló
csoportnak nem ez az elsõ fellépése, s az aprólékosan kidolgozott mozdulatok is arról tanúskodnak, hogy sok gyakorlás kellett mindennek elsajátításához. A zenés mûsor cselekményét narrátor konferálta fel, és a színpompás
fény- és füstjáték igazi egzotikumot adott az amúgy is lenyûgözõ elõadáshoz.
Monhalt Ákos

Tavasz van, de mégis tél,
Õ így is vidáman éldegél,
készül az ünnepre serényen,
dolgozik érte keményen.
Másnap jön a locsolkodás,
tálkában az összes tojás,
nyugtával dicséri a napot,
hogy mindent a helyére rakott.

14

CSALÁDI KÖR / PROGRAMAJÁNLÓ

2013. április 4. Bogárd és Vidéke

NAGYMAMA RECEPTJEI

Könyvtári esték
KÖLTÉSZET NAPJA 2013

Magyaros zöldséges rakott tészta

„Egybefogva szíveink”

Hozzávalók: 15 dkg csuszatészta, 1 nagyobb padlizsán, 1 nagyobb
cukkini, 1 vöröshagyma, 1 gerezd fokhagyma, 25 dkg gomba, egy
kevés vaj, vagy margarin a tál kikenéséhez, dobozos paradicsom,
25 dkg tehéntúró, 15 dkg bármilyen sajt.
A padlizsánt meghámozzuk, a cukkinivel együtt felkarikázzuk. A
gombát pucolás után felkockázzuk, a vöröshagymát felaprítjuk. A
paradicsomos öntethez a dobozos paradicsomot összekeverjük a
kissé szétnyomkodott túróval, fokhagymával, sóval, borssal ízesítjük. Ha van otthon, mehet bele még egy kis pohárnyi paradicsomlé, de víz is megteszi. Ez fontos, mert a tésztát nem kell elõre fõzni,
tehát fel kell, hogy vegyen még nedvességet ahhoz, hogy megpuhuljon. Egy nagyobb jénait kivajazunk, majd elkezdjük a rétegezést a szósszal. Ezután jöhet a gomba, majd egy réteg tészta, szósz,
cukkini, padlizsán. A rétegeket addig ismételjük, míg van alapanyag (3 réteg tészta, 2 zöldség). A legfelsõ legyen szósz, amire a
reszelt trappista kerül. Bármilyen egyszerûbb sajt megteszi, majd
ennek a tetejére szórhatunk valamennyi parmezánt. 180 fokon
sütjük kb. másfél órát. A ropogósság kedvéért ekkor emeljük meg
a hõfokot 200 fokra.

Sonkás alagút
Hozzávalók: 24 szelet sonka, 1 kg franciasaláta-alap, 3 db savanyú uborka, 10 db tojás, 1 flakon majonéz, 1 nagy doboz tejföl, 1
ek mustár, bors, pici porcukor, fél húsleveskocka, 1,5 dl víz, 25 g
étkezési zselatin.
10 db tojást keményre fõzünk. Ha kihûlt, megtisztítjuk. A franciasaláta-alapot is megfõzzük, majd kihûtjük. Kb. 3 db savanyú uborkát összevágunk, és beletesszük. 1,5 dl vizet fél leveskockával és a
zselatinnal összeforralunk. Szobahõmérsékletûre hûtjük. A majonézt, a tejfölt, a mustárt, a borsot, a porcukrot kikeverjük, és
hozzáöntjük a zselatint. Két õzgerinc-formát kibélelünk folpackkal, beleterítjük a sonkaszeleteket, kb. félig megtöltjük franciasalátával, és beleteszünk 5 db tojást. Az õzgerincet teljesen megtöltjük a maradék salátával és sonkával befedjük. Másnap vágódeszkára borítjuk és szeleteljük.

Almás-kivis csirkemell
Hozzávalók: 40 dkg csirkemell, 2 alma, 2 kivi, só, bors, olívaolaj, 2
tojás, 1 dl tejföl, reszelt sajt.
A csirkét vékony szeletekre vágjuk, sózzuk, borsozzuk. Olajjal kikent tûzálló tálba tesszük, rétegenként karikára vágott kivi, alma
megy rá, amíg el nem fogy. Fóliával letakarjuk a tálat, 220 fokos
elõmelegített sütõbe rakjuk. 30 perc után levesszük a fóliát, készre sütjük, vagy 2 tojás, 1 dl tejföl keverékét tesszük rá, reszelt sajttal a tetején, és így sütjük tovább. Párolt rizzsel tálaljuk.
Az elõttünk álló idõszakban is
folytatódik a mozgalmas idõjárású napok sorozata. A hét közepén
felettünk ténykedõ mediterrán ciklon csütörtök reggelig a környékünkön tanyázik, többfelé ismét nagy mennyiségû esõ hullhat, sõt fõleg szerdán a nyugati országrészben havazás is valószínû. Ezt követõen péntek reggelig átmenetileg szárazabbra
fordul az idõ, mérséklõdik a nyugat-kelet hõmérsékleti kontraszt, de pénteken újfent mediterrán ciklon áramlási mezõjébe
kerülünk, többfelé valószínû esõ, záporesõ. A jelenlegi számítások szerint vasárnapra eltávolodik térségünktõl a ciklon, és
száraz, hûvös idõ köszönthet be.

