
Fogd a
tavaszra!

Ha valaki hidegen-ridegen szemlélné a fel-
izzott tavaszi zsongást, akár giccsesnek is
minõsíthetné azt. Túlcsordulnak a vizeken
kívül a tavaszi illatokkal és napsütéssel fel-
csigázott érzékek. Olvadt tekintetû, andal-
gó párok töltik meg egyre nagyobb meny-
nyiségben az utcákat, padokat, repkednek
a föld felett pár méterrel. Az igazi szárnya-
sok rendületlenül csivitelve udvarolnak. A
szerelemtõl megzavarodott tyúkok fura to-
jásokat tojnak. Verssorok, dallamok vib-
rálnak a levegõben. Zeneszó kél az óvo-
dákban, koncertre készül a kórus.
Van, persze, aki csak az orrával trombitál.
Mert fújnak itt a szelek – köztük választási-
ak is.

Nem csoda, ha e zsibongástól elvakítva né-
mely dolog, példának okáért egy közleke-
dési tábla, nem annak látszik, ami.
Sebaj, az egyik kakaóreklám szlogenje (né-
mileg átalakítva) megteszi mentségnek
bárminemû fizikai vagy lelkiállapotra:
Fogd a tavaszra!

Hargitai–Kiss Virág
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Megjöttek már a tavasz hangjai!
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Buszkeringõ
Évek óta járnak buszok a Zengõ Óvodá-
hoz, hogy uszodába, színházba, kirándul-
ni vigyék a gyerekeket. A helyi járatos bu-
szok is az Ady Endre úti lakótelep garázs-
sora közelében szoktak megállni pihenni.
Az egyik buszost nemrég egy táblára hivat-
kozva – mely eddig is kint volt a Kereske-
delmi és Hitelbank sarkánál lévõ útke-
resztezõdésnél – megbüntették a rend-
õrök. Feltételezhetõen valamelyik lakóte-
lepi lakót zavarta a buszforgalom.

A váratlan rendõri intézkedés tényével
még nem is lenne probléma, azonban a
tábla értelmezése megkérdõjelezi az intéz-
kedés jogosságát. A rendõrség szerint
ugyanis a piros szélû fehér körben a 7,5
tonnás súlykorlátozással jelölt teherautó a
buszokra is vonatkozik. Viszont gépjármû-
oktatók és közlekedési szakemberek ép-
pen az ellenkezõjét állítják, hozzátéve: a
rendõrségi értelmezés szerint akkor ren-
geteg helyre (oktatási, kulturális intézmé-
nyekhez, temetõkhöz) nem mehetnének
be a buszok. Akkor viszont hogyan szállít-
sák a gyerekeket, idõseket, utasokat? Gya-
logoljanak kilométereket a buszig? Vagy
minden alkalommal kérjenek behajtási
engedélyt nem kevés pénzért? Ha jön egy
busznyi turista, akkor egy büntetéssel elri-
asztják õket?
A városvezetés tehetne annak érdekében,
hogy legyen a buszok számára megfelelõ
parkolási lehetõség. Az igazi egy buszpá-
lyaudvar, buszforduló és -pihenõ kialakítá-
sa lenne, de a központi rész ehhez szûkös.
Dr. Sükösd Tamás polgármester érdeklõ-
désemre elmondta: a fenti esetet követõen
– a buszok közlekedését megkönnyítendõ
– „Kivéve autóbusz” kiegészítõ táblákat
helyeztek ki több tábla alá. A Volán-telep
eladó ugyan, de az önkormányzatnak nincs
anyagi kerete annak megvásárlására.
Sárszentmiklóson a volt tüzépen van lehe-
tõség leszerzõdni a buszosoknak parkolást
illetõen. Azon kívül a Hõsök terén tudnak
még megállni, ahol ennek érdekében az
önkormányzat igyekszik nagyobb érvényt
szerezni a parkolási rend betartásának a
jövõben.

Írásbeli állásfoglalást kértem a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium Kommunikációs
Fõosztályától annak a táblának a helyes
értelmezésérõl, melyre hivatkozva meg-
büntették a buszost a rendõrök. Az alábbi
választ kaptam:
„A jármûvek forgalmát til-
tó vagy korlátozó jelzõtáb-
lákat a KRESZ 14. para-
grafusa ismerteti. A kér-
désben hivatkozott jelzés a
„Tehergépkocsival behaj-
tani tilos”. E korlátozás
tehergépkocsira, vontató-
ra, mezõgazdasági vonta-
tóra és lassú jármûre érvé-
nyes, a súlyhatár megjelö-
lése miatt pedig csak az azt
meghaladó megengedett
legnagyobb össztömegû jármûvekre vonat-
kozik (KRESZ 14. §. (1) r), 43-44. ábra).
Hasonló korlátozás a nem
menetrend szerint közle-
kedõ autóbuszokra az
„Autóbusszal behajtani ti-
los” tábla kihelyezésével
vezethetõ be (KRESZ 14.
§. (1) q), 42/a. ábra).”

E válasz fényében a rendõrség tévesen ér-
telmezte azt a KRESZ-táblát, amire hivat-
kozva a buszost megbüntette, mivel az a
tábla csak tehergépkocsira vonatkozik, a
tonna tekintetében is! Azaz jogtalanul
büntették meg a buszost, valamint az ön-
kormányzat fölöslegesen helyezte ki a „Ki-
véve autóbusz” kiegészítést több helyen a
városban.

Hargitai–Kiss Virág

Nyaldos a víz
Múlt heti vízkörképünkben már beszámol-
tunk róla, hogy az elmúlt idõszak csapa-
dékban gazdag idõjárása megtette a hatá-
sát: a külterületi árkok, földek, csatornák
megteltek vízzel.

A Bogárdi TV üzenõfalára érkezett a kö-
vetkezõ üzenet Héricz Istvántól április 5-
én este:
„Ma este jöttem haza felé, és már láttam a
Sárszentmiklós–Örspuszta közötti útszaka-
szon, hogy a Malom-csatorna után már áll
víz az úttesten, és az út széle már ki van
táblázva (átfolyások miatt)! A Fekete-árok-
nál levõ földterületet is teljes mellszéles-
ségben elöntötte a víz. A lezárásról a köz-
ut.hu oldalon egy szó nincs!!!”
A közlekedõk számára is hasznos bejegy-
zést, tájékoztatást ezúton is köszönjük!
Az Örspuszta felé vezetõ utat most való-
ban nem zárták le az aszfaltot nyaldosó víz
ellenére, hanem kiegészítõ tábla figyel-
mezteti a közlekedõket a víz esetleges je-
lenlétére az úton, illetve egy lábon álló táb-
lát tettek ki oda, ahol kiöntött az úttestre.
A víz szintje egyes helyeken mintha némi-
leg csökkent volna, viszont a külterületi ár-
kok többségében, a Sárvíz-csatornán vál-
tozatlanul magas.
A helyzet tehát nem javult jelentõsen.
Ezért is hívom fel újra a figyelmet: min-
denki tartsa tisztán a háza elõtti árkot!
Mert ha hanyagsága miatt önt el valakit a
víz, akkor csak magát hibáztathatja érte.

Hargitai–Kiss Virág
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Alelnöki fórum
DR. ÚJHELYI ISTVÁN, az országgyûlés
MSZP-s alelnöke látogatott Sárbogárdra,
a mûvelõdési házba az elmúlt pénteken,
délután egy fórum keretében, melynek
meghirdetett témája a vidék Magyaror-
szága volt.

A nyugdíjasklub széksorai megteltek ér-
deklõdõkkel. Dr. Újhelyi Istvánt dr. Sza-
badkai József köszöntötte a szervezõk ne-
vében; dr. Szabadkai Tamás – munkája mi-
att – csak késõbb érkezett meg.
Dr. Újhelyi ismerõsként üdvözölt többe-
ket, az MSZP sárbogárdi nõtagozatának
pedig valódi kínai teát hozott ajándékba
(lévén a párt úgynevezett Kína-felelõse).
Bevezetõjébõl megtudhattuk, hogy õ ma-
ga is vidéken lakik gyermekkora óta, így
környezetébõl számos visszajelzést kap.