IDÕJÁRÁS

www.metnet.hu

A Madarász József Városi Könyvtár
szeretettel meghívja Önt és családját

április 10-én (szerdán) 16.30 órára

TÓSOKI ANIKÓ ELÕADÓMÛVÉSZ
József Attila-estjére.
A belépés ingyenes.
Magamról…
Kisgyermekként már pontosan tudtam, mit akarok. Hatni az emberekre, belenézni a szemükbe. Tetszeni nekik.
Ezt a magát megmutatni vágyó mûvészembert édesapámtól hozom.
De jó érzés, hogy tõle kaptam ezt a tehetséget!
Persze az érzékenységet éppen édesanyámtól és anyai nagyanyámtól
kaptam ajándékba, ami elengedhetetlen egy versmondónál. Túlérzékenységem okán sokat szenvedtem, de sokat voltam boldog is. Az
egyensúlyt ma már kezdem megtalálni.
Késõbb, felnõttként – nemcsak elõadómûvészként, hanem már pedagógus–mentálhigiénikusként is – a megmutatni vágyás lecsitult, illetve átfejlõdött az emberek segítése, gyógyítása felé.
Mi a nagyszerû a mûvészetterápiában?
A vers gyógyító ereje mûködik! Lelkesít, ha kell, sír veled, ha kell, szeret, ha az kell, fölráz, ha elvesztél, fölsegít, ha elestél, kiszínez, ha
üresnek érzed magad.
„Egybefogva szíveink” – önálló mûsorom címadó sora József Attila
Gyöngy címû versében található. Arról az alapvetõ, legelemibb vágyról, szükségletrõl szól, hogy szeressek és szeretve legyek.
… és persze arról is, hogy minden jól van így, ahogy van.
Tósoki Anikó

Bogárd és Vidéke 2013. április 4.

MESE / PROGRAMAJÁNLÓ

15

Jékely Zoltán: Cirmos Cili játszótársa
Egyszer Jancsika elindult bevásárolni a faluba. Vett sót, cukrot, paprikát, betette
szépen a szatyrába, s mint aki dolgát jól végezte, ballagott hazafelé. Egyszer csak
eszébe jutott, hogy semmit sem visz a
macskájának. Pedig látott elég halat a piacon, s Cirmos Cilinek az apró keszeg a kedvenc eledele.
Amint így ballag a kertek között, egyszer
csak egy kicsi fehér nyuszit lát, éppen ott
fekszik elõtte az ösvényen.
– Hát téged mi lelt? – kérdezi Jancsika, felveszi, s elkezdi simogatni. – Valami bajod
esett, szegény jószág? No, nem baj, hazaviszlek, meggyógyítlak.
Egy marék füvet szakított, abból puha
fészket csinált a nyuszinak a szatyorban, s
vidáman mendegélt hazafelé.
Szerencsésen hazaérkezett. Cirmos Cili
ott ült a küszöbön, s amikor meglátta, melléje sündörgött, s hízelegve dorombolt.
Mintha azt kérdezte volna: „Mit hoztál
nekem, kis gazdám?”
Jancsika megsimogatta kedvencét, és így
szólt:
– Valami szép ajándékot hoztam. Nézd
csak! – S azzal a kis nyuszit letette elébe a
küszöbre. – Mit kezdjünk vele, Cilikém?
A macska nagyot nézett, aztán kétszer-háromszor megszagolta a nyuszit, s elkezdte
nyalogatni csapzott fehér bundáját. Közben fel-felnézett gazdájára, mintha dicséretet várna.
– Mindig tudtam, hogy jószívû macska
vagy – mondta Jancsika. – Ugye segítesz
nekem meggyógyítani szegény nyuszikát?
Majd hozok én neked halat is, ha bemegyek a faluba. De most elõbb a nyuszinak
hozok káposztalevelet.
Azzal otthagyta õket, s kiment a kertbe.
Míg odajárt, Cirmos egy percre el nem
hagyta a nyuszit. Mosdatta, babusgatta,
akárcsak kölyökkorában õt az anyja. S a
nyuszi egyre vidámabban, egyre bátrabban
ugrabugrált körülötte.
Jancsika is szívesen eljátszott volna velük,
de sok dolga volt a ház körül: etette a baromfiakat, fát hordott a konyhára, tányé-

rokat törölgetett. S mikor dolga végeztével
kilépett a tornácra, mit lát? Vidáman hancúrozik Cirmos Cili a nyuszikával, nagyokat ugrálnak egymás fején át. Jancsika nagyon megörült ennek a látványnak, s még

elnézegette volna késõ éjszakáig, ha el
nem jön a lefekvés ideje. Igen ám, de hol
alszik a nyuszika? Bevigye talán maga
mellé a szobába? Vagy kivigye a baromfiudvarba, s a ketrecbe zárja?
Amint ezen tûnõdnék, csak látja, hogy a
macska nagy óvatosan szájába veszi a nyuszit, s szépen odaviszi a kosarába.
– Hát ennél jobb helyet én sem tudnék neki
– mosolyodott el Jancsika, s õ maga is elment aludni.
Másnap reggel a tornácon a tegnapi hancúrozás fogadta.
– No lám, de jól összebarátkoztatok –
mondta Jancsika, s azzal ment is az iskolába.
Telt-múlt az idõ, eltelt egy nap, eltelt kettõ, s Cirmos Cili meg a nyuszi elválaszthatatlan pajtások lettek. Már a kertbe is
ki-kimerészkedtek, s ott riogatták a csirkéket, kacsákat.
A nyuszika szépen nõtt, növekedett, s egy
napon Jancsika úgy találta, hogy legfõbb
ideje volna nyúlketrecet csinálni neki. Alig
fértek el már ketten a macska kosarában.
Fogott egy ládát, rácsot szegezett rá, kicsi
ajtót is vágott beléje, s kivitte a baromfiudvar sarkába. Kibélelte káposztalevéllel,
friss lucernával, s a nyuszit beletette.
– Ezentúl itt laksz, ez a te házad – mondta.
– Éppen eleget lebzseltél Cirmos Cili
nyakán.
A nyuszika elheveredett a káposztaleveleken, és szórakozottan bele-belerágcsált a
lucernába.
Amikor Jancsika lefekvés elõtt kiment,
hogy enni adjon a nyuszinak, hinni sem
akart a szemének: Cirmos Cili ott alszik a
káposztaleveleken, s egyik mancsával
gyöngéden átkarolja a nyuszit.
– Ilyet se látott a világ! – álmélkodott Jancsika. – Magam se hinném, ha nem látnám!
S attól kezdve Cirmos Cili kosara hiába
várta lakóját a tornác sarkában. Cili cica,
ha elálmosodott, besurrant a nyuszi házikójába aludni.
Forrás: Mákos rétes c. mesekönyv

MEGHÍVÓ

1950 elõtti fényképeket keresünk

A Bogárd–Dal Egyesület meghívja Önt és családját

A Sárbogárdi Múzeum Egyesület gyûjtõmunkát végez. Ehhez Sárbogárd 1950 elõtti életét, eseményeit, épületeit, utcáit ábrázoló
fényképeket keresünk. Akinek ilyen képek vannak a birtokában,
kérjük, lemásolás céljából bocsássa rendelkezésünkre! A másolást
azonnal elvégezzük a Bogárd és Vidéke szerkesztõségében, a Hõsök tere 12. szám alatt, és a képeket visszaadjuk a tulajdonosának.
Különösen biztatjuk a fiatalokat, hogy kérdezzék meg szüleiket,
nagyszüleiket, nézzenek szét a családi fotóalbumokban, érdeklõdjenek a képek történetérõl, meséltessék el, írják le, hogy kik szerepelnek a képeken. Segítsenek ezzel megõrizni, megmenteni Sárbogárd múltját! A történetekkel mindenkit szeretett várunk az egyesület összejövetelein, amelyeket minden hónap elsõ keddjén 18
órakor a József Attila Mûvelõdési Központban tartunk.

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
– orgona, Tóth Tamás – piccolo trombita, Huszics Vendel
Kórus.
Mindenkit szeretettel várunk!