Személyes tapasztalatai szerint Magyaror-
szágon több helyen is elkeserítõ, kilátásta-
lan helyzetben élnek emberek, családok.
Hangsúlyozta a kormány felelõsségét, és
nem rejtette véka alá éles hangvételû véle-
ményét az ország jelenlegi vezetését illetõ-
en. Negatív kritikát fogalmazott meg töb-
bek között a kormány rezsicsökkentési és
alkotmánymódosítási törekvéseivel kap-
csolatban. Szégyenletesnek nevezte, hogy
a nemzetközi kritikák sem hatnak a kor-
mányra. Megfogalmazta: a szegény sorsú
embereket nem büntetni kéne, ha lopásra
kényszerülnek, hogy legyen a családjuknak
tüzelõ meg ennivaló, hanem segíteni
kellene õket. Bírálta a miniszterelnököt is,
puha diktatúrát és orbánizmust – mint
egyfajta vallást – emlegetve, az õt támoga-
tó választókat pedig vallási fanatikusok-
nak titulálta.

Végül arról beszélt, hogy ilyen politikai
környezetben milyen esélye lehet az
MSZP-nek a 2014-es választásokon.

Ezt követõen kötetlenebb beszélgetéssel
folytatódott az esemény, ahol a jelenlévõk
föltehették kérdéseiket, illetve megoszt-
hatták gondolataikat az alelnökkel.

Habár politikamentesnek ígérték a szerve-
zõk a fórumot, meg kellett állapítanom,
hogy megkezdõdött a kampány, s az
MSZP az elõzõ választásokon is alkalma-
zott kommunikációs gyakorlatát követi.
Hogy milyen sikerrel, az majd jövõre eldõl.

Hargitai–Kiss Virág

Új polgármester
Sárosdon

Nyugdíjba vonult Lehotainé Kovács Klá-
ra, Sárosd független polgármestere, akit
székében egy helyi fiatalember, Dunkl
Gergely váltott az április 7-ei idõközi pol-
gármester-választáson leadott voksok
alapján.

Lehotainé Kovács Klára már tavaly no-
vember óta élvezi a nyugdíj kellemes nap-
jait, leginkább az unokáival töltve idejét.
Örömmel fogadta, hogy egy fiatal sárosdi
jelölt lett az új polgármester. Lehotainé
Kovács Klárának ezúton is jó egészséget, a
családja körében eltöltött nyugalmas,
hosszú éveket kívánunk!
Dunkl Gergely független jelöltként indult,
három másik jelölt mellett. A választásra
jogosult 2670-bõl 741 fõ járult az urnák-
hoz, ami 27 %-os részvételi arányt jelent.
Dunkl Gergely 231, Bozsoki Zoltán (füg-
getlen) 189, Szabóné Kaiser Edina Aranka
(Jobbik) 165, míg Horváth Gábor József
(független) 138 szavazatot kapott. (For-
rás: onkornet.hu)
Dunkl Gergely születése óta Sárosdon él.
2012 januárjában szerzett közgazdasági
diplomát a Dunaújvárosi Fõiskolán. Dol-
gozott szakmájában egy multinacionális
cégnél, valamint egy vendéglátóegységnél
üzletvezetõ asszisztensként, és részt vett a
Sárosdi napok szervezésében. Középisko-
lai éveiben diák-önkormányzati vezetõ-
ként kipróbálta már magát az önkormány-
zatiság világában. Most elérkezettnek lát-
ta az idõt, hogy községi szinten is megmé-
rettesse magát, sikerrel. Az agilis polgár-
mester célja a múlt hasznos értékeinek
megõrzése mellett egy összetartó, fejlõdõ
település megteremtése, valamint a beru-
házások, idegenforgalom számára vonzó-
vá tenni Sárosdot, bevonni a fiatalokat is a
helyi közéletbe. Hosszú távra tervez, ami
biztató, hiszen – amennyiben a választók
legközelebb is bizalmat szavaznak neki –
több cikluson keresztül hatékonyabban
lehet megvalósítani az elképzeléseket.

Összeállította Hargitai–Kiss Virág

Fotó: Lovász Lilla

Vásárra fel!
Mivel hamarosan ismét eljön a havi vásár
ideje a sárbogárdi Ifjúsági parkban, és itt
van már a jó idõ is, ezúton bátorítom az
árusokat és a vásárlókat: vásárra fel!
A vásárt rendezõ Közév Kft. szívesen biz-
tosít kedvezõ helypénzért standot az elad-
ni kívánóknak, legyen az akár magánem-
ber, helyi vagy környékbeli kézmûves, õs-
termelõ. Minél nagyobb a kínálat, annál
több érdeklõdõre lehet számítani a most
már könnyen elérhetõ helyen, szinte Sár-
bogárd központjában.

Annyi és annyiféle helyi és környékbeli
termelõ, alkotó van: kosarasok, foltvarrók,
horgolók, ékszer-, ruha-, textil-, ajándék-
tárgy-, hangszerkészítõk, fazekasok, mé-
zesek, sajtosok, házi húsárut, tejet, sava-
nyúságot, zöldséget, gyümölcsöt elõállító
gazdák és még sorolhatnám. Sokan lát-
nánk õket szívesen az árusok között!
Használják ki a lehetõséget, ahol árus, áru
és vevõ találkozhatnak! Mindenkinek
megéri!

Hargitai–Kiss Virág
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Eladták a házat
az alapi idõs házaspár feje fölül

A Sárbogárdi Rendõrkapitányság bûnügyi osztálya jelentõs kárt
okozó csalás bûntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt
indított büntetõeljárást egy sárbogárdi és egy kõszárhegyi férfi
ellen.
A rendelkezésre álló adatok alapján a páros azzal a szándékkal
keresett fel Alapon egy idõs házaspárt – akik a tulajdonukban lé-
võ gazdaságot fel akarták számolni –, hogy ingatlanukat illetve az
ahhoz tartozó földterületet megvásárolják tõlük. Azonban ahe-
lyett, hogy a tanyát megvásárolták volna, a házaspár tudta és bele-
egyezése nélkül egy harmadik személynek – akinek az ingatlanra
elõvásárlási joga volt – több mint 30 millió forintért eladták. Így az
idõs férfi és felesége feje fölül eladták a házat, akik az eladásból
származó összegbõl ezt követõen semmit nem láttak, azzal a két
férfi sajátjaként rendelkezett.
Az egész esetre úgy derült fény, hogy a sárbogárdi rendõröknek –
akik az idõsekre különösen figyelnek – 2013. április 2-án feltûnt,
hogy napok óta nem látják a tanyán az ott lakó idõs házaspárt. Az
adatgyûjtést követõen már aznap sikerült a sárbogárdi nyomo-
zóknak megállapítaniuk, hogy a nyugdíjasok elköltöztek egy Tol-
na megyei településre, és teljesen jóhiszemûen rábízták ingatla-
nuk intézését a két férfire. Késõbb vált nyilvánvalóvá számukra,
hogy a páros becsapta õket.
A sárbogárdi rendõröknek sikerült egybõl beazonosítani mind a
két elkövetõt, akik közül a 34 éves sárbogárdi B. Andrást már az-
nap elfogták. Társa ellen országos elfogatóparancsot adtak ki.

A 38 éves kõszárhegyi Horváth Péter jelen-
leg szökésben van. Kérjük, aki a férfi hollé-
térõl tud, az értesítse a sárbogárdi nyomo-
zókat a 06 (25) 460 046-os telefonszámon,
vagy tegyen bejelentést a 107-es, vagy a
112-es segélyhívók bármelyikén.
B. Andrást a nyomozók gyanúsítotti kihall-
gatását követõen bûnügyi õrizetbe vették,
és kezdeményezték elõzetes letartóztatá-

sát. Bírósági meghallgatására 2013. április 5-én délelõtt került
sor. A Székesfehérvári Járásbíróság házi õrizetét rendelte el.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

KÉK HÍREK

KÖSZÖNET
Köszönetet szeretnénk mondani mindazoknak, akik a sár-
szentmiklósi Táncsics utcában történt tûzesetnél azonnali se-
gítséget nyújtottak. Elsõsorban a sárbogárdi tûzoltóknak, akik
percek alatt kiérkeztek, maximális segítséget nyújtottak min-
denben, valamint az önkormányzatnak. Külön köszönet a
sárszentmiklósi iskola igazgatójának, Horváth Ferencné Erzsi-
kének, Varga Lászlónak, Kiss úrnak, Kovács Gábornak, Szalai
Antalnak, Zámbó Istvánnak, valamint Kovács Józsefnek és
kedves családjának a sok-sok segítségért.

N-né

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke eseményeirõl

Megjöttek már
a tavasz hangjai!

Tavaszhívogató koncertre került sor a Zengõ és a Kippkopp Óvo-
dában az elmúlt héten. Nagy lelkesedéssel vártuk mi is a koncerte-
ket, hisz ideje volt már még jobban invitálni a jó idõt. A zsongás a
gyerekeken is érezhetõ volt, alig tudtak megülni a helyükön. Ta-
lán kicsit elõbb is elõ lehetett volna adni ezeket a produkciókat,
hogy újra érezzük a nap sugarait.

Április 8-án, hétfõn a Zengõ Óvoda csöppségeinek tartottak tava-
szi koncertet a sárbogárdi zeneiskolások. Az aulában gyûltek
össze az ovisok, dajkák és óvó nénik, hogy együtt hallgassák meg a
fantasztikus elõadást. Voltak, akik már régóta tanulják hangszer-
ük mesterségét, de olyanok is, akik csak nemrég kezdték elsajátí-
tani a zene mozdulatait. Olyan dalokat, énekeket zenésítettek és
elevenítettek meg, amelyeket ebben a korban már minden gyer-
mek ismerhet. Zengett is az ovi a sok gyerek hangjától.

Elhangzott többek között a Tavaszi szél, Cifra palota, Virágéknál
ég a világ vagy Bartók Cickom, cickom kezdetû éneke, de az egyik
óvó néni, Vitéz Mariann is megcsillogtatta oboatudását a Hová
mégy, te kis nyulacska? kezdetû dalban. Voltak mesezenék is,
mint a Siák Magdolna által gitárral, énekkel kísért Vuk dala, vagy
Szummer Ádám trombitán elõadott Hupikék törpikék fõcímdala.
A hangszerek tárháza is megmutatkozott, ugyanis gitárok, ütõk,
fuvola, furulya, trombita, klarinét és oboa, valamint szintetizátor
segítségével kápráztatták el a gyermekeket a hangszeres növen-
dékek.
A sárszentmiklósi Kippkopp oviban tartott keddi koncerten sok
kezdõ és már rutinos fellépõ is volt. Többek között a Tavaszi szél,
Sándor napján, Héj szénája, Cifra Palota, Elvesztettem zsebken-
dõmet címû dalokkal örvendeztették meg a kicsiket. De néhány
klasszikus szemelvény (Bach, Mozart, Szervánszky Endre) is fel-
csendült. Különösen nagy sikert aratott a Vuk, Szummer Ádám
tolmácsolásában. Az erõteljes trombitahangra rögvest odafigyel-
tek a gyerekek, talán jobban is érdekelte õket, mint a lágy gitár-
hang.
Közös éneklések és dudorászások közepette csak úgy repült az
idõ. Az összeállítás alkalomhoz illõen a „Megjött már a fecskema-
dár” címû Bárdos Lajos-feldolgozással zárult, mely kamarazene-
ként csendült fel.
Ahogy kijöttünk a miklósi oviból, rögtön kisütött a nap, és végre
csicseregtek a madarak.

Mágocsi Adrienn, Hargitai Gergely
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OVI-SULI
A Sárbogárdi Zengõ Óvoda nagycsopor-
tos gyermekei izgatottan várták a tavaszi
szünet utáni elsõ tanítási napot, hiszen le-
hetõség adódott arra, hogy megismerjék
leendõ tanító nénijüket.
A Mészöly Géza Általános Iskola kapujá-
ban kedvesen fogadtak bennünket a ne-
gyedik osztályosok és Judit néni.
A gyerekek kíváncsian mentek az osztály-
terembe, ahol már Csilla néni és Kati néni
is üdvözölte õket.
A padokban helyet foglalva elkezdõdött a
játékos tanóra. Az ovisoknak nagyon tet-
szett a mese a három pillangóról, amit Kati
néni adott elõ a negyedikesekkel, majd a
leendõ iskolásokat invitálták egy kis moz-
gásos játékra. Végül színezéssel, feladat-
lap megoldásával tették teljessé az órát.
Örömmel vettük, hogy a gyerekek az óvo-
dában is még szívesen beszéltek az iskolá-
ban átélt élményekrõl, nagy kedvvel vár-
ták, hogy szüleik beírassák õket, és szep-
tembertõl már elsõ osztályosként látogas-
sák meg a Mészöly Géza Általános Iskolát.

Fiserné Farkas Csilla óvodapedagógus

OVI-SULI a Mészölyben
2013. április 3-án délelõtt a
nagycsoportos óvodásokat
fogadtuk az iskolánkban.
A tanító nénik és a negyedik
osztályos tanulók mesét
mondtak, számoltak, játszot-
tak a gyerekekkel. Célunk az
volt, hogy a kis nebulók be-
pillantsanak az iskolai életbe
és megismerjék a tanító né-
niket. A délelõtt jó hangulat-
ban telt el, a leendõ elsõsök
nagyon lelkesek voltak a fog-
alakozásokon. A közösen
készített ajándékukkal tér-
tek vissza az óvodába.
Szeptemberben szeretettel
várjuk Õket iskolánkba.

Tanító nénik

BEIRATKOZÁS
Értesítjük a kedves Szülõket, hogy a Zengõ Óvodában a
2013/14-es nevelési évre történõ beiratkozásra az alábbi idõ-
pontokban kerül sor:

2013. április 15-16-17., 8.00–16.00 óráig.
Cím: Sárbogárd, Mikes köz 3.;
Sárbogárd, Szent István u. 49.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
– a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági

igazolvány,
– szülõ lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
– a gyermek TAJ-száma.
Szeretettel várunk minden kedves szülõt és gyermeket!

Tisztelettel: Koncz Jánosné intézményvezetõ
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Kossuth-morzsák
Elõzõ, „tavaszt remélõ” hangulatú Kos-
suth-morzsáink után most már mindenki
tapasztalhatta, hogy márciusban sajnos
nem jött el hozzánk a várva várt tavasz. A
6-7-8. osztály az újrahasznosítás és a ter-
mészetvédelem égisze alatt, PET-palack
felhasználásával pályázati kiírásra készí-
tett különbözõ tárgyakat, remélve ezzel is:
ha csak egy icipici lépést is, de tettünk vala-
mit a környezetünkért, hogy a jövõben mi-
nél ritkábban forduljon elõ a márciusihoz
hasonló idõjárás. Az osztály lelkesen állt a
munkához, seprût, vázát, ajándékdobozt
készített a mûanyag palackokból.

Március 5-én, amikor az idõjárás még
szebbik orcáját mutatta, iskolánk tanulói
számára megkezdõdött a TÁMOP-3.1.4-
12/2-2012-1051 „Innováció a Fejér Megyei
Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Spe-
ciális Szakiskola és Egységes Gyógypeda-
gógiai Módszertani Intézményben” c. pro-
jekt megvalósítása. Húsz tanulónk a pályá-
zaton megnyert lehetõség felhasználásával
egészségfejlesztõ – szemléletformáló –
úszásprogramon vesz részt heti 2 órában a
székesfehérvári uszodában. Elsõ alkalom-
mal mindenki (kísérõ tanár és tanuló egy-
aránt) egy kicsit szorongva, aggodalmas-
kodva vágott neki az útnak. Mindenki leg-

nagyobb örömére biztatóan indultak az el-
sõ órák, amelyek során a résztvevõ diákja-
ink elsajátíthatnak különbözõ úszásneme-
ket, és megismerkedhetnek egy új sportág-
gal.
A nõnapi megemlékezés osztálykeretek-
ben zajlott le. A fiúk szívesen készítettek
apró meglepetéseket lány osztálytársaik-
nak, tanáraiknak és barátaiknak.
Március 14-én került sor a mûvelõdési ház
színháztermében a megemlékezésre nem-
zeti ünnepünkrõl. A kezdõdõ irtózatos hó-
vihar és az influenza támadása ellenére,

„megfogyva bár, de törve nem”, minden
osztálynak és pedagógusnak, vendégnek
sikerült eljutnia a színházterembe. Ez az
emlékmûsor mindenképpen megérte a fá-
radtságot, mert rendkívüli élményben volt
részünk. A 6-7-8. osztálytól – kiegészülve a
kilencedik osztályos Oláh Istvánnal – egy
rendkívül újszerû, a kicsik és nagyok figyel-
mét egyaránt lekötõ, mozgásos tevékeny-
ségeken, kivetítéseken alapuló (melyek
alapján a forradalom és szabadságharc
eseményeit nyomon követhettük), elgon-
dolkodtató és magyarságtudatunkban
megerõsítõ zenei betétekkel, dús mûsorral
lepett meg bennünket. A gyerekeket felké-
szítette: Bodokiné Szakács Beáta és Grác-
zer Lászlóné.