Sárbogárdi Múzeum Egyesület
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TV-RÁDIÓMÛSOR

Április 6., SZOMBAT
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Magyar gazda 6.25 A mi erdõnk
6.55 Család-barát hétvége 9.00 Kulisszatitkok 9.30 Vízitúra 10.00 Noé barátai
10.30 Az Omega-sztori 11.30 Nemzeti nagyvizit 12.00 Hírek 12.05 Summa 12.35
Kortárs 13.05 Angi jelenti 13.35 Úti célok 13.55 Szombathelyi Haladás–Ferencvárosi TC labdarúgó-mérkõzés 15.55 Zöld Tea 16.25 Az én világom 16.45 Doc
Martin 17.35 Gasztroangyal 18.30 Szerencseszombat 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 A három testõr 22.00 Játszma 0.05 Omega-koncert
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Trendmánia 10.35 Mint a mesében 11.25 XX. század – A legendák velünk élnek 11.55 Házon kívül 12.30 Nõi
kézilabda BL elõdöntõ 14.15 A zöld íjász 15.20 A hõs legendája 16.25 Áldatlan állapotban 18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 A Simpson család – A film
21.10 Párizsból szeretettel 23.05 Deep Impact 2. – A becsapódás után 1.00
Kaméleon
TV2: 6.00 Egzotikus Ázsia 6.25 TV2 Matiné 10.25 Astro-világ 11.30 Én is karcsú
vagyok 12.00 Babavilág 12.30 Tûsarok 13.00 Autóguru 13.30 Xena 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 Beverly Hills-i
zsaru 21.35 Vihar 0.20 Astro-világ 1.25 Psych – Dilis detektívek 2.15 Monk –
Flúgos nyomozó 3.05 Kalandjárat
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 Rádiókabaré 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 21.59 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07 Rádiókabaré 0.10
Éjszaka

Április 7., VASÁRNAP
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Magyar gazda 5.55 Esély 6.25 Európai szemmel 6.55 Család-barát Hétvége 9.00 Katolikus krónika 9.40 Úton-útfélen 9.45 A
közösség szolgálata 10.10 A fa ajándék 10.40 A sokszínû vallás 10.55 Evangélikus magazin 11.20 Metodista ifjúsági mûsor 11.30 Kel József-portré 12.00 Hírek
12.05 Világ+Kép 12.35 Labdarúgó vb magazin 13.05 TS – Sport 7 13.35 Úti célok 13.55 A jéghegy, amely elsüllyesztette a Titanicot 14.50 Titanic 16.25 Budapest Honvéd–DVSC TEVA labdarúgó-mérkõzés 18.50 A lényeg 19.30 Híradó
20.00 Sporthírek 20.15 Magyarország szeretlek! 21.30 A másik Boleyn lány
23.25 MüpArt Classic – Mahler-est
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.15 Egészségkalauz 10.55
TeleShop 11.50 Gasztrotúra 12.20 A Muzsika Tv bemutatja: Mi, muzsikus lelkek
12.55 Dirty Dancing 13.25 Tuti gimi 14.30 Õrjítõ szerelem 16.30 Szívem csücskei 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11 20.00 Míg a jackpot el nem választ 21.55 Az ítélet eladó 0.30 Portré 1.10 Cobra 11
TV2: 6.00 Zöld világ 6.25 Idõnyomozó 6.25 TV2 Matiné 10.00 Astro-világ 11.00
Egészségmánia 11.30 Stahl konyhája 12.00 Több mint testõr 12.30 13-as raktár
13.30 Zsaruvér 14.30 Hawaii Five-0 15.30 Lángoló Chicago 16.30 Beverly Hills-i
zsaru 18.30 Tények 19.00 Napló 20.00 A skorpiókirály 21.45 Vadidegen 23.50
Zûrös turné 1.35 Astro-világ 2.40 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 8.30 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 10.04 Görög katolikus szent liturgia 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 21.53 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 8., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 A lényeg 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 Napirend elõtt 12.55 Roma magazin 13.25 Domovina 13.55 Magyarlakta
vidékek krónikája 14.50 A hangyák mindent tudnak 15.05 Boston Legal – jogi
játszmák 15.50 A szenvedélyek lángjai 16.35 Rex felügyelõ 17.25 Jövõ-Idõben
17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek
20.15 Hacktion újratöltve 21.10 Kékfény 22.10 Az Este 22.40 Kortárs 23.10
Aranymetszés 0.10 Híradó 0.20 Boston Legal – jogi játszmák 1.05 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 12.55 Fókusz Plusz 13.35 Éjjel-nappal Budapest 14.30 Fókusz 15.15 Bûnös szerelem 16.20 Riválisok 17.20
A gyanú árnyékában 18.30 Híradó 19.15 Fókusz 19.55 Éjjel-nappal Budapest
20.50 Barátok közt 21.30 Dr. Csont 22.30 Showder Klub 23.40 A hatalom hálójában 0.35 Reflektor 0.50 A terminátor – Sarah Connor krónikái
TV2: 6.00 Aktív Extra 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 hálójában 13.00 Doki 14.00 Tények 14.50 Csapdába csalva 15.20 Amit a szív diktál
16.20 Walker, a texasi kopó 17.20 Update Konyha 17.25 Hal a tortán 18.30 Tények 19.25 Aktív 19.55 Családi titkok 20.55 Jóban-Rosszban 21.35 NCIS 23.35
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A médium 0.35 Update konyha 0.40 Tények 1.15 Astro-világ 2.20 Sarokba
szorítva 4.05 Aktív Extra
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 Az evangélikus
egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium
Rocktörténet 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 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.10 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 9., KEDD
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 Srpski ekran 12.55 Unser Bildschirm 13.25 Hacktion újratöltve 14.20 Gyerekjáték az internet 14.30 Ízõrzõk 15.05 Boston Legal – jogi játszmák 15.50 A
szenvedélyek lángjai 16.40 Rex felügyelõ 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Párizsi helyszínelõk 21.10 Hölgyek öröme 22.05 Az Este 22.35 Tudorok 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 12.55 Gasztrotúra 13.35 Éjjel-nappal Budapest 14.30 Fókusz 15.15 Bûnös szerelem 16.20 Riválisok 17.20 A gyanú árnyékában 18.30 Híradó 19.15 Fókusz 19.55 Éjjel-nappal Budapest 20.50
Barátok közt 21.30 A mentalista 22.30 A Grace klinika 23.30 XXI. század – A legendák velünk élnek 0.00 Reflektor 0.20 Kaméleon
TV2: 6.00 TotalCar 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 hálójában
13.00 Doki 14.00 Tények 14.50 Csapdába csalva 15.20 Amit a szív diktál 16.20
Walker, a texasi kopó 17.20 Update Konyha 17.25 Hal a tortán 18.30 Tények
19.25 Aktív 19.55 Családi titkok 20.55 Jóban-Rosszban 21.35 Különvélemény
0.20 Így készült: Feledés 0.50 Esküdt ellenségek 1.50 Update Konyha 1.55 Tények 2.30 Astro-világ 3.35 Kelj fel, komám, ne aludjál! 5.00 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 katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium Kabarématiné 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 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07 Arcvonások 23.30 Tér-Idõ 0.10
Éjszaka