Március 18-án a TÁMOP-3.4.2. A/11-2-
2012-0001 „Inkluzív intézmények Sárbo-
gárdon” pályázat keretein belül „Felfény-
lõ szép szavak” bemutatóra került sor isko-
lánkban. A téma aktualitását a március
15-ei ünnep közelsége adta. Nagyon szép
produkciókat láthattunk. A meghívott
óvodákat és iskolákat 2-2 tanuló képvisel-
te, a gyerekek szépen felkészülve érkeztek
iskolánkba. Öröm volt látni és hallani az
óvodások szavalását. A versek elhangzása
után egy kis vendéglátás, majd a szavalók
jutalmazása következett. Minden résztve-
võ oklevelet és életkorának megfelelõ
ajándékot kapott. Nagyon kellemes dél-
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Nagy Sándorné,
Anci néninek emlékül

Vannak emberek, akik beragyognak az
életünkbe. Fázós pillanatainkat mo-
sollyal melegítik meg. Akkor lépnek hoz-
zánk, amikor a legjobban várjuk. Egy
mondatukkal talpra állítanak. Tartást,
kedvet, hitet, lendületet adnak. Pont azt
kérdezik tõlünk, amit el szeretnénk mon-
dani. Figyelnek. Belénk látnak. Mélysé-
ges, õszinte szeretettel értenek meg. És
beszélnek, beszélnek, beszélnek. Magya-
ráznak. Kedvvel, hittel, lelkesedéssel,
boldog örömmel. Megmerítkezve a csillo-
gó gyermeki szemek fényében. Újra és új-
ra. Évrõl évre, évtizedrõl évtizedre. Soha
meg nem unva azt a csodálatos játékot,
amit tanításnak nevezünk. Õk az igazi pe-
dagógusok.
Nagy Sándorné, született Dévai Anna, a
Sárszentmiklósi Általános Iskola bioló-
gia–földrajz–mezõgazdasági ismeretek és
gyakorlatok szakos tanára ilyen ember
volt. A szülõfalujában vált kislányból AN-
CI NÉNIVÉ, akitõl hímzést, varrást,
ásást, virágöntözést, térkép-, növény-, vi-
lág- és életismeretet tanultak nemzedé-
kek. Akivel olyan jókat lehetett vándortá-
borozni, fõzni, sütni, kirándulni, színház-
ba járni. Aki fáradhatatlan energiával
ösztönzött, biztatott osztályt, fúvószene-
kart, kórust, népdalcsoportot, szólistát,
kis tudóst és visszahúzódó tehetséget a
sikerre, bukott diákot a küzdelemre.
Mindennap tanultunk Tõled. Jelen vagy a
sárszentmiklósi iskola legkisebb szegleté-
ben is. A gondolatainkban, a szavaink-
ban, a mozdulatainkban, a szívünkben
élsz tovább, hiszen beragyogtál az éle-
tünkbe.

Horváthné Mikuli Erzsébet

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
NAGY SÁNDORNÉ,

született Dévai Anna, Anci néni,
a Sárszentmiklósi Általános Iskola

volt tanára
69 éves korában örökre megpihent.

Temetése 2013. április 13-án,
szombaton, 12.30-kor lesz

a sárszentmiklósi temetõben.
Ezúton mondunk köszönetet

mindazoknak,
akik utolsó útjára elkísérik,
fájdalmunkban osztoznak.

A gyászoló család

Miklósi
hírcsokor

Iskola-tárogató

„Gyerekek, gyerekek,
Iskolába jöjjetek.
Akár fiú, akár lány,
Várja õt a tudomány!
Elõ veled irka, táska,
Gyertek hamar iskolába!”

(Gárdonyi Géza)

Az ÁMK Sárszentmiklósi Általános Is-
kola március 27-én délután „Iskola-tá-
rogató” címmel nyílt napot tartott,
melyre sok-sok szeretettel és érdekes
programokkal várták a leendõ elsõsö-
ket, szüleiket és minden érdeklõdõt.
Horváth Ferencné Erzsi néni nyitotta
meg a rendezvényt. Igazgatónk tájékoz-
tatást adott iskolánk mûködésérõl, a
kompetenciaalapú módszerekrõl, az
egész napos oktatásról és a tanórán kí-
vüli foglalkozásokról. Tájékoztatást
kaptak a szülõk arról is, hogyan lesz le-
hetõsége minden leendõ 1. osztályos ta-
nulónak ingyen tankönyvhöz jutni, illet-
ve mely egyházak kapcsolódnak be a hit
és erkölcstan oktatásába. A csoportala-
kítási módszerek megtapasztalása után
része volt a gyerekeknek bábelõadás-
ban, interaktív táblás feladatokban, a
számítástechnika-teremben a Varázs-
betû program kipróbálásában. Kézmû-
ves-foglalkozások során színes húsvéti
tojások és könyvjelzõk születtek a nagy-
csoportosok keze nyomán, a tornate-
remben pedig bárki kedvére vehetett
részt mozgásos játékokban. Színes for-
gatag és szeretetteljes légkör jellemezte
az egész együtt eltöltött délutánt. Kö-
szönet a programot szervezõ alsós taní-
tó néniknek.

MiSulink újságíró szakkör

„Zene a szélrózsa minden
irányából”

Az ifjúsági filharmóniai bérlet 3. elõ-
adása lesz iskolánkban április 16-án,
kedden délelõtt. Fellépõ vendég a Du-
na szimfonikus zenekar. A mûsorban a
zeneirodalom népszerû klasszikusaival
ismerkedhetnek élõ elõadásban a gye-
rekek. Elhangzik többek között Brahms
V. magyar tánca, Hacsaturján Kardtán-
ca, Csajkovszkij Diótörõjébõl az arab és
a kínai tánc, Borogyin Poloveci táncok,
Bartók Román népi táncok címû mû-
vei. A következõ zenei alkalom nálunk
április 24-e, amikor Mandel Róbert ze-
nemûvész és hangszertörténész, a teke-
rõlant híres mestere hoz különleges, ré-
gi hangszereket iskolánkba. A program
támogatója a Nemzeti Kulturális Alap,
szervezõje a Filharmónia Budapest
Kht. és iskolánk.

Horváth Ferencné

utánt töltöttünk együtt. A családias és fesz-
telen hangulatnak köszönhetõen a gyer-
mekek és kollégák is jól érezték magukat
iskolánkban.
Március 20-án az óvodába látogattak a ki-
sebbek, és ott megnézhették az óvónõk
bábelõadásában A brémai muzsikusok cí-
mû mesét. Mint mindig, most is szívesen
mentek vissza a gyerekek az óvodába, és
ott most is jól érezték magukat az elõadás,
a vendéglátás, és az ezt követõ játékos te-
vékenységek alatt.

Március 22-én rendezték meg Székesfe-
hérváron a II. Országos Szépíró Verseny
megyei döntõjét. A decemberben megren-
dezésre került iskolai döntõ után 5 gyer-
mek vett részt ezen a versenyen. Két kate-
góriában indultak a tanulók. Az egyikben
8. osztályosok, a másik kategóriában a
szakiskolás 9. osztályos tanulók próbálták
ki magukat. A verseny célja volt a kézírás
fontosságára való figyelemfelhívás, a sajá-
tos nevelési igényû gyermekek pozitív
megerõsítése.

A tavaszi szünet elõtti utolsó tanítási na-
pon nyusziváró délutánt tartottunk. A hús-
vét hangulatának megalapozásaként lo-
csolóversmondó versenyen vehettünk
részt. A vállalkozó kedvû fiúk és lányok iz-
gatottan és néhányan nagy beleéléssel
mondták a különbözõ versikéket. A ver-
seny értékelése után kézmûves-foglalko-
zás keretében festhettünk gipszfigurákat,
tojásokat, készíthettünk mûanyagból to-
jásnyuszi-figurát. Eközben a húsvéti nyúl
sem tétlenkedett, mert az osztályokban el-
dugta apró meglepetéseit, hogy diákjaink
se maradjanak ki a keresgélés örömébõl.

Bodokiné Szakács Beáta, Wolf Judit

ADÓ 1 %
Kérjük, amennyiben lehetõségei enge-
dik, a 2012. évi személyi jövedelemadó-
ja 1 %-ának felajánlásával támogassa
egyesületünket, ezzel hozzájárulva
Pusztaegres, Sárhatvan, Nagyhörcsök,
Örspuszta településrészek közbiztonsá-
gának javításához.

Adószámunk: 18202290-1-07.

Köszönettel:
Pusztaegresi Polgárõr Egyesület
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Cecei sulibörze
Cecei siker a Sajó Károly Lábatlani

Környezetvédelmi Csapatversenyen
A Sajó Károly Kárpát-me-
dencei Környezetvédelmi
Csapatverseny regionális
elõdöntõjére 2013. 04.
04-én került sor Lábatla-
non, az Arany János Álta-
lános Iskolában. Iskolánk
tanulói több éve képvisel-
tetik magukat ezen a ver-
senyen, melyre Csajtainé
Szabó Ágnes tanárnõ ké-
szítette fel õket. A meg-
mérettetésen a csapatok több fronton mérték össze a tudásukat.
A megnyitót követõen egy feladatlapot oldottak meg, majd a rö-
vid szünet után a tízperces szóbeli kiselõadások következtek. A
verseny harmadik összetevõjét az elõre elkészített plakát alkotta,
melynek témája hazánk világörökségeinek bemutatása volt. A
zsûri értékeléséig a házigazdák bemutatták a résztvevõknek az új
dunai révkikötõjüket. Az eredményhirdetést már mindenki izga-
tottan várta. Iskolánk csapatát Pordány Réka, Varjas Máté és
Redzsepi Ardit alkotta, akik minden díjat besöpörtek, megnyer-
ték az összetett versenyt, a legjobb plakát díját, valamint a legjobb
szóbeli elõadás is az övék lett.
Gratulálunk nekik, irány az országos döntõ Gyõrben!

Iskola-nyitogató
A múlt hét folyamán iskola-nyitogató programunk folytatásaként
játékos foglalkozásra vártuk leendõ elsõ osztályos diákjainkat,
ami alatt a szülõknek bemutattuk az iskola épületét, valamint a
jövõ tanévvel kapcsolatos információkat is meg tudtuk beszélni.
Az elsõ osztályos tanítók egy listát is átadtak a szülõknek és hozzá-
tartozóknak, hogy várhatóan milyen tanszerekre lesz szükségük a
gyermeküknek szeptembertõl. A leendõ kisdiákok eközben egy
feladatlap kitöltésével is kipróbálhatták magukat. A tanító nénik
segítségével készítettek egy papírmadárkát, valamint az interak-
tív táblán is végeztek feladatokat.

A program után hétfõn és kedden – a fenntartó irányítása alapján
kijelölt idõpontban – nagy izgalommal vártuk a beiratkozásra a le-
endõ elsõ osztályosok szüleit. Reméljük, minél többen tisztelnek
meg bennünket azzal, hogy a Cecei Általános Iskolát választják
gyermekük számára!

„Az a forró tavasz”

A Kossuth-induló dallamára érkezett meg nemzetiszínbe öltözött
tornatermünkbe iskolánk zászlaja, s ezzel kezdetét vette a három
hetet meghaladó, „Az a forró tavasz” címû projektünk zárómûso-
ra.

Március 4. és 27. között tan-
óráinkon és délutáni foglalko-
zásokon – szavalóverseny, hu-
szárelõadás, kézmûves-foglal-
kozás, katonadal-éneklõ ver-
seny, Illyés-kupa keretében
idéztük fel az 1848/49-es for-
radalom és szabadságharc ki-
törésének 165 évvel ezelõtti
körülményeit, céljait, ered-
ményeit, emlékeztünk hõsei-
re, s egyben a Határtalanul
pályázat ez évi, erdélyi tanul-
mányi kirándulásához is kap-
csolódtunk.
A program során Király Lász-
ló igazgató értékelése után
kerültek átadásra a szavalóverseny és a digitális bemutató helye-
zettjeinek oklevelei és a résztvevõk emléklapjai.
Boros Istvánnak a programok lebonyolításában nyújtott segítsé-
gét emléklappal köszöntük meg. Huszárokról tartott elõadása
sok érdekességgel szolgált a gyerekeknek.
A díjkiosztó után két katonadal hangzott fel az iskolánk alsós és
felsõs diákjai alkotta kórusunk elõadásban, majd a legjobb digitá-
lis bemutatókat nézhettük meg Fésü Fanni 7. b, Csercsa Fanni 6. a
és Kacz Kornélia 6. b osztályos tanulók pályamunkái bemutatásá-
val. Ezután a szavalóverseny legjobbjait hallgattuk meg sorrend-
ben Pajor Lili 2. a osztályos, Lehota Eszter 3. b osztályos és Sohár
Kristóf 7. b osztályos tanulók személyében. Mûsorunk zárásaként
a Szép kisdobos címû zenés jelenetet adták elõ iskolánk tanulói.
A projekt alatt elkészült plakátokból, zászlókból, rajzokból és
festményekbõl iskolánk aulájában kiállítást rendeztünk be.
Mindenkinek nagyon köszönjük a programok sikerességéhez
nyújtott segítségét!

Tornócziné Bondor Csilla projektgazda

Víz világnapi verseny Székesfehérváron

A víz világnapja alkalmából a székesfehérvári Kodály Zoltán Ál-
talános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Mûvészeti Iskola az 5.
osztályos tanulók számára meghirdetett megyei természetisme-
reti és környezetismereti versenyt szervezett április 6-án, szomba-
ton, délelõtt az iskola tornatermében, amely a csodálatos dekorá-
ciónak köszönhetõen egy vízi világba helyezte a versenyzõ csapa-
tokat.
A színvonalas megnyitót követõen a diákok változatos feladatok
megoldásával adhattak számot ismereteikrõl. A kísérõ pedagógu-
sok és felnõttek számára érdekes kiállításokkal (lepke, virág, ás-
vány) és rangos elõadásokkal kedveskedtek a szervezõk.
A verseny 17. alkalommal került megrendezésre, amelyen 18 csa-
pat vetélkedett, és a legjobb hat került díjazásra. Iskolánkat a Di-
csérdi Elizabet, Killer Fédószija, Meggyesi Tamás, Szadai Márk
alkotta csapat képviselte, akik az 5. helyezést érték el. Felkészítõ
tanáruk Csajtainé Szabó Ágnes tanárnõ volt.
Gratulálunk nekik a szép eredményért!