Április 10., 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 14.15 Útravaló 14.30 Ízõrzõk 15.05 Boston Legal – jogi játszmák 15.55 A szenvedélyek
lángjai 16.40 Rex felügyelõ 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 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 12.55 Trendmánia 13.35 Éjjel-nappal Budapest 14.30 Fókusz 15.15 Bûnös szerelem 16.20 Riválisok 17.20
A gyanú árnyékában 18.30 Híradó 19.15 Fókusz 19.55 Éjjel-nappal Budapest
20.50 Barátok közt 21.30 Szulejmán 22.40 Házon kívül 23.15 Reflektor 23.30
Árvaház
TV2: 6.00 Babavilág 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 hálójában 13.00 Doki 14.00 Tények 14.50 Csapdába csalva 15.20 Amit a szív diktál
16.20 Walker, a texasi kopó 17.20 Update Konyha 17.25 Hal a tortán 18.30 Tények 19.25 Aktív 19.50 Skandinávlottó-sorsolás 19.55 Családi titkok 20.55
Jóban-Rosszban 21.35 Sherlock és Watson 22.35 Frizbi Hajdú Péterrel 23.45 Én
is karcsú vagyok 0.15 Update Konyha 0.20 Tények 0.55 Astro-világ 2.00
Csökke-nõ 3.25 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 – 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
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Április 11., CSÜTÖRTÖK
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 Slovenski utrinki 12.55 Alpok–Duna–Adria 13.25 Vízitúra 13.55
Gasztroangyal 14.50 Forrás-befoglalás 15.00 Boston Legal – jogi játszmák 15.45
A szenvedélyek lángjai 16.30 Rex felügyelõ 17.20 Szerencse Híradó 17.30 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15
Fábry 21.35 Munkaügyek – Irreality Show 22.05 Az Este 22.40 Nemzeti nagyvizit 23.10 Barangolások öt kontinensen 23.40 Híradó 23.55 Boston Legal – jogi
játszmák 0.40 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 12.55 Egészségkalauz 13.35 Éjjel-nappal Budapest 14.30 Fókusz 15.15 Bûnös szerelem 16.20 Riválisok 17.20
A gyanú árnyékában 18.30 Híradó 19.15 Fókusz 19.55 Éjjel-nappal Budapest
20.50 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
hálójában 13.00 Doki 14.00 Tények 14.50 Csapdába csalva 15.20 Amit a szív
diktál 16.20 Walker, a texasi kopó 17.20 Update Konyha 17.25 Hal a tortán 18.30
Tények 19.25 Aktív 19.55 Családi titkok 20.55 Jóban-Rosszban 21.35 Égszakadás 23.30 Zûrös szerelmek 0.30 Update Konyha 0.35 Tények 1.10 Astro-világ
2.15 Égszakadás 3.50 Segíts magadon!
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 katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium Rádiókabaré 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 – 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 12., PÉNTEK
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 Roma kultúra 12.55 Esély 13.25 Életmûvész 14.20 Gyerekjáték az internet
14.35 Történetek a nagyvilágból 15.05 Boston Legal – jogi játszmák 15.50 A
szenvedélyek lángjai 16.35 Rex felügyelõ 17.25 Jövõ-Idõben 17.30 Híradó 17.40
Ridikül 18.30 Maradj talpon! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.05 Boxutca Extra
20.15 Bazi rossz Valentin-nap 21.45 Az Este 22.20 Szeretettel Hollywoodból
22.50 Forma-1 0.30 Híradó 0.45 Boston Legal – jogi játszmák 1.30 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 12.55 Brandmánia 13.35 Éjjel-nappal Budapest 14.30 Fókusz 15.15 Bûnös szerelem 16.20 Riválisok 17.20
A gyanú árnyékában 18.30 Híradó 19.15 Fókusz 19.55 Éjjel-nappal Budapest
20.50 Barátok közt 21.30 A zöld íjász 22.30 Gyilkos elmék 23.30 Az egység 0.30
Reflektor 0.50 Gasztrotúra 1.15 Ments meg!
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 hálójában 13.00 Doki 14.00 Tények 14.50 Csapdába csalva 15.20 Amit a szív diktál
16.20 Walker, a texasi kopó 17.20 Update Konyha 17.25 Hal a tortán 18.30 Tények 19.25 Aktív 19.55 Családi titkok 20.55 Jóban-Rosszban 21.35 Horrorra
akadva 3. 23.10 Jog/Ászok 0.10 Update Konyha 0.15 Tények 0.50 Astro-világ
1.55 Horrorra akadva 3. 3.10 Alexandra Pódium
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 metodista
egyház félórája 14.05 Alma és fája 14.35 Regényes történelem 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 Sportvilág 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
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, 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.
Április 5., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Húsvét a reformátusoknál 13.00 és
18.00 Lapszemle 19.00 John Judit-kiállítás (10p), Kossuth Zsuzsa-emlékünnep (20p), Sztari Béla Japánban 23.00 és 0.00 Lapszemle
Április 6., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Megyei II. osztályú futballmérkõzés (90p) 13.00 Lapszemle 14.00 John Judit-kiállítás (10p), Kossuth
Zsuzsa-emlékünnep (20p), Sztari Béla Japánban 18.00 Lapszemle 19.00
Feltámadási menet Alapon (ism. 32p), Dr. Kellner Józsefné helytörténeti
elõadása (ism. 79p), A Sebõ együttes koncertje Sárbogárdon (ism. 78p)
23.00 és 0.00 Lapszemle
Április 7., V: 7.00 Heti híradó 8.00 John Judit-kiállítás (10p), Kossuth Zsuzsa-emlékünnep (20p), Sztari Béla Japánban 13.00 Heti híradó 14.00 Feltámadási menet Alapon (ism. 32p), Dr. Kellner Józsefné helytörténeti elõadása (ism. 79p), A Sebõ együttes koncertje Sárbogárdon (ism. 78p) 18.00
Heti híradó 19.00 Hitélet 23.00 és 0.00 Heti híradó
Április 8., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00
Mesemondóverseny Cecén (46p), Húsvéti elõadás Pálfán (80p) 23.00 és
0.00 Heti híradó
Április 9., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Megyei II. osztályú futballmérkõzés (90p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Város-rehabilitációs projektnyitó (ism. 60p), Bemutatkozik a Magyar Államkincstár (ism. 15p), Beszélgetés dr. Sükösd Tamás polgármesterrel a vízhelyzetrõl (20p) 23.00 és 0.00
Heti híradó
Április 10., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Mesemondóverseny Cecén (46p),
Húsvéti elõadás Pálfán (80p) 13.00 Heti híradó 18.00 Lapszemle élõben
19.00 Sport: Megyei I. osztályú futballmérkõzés (90p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Április 11., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Megyei I. osztályú futballmérkõzés (90p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Hitélet 23.00 és 0.00 Lapszemle
***
Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lapszemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról 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.