Cecei iskola
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Vándorlásaim 33.
Csütörtökön megbeszélésre hívnak a párt-
bizottságra. Rózsika az ülésterembe irá-
nyít. Meglepve látom, hogy milyen sokan
vannak.
– Mi lesz itt? – aggodalmaskodom.
Fülessel találkozom az ajtóban. Odasúgja:
– Vigyázz, hogy mit mondasz, ezek akasz-
tásra készülnek!
Na, mondom, jó kis biztatás. Veszek egy
nagy levegõt, és belépek a terembe. A nagy
asztal körül ott látom a tanácselnököt, Pál
Viktort, a járástól Várhelyit, Farkas Jós-
kát, az elnökhelyettest, Kovács Istvánt. Ott
ül a járási KISZ-titkár meg a községi párt-
titkár, a járási agit. prop. osztályvezetõ, a
Hazafias Népfronttól Reichardt János, a
rendõrkapitány, a megyei mûvelõdési osz-
tályról Escher Ilonka és több ismeretlen
személy Székesfehérvárról. Albert elnö-
köl. Elõtte pártbizottsági ülés volt, onnan
is átjönnek többen erre a megbeszélésre.
Elõre nem közölték velem, hogy mi lesz a
téma. Aztán rövidesen kiderül.
Szólásra emelkedik Albert. Köszönti a
megjelenteket. Ekkor megtudom, hogy az
ismeretlenek egyike a KISZ KB ifjúságpo-
litikai felelõse, egy másik személy a megyei
rendõrkapitányság belügyese. Hosszadal-
mas fejtegetésbe kezd a párt ifjúságpoliti-
kai céljairól, a szocialista ifjúsági nevelés-
rõl, majd megnyitja a vitát Sárbogárd ifjú-
ságpolitikai helyzetérõl.
A községi párttitkár jelentkezik elsõként.
– Elvtársak! A nyugatmajmoló imperialis-
ta fellazító aknamunkának véget kell vet-
ni. Itt van ez a Hargitai – mutat rám, majd
folytatja. – Csak nézzenek rá! A hosszú ha-
ja a szemébe lóg, és micsoda öltözetben je-
lenik meg itt is, a pártbizottságon. Mint egy
nyári Mikulás. Térdig érõ piros slafrok lóg
rajta. Hát így kell kinézni egy szocialista in-
tézményvezetõnek? Az ilyenek fertõzik
meg a mi öntudatos szocialista ifjúságun-
kat! Én azt mondom, elvtársak, hogy az
ilyen embernek nincs köztünk helye!
Utána Kovács István a járástól emelkedik
szólásra:
– Kedves Elvtársak! Szomorúan kellett ne-
künk is megállapítanunk, hogy nem meg-
felelõ ember került a mûvelõdési központ
vezetõi székébe. Az elnök elvtárs se ért
egyet azzal a fölfogással, amit Hargitai
képvisel, és a szakirányításunk is ezen a vé-
leményen van.
„Na, nekem itt kiadják az utamat” – gon-
dolom magamban, miközben forr bennem
a düh.
Harmadik hozzászólóként Escher Ilonka a
megyei mûvelõdési osztályról viszont vé-
delmébe vesz. Kiemelkedõen jónak ítéli a
mûvelõdési központban folyó szakmai
munkát, amit a szakfelügyelõi jelentések is
alátámasztanak. Arra hívja fel a jelenlévõk
figyelmét, hogy ne az indulatok alapján
ítéljenek egy jól képzett szakember mun-
kájáról.
A KISZ KB munkatársa arra hívja fel a je-
lenlévõk figyelmét egy kicsit hosszú elõ-

adásában, hogy megértõen kell közelíteni
a mai ifjúsághoz. El kell fogadni, hogy õk
más körülmények közt nõttek föl, mint
apáik, és kíváncsiak a nyugati kultúrára is,
amit nem lehet elzárni elõlük, s ezen ke-
resztül kell megnyerni õket a szocializmus
ügyének. Ez a hozzászólás kissé lehûti a
likvidálásomra készülõk hangulatát.
– Kedves Elvtársak! Én Önökkel ellentét-
ben be is mentem a mûvelõdési központ-
ba, hogy meggyõzõdjem arról, hogy mi fo-
lyik ott – szólal föl Pál Viktor. – Megvizs-
gáltattam, s bebizonyosodott, hogy a plety-
kákkal ellentétben ott nem törték össze a
székeket a koncerten. Este is bementem a
mûvelõdési központba, s azt tapasztaltam,
hogy rengeteg fiatal jár oda, akik értelme-
sen töltik ott az idejüket. Lehet, hogy õk
olyan zenét szeretnek, ami nem az én fü-
lemnek tetszõ, de láttam, hogyan foglalko-
zik Hargitai ezekkel a fiatalokkal. Hallgat-
nak rá, figyelnek a szavára. Nekem se tet-
szik a hosszú haja meg ez a piros slafrok se
rajta, de hát mit tegyünk? Kényszerítsük a
mai fiatalságot, hogy a mi régi divatunk
szerint öltözzön?
Folyik még a vita vagy két órán keresztül,
ami lényegében azzal zárul, hogy nem szól-
nak bele abba, hogyan teszem a dolgom,
hogyan öltözöm. Nem tiltják meg a kon-
certek rendezését sem. Ugyanakkor fel-
szólítanak: figyeljek arra, hogy milyen
együtteseket hívok meg Sárbogárdra.
Amikor közlöm, hogy Radics Béla és a
Tûzkerék együttes lesz a következõ kon-
certvendégünk, ezen még a KISZ KB-s fõ-
elvtárs is felszisszen, és azt kéri, ha lehet,
ezt a koncertet mondjam le, mert ezek kö-
zül ketten is tagjai voltak az ellenforradal-
mi szervezkedés miatt fölszámolt Nagyfa
galerinek.
– Nem tudom, hogy mi volt az a Nagyfa ga-
leri – adom a hülyét. – A rendezvényt már
meghirdettük, a fiatalok várják az együt-
test.
– Betegségre hivatkozva mondd le! – aján-
lotta a fõelvtárs.
– Nem mondom le! A fiataloknak meg-
ígértem, nem csapom be õket. Már elõvé-
telben egyébként is eladtunk kétszáz je-
gyet.
Próbálnak még gyõzködni, Pál Viktor is
beszáll a meggyõzésembe, de megmaka-
csolom magam, s végül kitör belõlem az in-
dulat:
– Mit tudtok ti a fiatalokról? Mindenféle
aszott KISZ-es dumával nem lehet már el-
kábítani õket. Mit vagytok oda még mindig
1956-tal? A mai fiatalok egyszerûen élni
akarnak, és hazugságok nélkül akarnak él-
ni. És a rendõrségen ne verjék õket hülyé-
re azért, mert hosszú a hajuk – fordulok a
lehajtott fejjel ülõ rendõrkapitány felé. –
Legközelebb engem is bevisztek az utcá-
ról, mert nem zakó és nyakkendõ van raj-
tam? Egyébként is, mi baja a párttitkárnak
a piros slafrokommal? Tekintsen rá úgy,
mintha a munkásmozgalom gyõzelmi vö-
rös zászlaját látná!

Amikor ezeket mondom, már az se érde-
kel, hogy mi lesz. A mellettem ülõ
Reichard János próbál csitítani.
– Lajos, hagyd, ezt nem kell! Légy politiku-
sabb!
– Nem leszek politikusabb! – kiabálok in-
dulatosan.
– Lajoskám, nyugodj már meg! Az elvtár-
sak jót akarnak, csak fogadd el tõlük a kri-
tikát is! – békít Pál Viktor.
Ettõl kezdve a békítõ hang lesz úrrá a te-
remben. Többen hangoztatják, hogy az if-
júságot meg kell nyerni a szocialista társa-
dalom építése ügyének, s be kell látni, hogy
ezt már (!) erõszakos eszközökkel nem le-
het megoldani.
A gyûlés után többen odajönnek, verege-
tik a vállamat, lapogatják a hátamat. Vik-
tor atyai mozdulattal átölel, és a fülembe
súgja:
– Lajoskám, vigyázz! Igyekezz az elvtár-
sakkal fehér asztal mellett jobb kapcsola-
tokat kiépíteni, akkor nem lesznek ilyen
csúnya vitáid.
Hát igen. A fehér asztal…
Péntek délután egy útiszámla aláírása mi-
att kell átmennem a tanácshoz. A folyosón
szembetalálkozom Kovács Istvánnal. Át-
ölel. Dõl belõle a szesz szaga.
– Lajoskám! Gyere, ülj le közénk! Nem va-
gyunk mi ellenségek. Te is a mi kutyánk
kölke vagy, nem?
És már fogja a karomat, s húz be az egyik
irodába, ahol hat-nyolc ismerõs vezetõ elv-
társ ül az asztal körül, s hétvégi munka-
megbeszélés címén pálinkáznak. A füstöt
vágni lehet.
– Ülj le ide közénk! –szólít meg harsányan
az egyik részeg elvtárs, ahogy hátratekint-
ve meglát. Széles lendülettel megtölt egy
pálinkáspoharat úgy, hogy a fele mellé-
löttyen. – Na, igyál! – és a poharat a kezem-
be nyomja, majd rólam teljesen megfeled-
kezve fordul vissza. Egy pakli kártyát vesz
föl az asztalról, s röhögve osztani kezdi a
lapokat. A kártyákon különbözõ pózok-
ban meztelen nõk láthatók.
– Nézd, ezt a jó kis csöcsöst! Vagy ez a szõ-
ke kellene inkább? – adja egyik kártyát a
másik után a szomszédjának, aki kiguvadt,
sóvár szemmel mered az egymás után ke-
zébe adott lapokra.
– Honnan szerezted? – kérdezi mohón.
– Egy ötvenhatos szeretetcsomagból való.
A piszkos kapitalisták tudják, hogy mitõl
döglik a légy, mi? Beletették ezt is egy cso-
magba. Az ellenforradalmárok helyett mi
kaptuk meg. Hej, azoknak akkor már nem
a szexen, hanem az akasztófán járt az
eszük. Te! Mikor behozták azokat a sze-
mét ellenforradalmárokat a rendõrségre,
ezzel a tenyeremmel – mutatja a széles la-
pát tenyerét a társaságnak – úgy vágtam
pofon az egyiket, hogy rögtön összeszarta
magát.
Nekem ennyi elég a fehér asztalukból.
Annyira elfoglalják magukat az aktképes
kártyáik bámulásával, hogy észre se veszik,
amikor leteszem a teli poharat és gyorsan
kilépek az ajtón.
Folytatom.

Hargitai Lajos
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Fogadd el végre önmagad!
2. rész

Szeresd felebarátodat, mint önmagadat –
nem véletlenül ez a Nagyparancsolat, nem
véletlenül tette hozzá Jézus, hogy ennél na-
gyobb nincs.
Amit Isten belénk épített, az a talentum,
azt kell kihozni. Számon kéretik majd ama
napon. Mi pedig ne a gyerekünktõl, ne a
feleségünktõl, ne az apánktól, ne az
anyánktól kérjük számon azt, amit ma-
gunktól kell számon kérni, naponként: ma
megtetted-e?
Valaki egyszer azt kérdezte, ki az igazi sza-
bad ember. Hát ez! Akit Krisztus megsza-
badított, az a kiegyensúlyozott, az a boldog
ember, mert el tudja magát fogadni, így:
„Amint vagyok sok bûn alatt”, de tudom,
hogyan mehetek Hozzá. Merész módon
fogalmazva: ha Isten engem elfogad – mert
elfogad –, akkor én miért ne fogadjam el
magamat, a sorsomat, azt, aki én vagyok?
Aki valóban helyesen, komolyan veszi ezt a
parancsolatot – fogadd el a teremtettségi
adottságokat, önelfogadással fogadd el,
amit Isten rólad gondolt –, aki ezt meg tud-
ja valósítani, az a szabad ember.
Hiszen Jézus mondta: „Úgy szerette Isten a
világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki
hisz Õbenne, el ne vesszen, hanem örök élete
legyen.” (Jn 3,16) Ez Isten véleménye rólunk,
ilyen ajándékot adott – és ha ilyen vélemé-
nye van Istennek, hogy merészelek én
rosszabb véleményt alkotni magamról!?
Ez megbetegít, tönkretesz, kisebbségi
komplexusa nyom, zsugorít, elembertele-
nít!
Tudom, merészen hangzik, de remélem,
hogy jó füllel hallják: Istennek jó véleménye
van rólam, szeret. Akkor mi jogon gyûlölöm
én magamat? Ha Pétertõl háromszori ta-
gadás után azt kérdezi, szeretsz-e Péter, hát
hogy kérdezhetné ezt, ha Õ nem szeretné
Pétert? Persze, hogy szereti, rá bízza a
nyáját.
Hiszen a hitetlenkedõ Tamásnak megmu-
tatja sebeit, és nem szidja, nem kéri szá-
mon: „Tamás, hogy, mertél bennem kétel-
kedni?”, hanem elfogadja, szereti, tovább
küldi, õ lesz India misszionáriusa. Még ma
is vannak Tamás-templomok, Tamás-ke-
resztyének Indiában.

Ha Jézusnak akkora szeretete van, milyen
alapon gyûlöljük és vetjük meg önmagun-
kat? Korrigálni, igen, tessék azt a talentu-
mot sokkal jobban forgatni! Igenis, tessék
növekedni! Halálig!
Amíg élünk, öregszünk – de hogyan? Nö-
vekedve az utolsó percig?...
Páromnak itt volt egy kedves svájci lelkész
unokatestvére, a felesége meg a fia. El-
mondták, hogy az édesanyjuk nyolcvan-
nyolc éves, és nagyon-nagyon szeretik õt.
Tetszik tudni, miért? Mert amikor regge-
lenként felébred, az elsõ gondolata ez
(elmondta a családjának):
– Amikor kinyitom a szemem, arra gondo-
lok, hogy minek örülhetnék ma, és nem az,
hogy kinek panaszkodhatnék; kinek sze-
rezhetnék ma örömet, és nem az, hogy ki-
nek szerezhetnék bosszúságot (ezt senki
sem mondja, csak csinálja); kin segíthet-
nék ma, és nem az, hogy kitõl kunyerálhat-
nék egy kis szeretet-alamizsnát.
Aki szeretetre méltó, azt szeretik, akkor is,
ha fehér hajú, akkor is, ha öreg, akkor is, ha
görbe, akkor is, ha nyavalyás. Aki önmagá-
val rendben van, az szeretetre méltó, akár
akarja, akár nem. Az sugárzó ember.
Van egy kedves lelkésztársam, az egyik lá-
bát már levágták, érszûkülete van. Meglá-
togattam a kórházban, ott is derût sugár-
zott. Adott nekem egy kedves, legépelt el-
mélkedést. Õ ajándékozott nekem a kór-
házban, féllábasan, iszonyatos szenvedé-
sek között, mert a levágott láb is tud fájni, s
ez a fantomfájdalom iszonyat!
Most kaptam a hírt, hogy amputálják a má-
sik lábát is. S közben ajándékul cseresznye-
fából faragott egy kis asztalkát a felesé-
gemnek. Az ágyán. Amíg várta, hogy le-
vágják a másik lábát, maga készített aján-
dékokkal szerez örömet másnak. Másfél
hónapon keresztül farigcsálta, hogy elfog-
lalja magát. Folytassam? Nem folytatom.
Lehet így is!
Sok beteg kérdezi azt, miért engedi meg Is-
ten a fájdalmat. Talán hogy gondolkoz-
zunk azon, mit akar Isten. Mi célból fájok?
Lehet, rájövök, hogy negyven évvel ezelõtt
valakinek fájdalmat okoztam. Rend van a
világban: negyven év után visszakapom a
fájást. Valakit szíven ütöttem, és negyven
év múlva kezd zsibbadni a vállam.

Vegyük már komolyan, hogy nemcsak a
gravitáció, nemcsak a H2o, az etikai rend, a
szenvedés is értelmesen van beépítve a vi-
lág rendjébe! Jézus elfogadta a szenvedést:
sarat dobtak rá – gyönyörû példázatot
gyúrt belõle, akár egy szobrász. Kést dob-
tak felé éles szavakkal – „kenyérvágó kést”
csinált belõle. Átalakította a szenvedést, a
legnagyobbat, a kereszt-szenvedést!
Aki az életsorsára – hogy én vagyok, hát
ilyen vagyok, de Isten szeret, elfogadott és
nevel, szenvedéssel is – azt tudja mondani,
amit egyszer Jézus a keresztje közelében:
Igen, Atyám, így volt kedves Teelõtted – az a
homo christianus.
Kedves Atyánk, köszönjük a Nagyparan-
csolatot. Köszönjük, hogy teljes szívvel–lé-
lekkel–elmével szerethetünk Téged, oly-
annyira, hogy ebbõl még másoknak is jut,
és magunk nyavalyáit is gyógyítja: önmeg-
vetésünket, keserûségünket, öngyûlöle-
tünket.
Köszönjük, hogy egyre jobban tudjuk: csak
akkor szerethetjük jól embertársunkat,
párunkat, családunkat, bárkit, hogy ha ma-
gunkkal rendben vagyunk, ha elfogadtuk
azt, amit belénk építettél, és akár férfiak,
akár nõk, akár kicsik, akár nagyok, akár
hajlottak, akármik vagyunk, ki tudjuk rá
mondani az IGENt. Atyám, add nekünk
ezt az igen-ajándékot, hogy ha eddig még
nem, ma ki tudjuk mondani. Amen.

Dr. Gyökössy Endre:
Fogadd el végre önmagad! címû könyvébõl.

„Egyetlen dolgunk a földön a szeretet.”

Köszönetet mondunk mindenkinek,
akik fájdalmunkban osztoztak,

szeretettel körülvéve
enyhítették bánatunkat.