POLGÁRÕRVONAL
Lakossági bejelentések és segítségkérések a
polgárõrségtõl éjjel-nappal a következõ telefonszámon:

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

Fõszerkesztõ és kiadó: Hargitai Lajos, tel.: 06 (30) 9860-849. Felelõs szerkesztõ: Hargitai–Kiss Virág, tel.: 06 (30) 3483 320.
Szerkesztõség, kiadóhivatal és nyomda: 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 12. Telefon: 06 (25) 508-900, 06 (25) 508-901. E-mail:
bogardesvideke@gmail.com Honlap: www.bogardesvideke.hu Lapszemle látható: a Bogárdi Tévén és az interneten:
www.bogarditv.blog.hu Állandó és idõszaki rovatok szerzõi, szerkesztõi: Dombi Zoltánné, Gerse Ferenc, Gróf Ferenc, Hargitai
Lajos, Hargitai–Kiss Virág, Horváth István, Horváthné Mikuli Erzsébet, Huszár Anikó, Jákob Zoltán, Kiss Balázs, Kiszlné Simon
Andrea, Kovács Györgyné, Leszkovszki Albin, Pajor László, Papp László, Pozsár László, Rehák Sándor, Szabó Béla, Tóth Zoltán,
Zámbó Tibor és még sokan mások. Tördelõszerkesztõ: Huszár Anikó. Grafikai szerkesztõ: Kiss Balázs. Elõkészítés és
utómunka: Heiland Ágnes, Hargitai Gergely, Mágocsi Adrienn. Készült: a Bogárd és Vidéke Lapkiadó nyomdájában. Megjelenik minden csütörtökön. Kéziratok
leadási határideje: kedden 17 óráig. Kéziratot egy hónapon túl nem õrzünk meg. Fenntartjuk jogunkat, hogy a beküldött írásokat a tartalom és a szerzõ szándékának
tiszteletben tartása mellett, közlésük esetén megrövidítsük. A lapban közölt vélemények nem mindig tükrözik a szerkesztõségét, azokért a felelõsséget a nyilatkozók,
illetve szerzõk viselik. Ugyanez vonatkozik a hirdetések tartalmára is. Hirdetésfelvétel: keretes hirdetések: kedden 16 óráig, apróhirdetések: szerdán 10 óráig adhatók
le. Csak a törvénybe nem ütközõ tartalmú hirdetéseket fogadunk el. Lapzárta: szerdán, 12 órakor. Terjesztés: saját terjesztõhálózattal egyéni elõfizetéssel házhoz
szállítással, illetve megvásárolható Sárbogárd és a környezõ húsz település boltjaiban, hírlapárusító helyeken. Elõfizethetõ a terjesztõknél és a szerkesztõségben. 4
hétre: 800 Ft, negyedévre: 2200 Ft, félévre: 4000 Ft, egész évre: 7600 Ft. Eng.sz.: HU ISSN 0866 4382.

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb
médiafigyelõje, az
»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.
1084 Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11.
Tel.: 06(1)303-4738,
fax: 06(1)303-4744.
http://www.observer.hu
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Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!
FOGSORJAVÍTÁS
06 25 468 556, 06 70 382 8512
GÁZKÉSZÜLÉKEK
javítása, karbantartása
06 30 440 5790
JOGOSÍTVÁNY!
Tanfolyam indul 2013. április 5-én,
pénteken 18 órakor a sárbogárdi
mûvelõdési házban.
Diákkedvezmény, részletfizetés!
Jelentkezni:
Fûrész József – 06 30 290 3744
SÁRBOGÁRD KÖZPONTJÁBAN
2
85 m -es téglaépítésû GÁZFÛTÉSES
CSALÁDI HÁZ ELADÓ.
06 1 332 4435

2013. április 4. Bogárd és Vidéke

Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826
Veszélyes fák kivágása. 06 (20) 437 4869 (3557244)
Kútfúrást vállalok. 06 (20) 437 4869
Két fõ „B-C” kategóriás jogosítvánnyal rendelkezõ mozgóbolti eladót és egy fõ segédmunkást felveszünk. Pályakezdõk jelentkezését is várjuk. Érdeklõdni telefonon: 06 (30) 382 4133 (3557381)
Tollpaplan-készítés hozott anyagból és kész
paplanok is kaphatók. Pákolicz Árpádné Sárszentágota, Széchenyi út 5/b.
Sárbogárd központjában felújított családi ház eladó. 06 (20) 419 4940
Albérlet kiadó 06 (30) 9392 157 (3557492)
Simontornyán családi ház eladó, csere is érdekel. 06 (70) 9464 792
Györkönyben felújított parasztház eladó. 06 (30)
237 4456

HARGITAI NAGYMAMA
SZAKÁCSKÖNYVEI

Nõi és férfi munkatársakat keresünk. 06 (30) 313
6068 (3557536)

kaphatók
a Bogárd és Vidéke Lapkiadóban
és az újságot árusító boltokban!

Csirkevásár! Tinódy utca 52. Tisztítva is elõjegyeztethetõ. Elõnevelt TETRA-H (barna) csirke
rendelhetõ, május 18-ra. 06 (30) 384 2294 (3557335)

Kis szakácskönyv: 1.500 Ft
Nagy szakácskönyv: 2.500 Ft

Sárbogárd központjában házfûtéses társasházi
lakás eladó. Ár. 1.700.000 Ft. 06 (70) 397 4281

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

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke
eseményeirõl

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk

2013. április 5-én (pénteken)
17 órakor
a sárbogárdi mûvelõdési házban
(Sárbogárd, Hõsök tere 1.) tartandó

FÓRUMRA.
A rendezvény vendége:

dr. Újhelyi István,
az országgyûlés alelnöke
A fórum témája:

A vidék Magyarországa

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Aba Nagyközség területén bõvült a kerékpárút-hálózat.

Aba Nagyközség Önkormányzata uniós pályázattal kezdte meg az
abai „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” címû, KDOP-4.2.209-2009- 0008 azonosító számú pályázat megvalósítását.
Az önkormányzat a pályázattal 144.636.505 Ft-ot nyert, amihez
16.070.723 Ft önrészt kellett hozzátennie. Az építés során összesen
2,43714 km hosszú kerékpárút épült meg a Bethlen utcában, a Kossuth
Lajos utcában, a Rákóczi utcában és a Fehérvári úton. Ezzel összefüggõ
kerékpárút-hálózat alakult ki a település belterületén, így bõvítve és
egyben biztonságosabbá téve a kerékpáros közlekedési lehetõségeket.
A fejlesztés célja a község kerékpáros közlekedési infrastruktúrájának
bõvítése, a már meglévõ elemek hálózatba szervezése. A fejlesztés
megvalósulása hozzájárul a kerékpáros közlekedés további ösztönzéséhez a lakosság körében, valamint a hivatásforgalmú kerékpáros közlekedés forgalmának növeléséhez. A közútról leválasztott, megfelelõ
minõségû és szélességû kerékpárút kiépítésével csökkent a megnövekedett gépjármûforgalom miatt kialakult balesetveszély, nõtt a
forgalombiztonság.
A fejlesztés megvalósulásával többek között két óvoda, posta, polgármesteri hivatal, orvosi rendelõ, gyógyszertár, mûvelõdési központ,
sportközpont, teleház, idõsek otthona, mûvészeti iskola, millenniumi
rendezvényközpont vált biztonságosabban megközelíthetõvé.

Bogárd és Vidéke 2013. április 4.
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Meghívó
2013. április 20-án 18 órától

JÓTÉKONYSÁGI ESTET
rendezünk
a József Attila Mûvelõdési Központban
a Mészöly Géza Általános Iskoláért
Alapítvány javára.

A zenés, táncos estén fellépnek:
– a Sárbogárdi Fúvószenekar;
– az iskola tanárainak énekkara;
– a Kiscsillag Egyesület hiphop táncosai;
– a mazsorettcsoport;
– a Belly Kid tánccsoport;
– fiatal sárbogárdi énekesek könnyûzenei összeállítással;
– a Black Horse Country Club.
A belépõjegy ára: 1.000 Ft.
Iskolásoknak 14 éves korig: 500 Ft.
Köszönjük, hogy rendezvényünkön való részvételével támogatja iskolánk alapítványát! Mindenkit sok szeretettel várunk!
Iskolaszék, SZMK

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.
Mindenkit szeretettel várunk!
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Nyuszi ül a hóban…

Emberemlékezet óta nem tapasztalhattunk hasonlóan hideg, fagyos tavaszkezdetet, mint az idén.
Bár a természet újjászületése még várat magára, és nem kedvezett a
megszokott módon a húsvéti készülõdéshez, azért így is sikerült emlékezetessé tennünk a gyerekek számára a húsvéti nyuszi érkezését
a Sárbogárdi Zengõ Óvoda Süni csoportjában. Az elmaradhatatlan
tojásfestés és locsolkodás után a gyermekek az udvaron keresgélhettek: vajon ebben a télies idõben sem tétlenkedett-e a nyuszika.
Nagy meglepetésükre egy „hónyuszi” várta õket az óvoda udvarán,
a jól megérdemelt csokitojásokkal, így nyerhetett új értelmezést a
mindenki által jól ismert gyermekdalocska.
Igaz, az utak megnehezítették ebben az évben a nyuszi dolgát, azért
reméljük, idén is megérkezett mindenhová, a gyermekek legnagyobb örömére. És persze azt is, hogy az idõjárás végre megmutatja
mindannyiunknak szép, tavaszi arcát.
Tálai Gabriella óvodapedagógus-hallgató

Négy hónap
egy zen kolostorban

Írás a 4-5. oldalon.