Márton Imréné és családja

Köszönetemet fejezem ki mindazoknak,
akik

VÁMOSI NORBERT

temetésén részt vettek,
sírjára koszorút, virágot helyeztek,

fájdalmunkban osztoztak.

Nevelõapja, Pintér István

MEGHÍVÓ
A Bogárd–Dal Egyesület meghívja

Önt és családját

egy bensõséges
hangversenyre!

Helye: a polgármesteri hivatal
díszterme.

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

Mindenkit szeretettel várunk!

Sárbogárdi KÉPESLAPOK
kaphatók szerkesztõségünkben

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

tel.: 06 (25) 508 900.
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A Szülõföldünk Nagyjai
Emlékbizottság tavaszi programjai

2013. április 13. (szombat) 15 óra
A költészet napjával (április 11. – József Attila születésnapja)
egybekötött megemlékezést szervezünk Illyés Gyula Kos-
suth-díjas író, költõ halálának (1983. április 15.) 30. évfordulója
alkalmából a pálfai mûvelõdési házban.
Az az ötletünk támadt (emlékbizottsági tagok), hogy megkeres-
sük, felkérjük az Illyés Gyula-szavalóversenyeken részt vett és
sikeresen szerepelt, volt pálfai iskolásokat vers, próza, illetve
-részlet elmondására, versenyemlékek felelevenítésére. Ez az
idõszak 24 évet ölel át 1988-tól 2012-ig, és 14 volt helyi verseny-
zõt érint Lakos Lillától Kalányos Melindáig. Kötetlenebb forma
lenne, beszélgetés a versek, próza mellett.
A felkéréseket március elején eljuttattam az érintettekhez. Kér-
tem, jelezzenek vissza. Nagy örömömre szolgál, hogy szinte
azonnal pozitívan reagáltak néhányan: Balogh Barbara, Kalá-
nyos Melinda, Magyar Károly. Többen is ígérték megjelenésü-
ket: Benkõ Mónika, Bertalan Beatrix, Csike Dóra.
Természetesen nemcsak a volt versenyzõkre számítunk, hanem
minden irodalmat szeretõ emberre is. Szívesen meghallgatjuk,
ha kedvük tartja, egy-egy kedves versüket. Mi, bizottsági tagok
is felelevenítjük tapasztalatainkat, élményeinket.

2013. május 6. (hétfõ) 9 óra
Lázár Ervin Kossuth-díjas író május 5-én lenne 77 éves. Az õ
emlékére rendezzük immár 7. alkalommal az alábbi programo-
kat:

Lázár Ervin-mesemondóverseny „kicsit másként”
Lázár Ervin meséi alapján 8-10 perces jelenetek elõadását kér-
jük a tagiskolák, a környezõ települések alsó, felsõ tagozatosai-
tól, valamint a középiskolásoktól. Egyszerû, gyors díszlettel kell
dolgozniuk. Bemutató jellegû a program a mûvelõdési házban,
zsûrizés nem lesz.

Lázár Ervin-kupa
Kispályás futballtorna az iskola felsõ tagozatának sportudvarán.
Résztvevõk: a környezõ települések csapatai, iskolánként (az is-
kola beírt tanulói) 1 csapat (5+1 fõ).
Díjazás: 3 helyezés: 1. vándorserleg (3 gyõzelem után megkapja
a csapat), a legjobb kapus, gólkirály, a legjobb játékos.
A Szülõföldünk Nagyjai Emlékbizottságon kívül részt vesznek a
fentiek szervezésében, lebonyolításában a Vak Bottyán ÁMK
pálfai általános iskolájának pedagógusai, tanulói és a Teleház
vezetõje.
Mindenkit szeretettel várunk!

Németh Jolán

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves ismerõseit a

X. SZÍN- ÉS FORMAVILÁG

címû kiállítás megnyitójára

a sárszentmiklósi klubkönyvtárba

2013. április 12-én (pénteken) 19 órára.

A megnyitón közremûködik: Makkos Norbert, valamint a
Sárszentmiklósi Általános Iskola tanulói.
A kiállítók: Macsim András, Novák Edith, Szabadkai Zsolt,
Tóth Gyula, Varga László, Zocskár András.

Kedves Látogatónk!

Ez már a tizedik Szín- és Formavilág kiállítás. Az indulásnál csak
reméltük, hogy hosszú évekig kitartó kiállítás-sorozat lesz. Be-
vallott célunk volt, hogy új munkák készítésére sarkalljuk egy-
mást és magunkat. Ebbõl és a mûfaji kötetlenségbõl adódik a ki-
állítás esetlegessége, de változatossága is. Továbbra is szeret-
nénk évente megrendezni a Sárbogárdon és környékén élõ alko-

tók tárlatát. Kérünk mindenkit, aki önmaga és mások számára is
képes megfogalmazni szoborban, képben vagy bármely más
formában gondolatokat, ne rejtse el mások elõl!
A kiállítás szervezõi, támogatói: Sárszentmiklós Egyesület, Sárbo-
gárdi Múzeum Egyesület, Sárszentmiklósi ÁMK

Meghívó
2013. április 20-án 18 órától

JÓTÉKONYSÁGI ESTET
rendezünk a József Attila

Mûvelõdési Központban a Mészöly Géza Általános
Iskoláért Alapítvány javára.

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
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Virslivel rakott zöldbab

Hozzávalók: 1 kg zöldbab, 3 pár virsli, 4 fõtt tojás, 1 nyers
tojás, 1 tojássárgája, 1 nagy pohár tejföl, 2 gerezd fokhagy-
ma, 10 dkg reszelt sajt, só, bors, vaj.
A zöldbabot megmossuk, 2-3 cm-es darabokra vagdossuk,
majd forró sós vízben megfõzzük. Leszûrjük és félretesszük. A
virsliket karikákra vágjuk, 4 tojást keményre fõzünk, megpucol-
juk, és ugyancsak karikákra szeljük. A tejfölben elkeverünk egy
egész tojást és egy sárgáját, sózzuk, borsozzuk, majd belere-
szelünk 2 gerezd fokhagymát. Egy jénait kivajazunk, beleszó-
runk egy sor zöldbabot, erre szórjuk a virslikarikákat, és meglo-
csoljuk pár kanál tejföllel. Újra egy sor zöldbab következik, erre
kerül a fõtt tojás szeletelve, és pár kanál tejföllel meglocsoljuk.
Végül a maradék zöldbab kerül rá, amit a maradék tejföllel meg-
locsolunk. Tetejére szórjuk a reszelt sajtot, és 160 fokos sütõ-
ben kb. 30 perc alatt átsütjük az egészet.

Csirkemájjal rakott krumpli

Hozzávalók: 60 dkg csirkemáj, 1,2 kg burgonya, 1 nagy fej
vöröshagyma, 5-8 dkg füstölt szalonna, só, bors, majorán-
na, petrezselyemzöld, tejföl.
A krumplit megmossuk és héjában megfõzzük. Közben a csirke-
májat is megmossuk, hártyás részeitõl megtisztítjuk, majd fel-
negyedeljük. A szalonnát felkockázzuk, és egy serpenyõben a
zsírját kisütjük. Hozzáadjuk a szálasra vágott vöröshagymát,
majd mikor kezd üveges lenni, akkor a darabolt májat is. Sózzuk,
borsozzuk, majoránnával, petrezselyemzölddel ízesítjük, és
együtt megpároljuk, míg a máj minden oldala kissé átsül. Ami-
kor a krumpli megfõtt, hideg vízzel lehûtjük, majd a héját eltávo-
lítjuk. Karikára vágva egy jénai alját kirakjuk a felével, kicsit sóz-
zuk, majd erre halmozzuk a májas részt szaftjával együtt, végül
a másik fele burgonyakarikákkal befedjük. Tetejét tejföllel bõsé-
gesen megöntözzük, és berakjuk a sütõbe, míg átsül az egész.

Hekkfilé burgonyaágyban

Hozzávalók: 1 kg hekkfilé, 1,5 kg burgonya, 2 ek liszt, 2 dl
tej, 2 pohár (30 dkg) natúr joghurt, só, fehérbors, bazsali-
kom, olaj.
A hekkfilét elõzõ nap sózzuk, fehérborssal, bazsalikommal íze-
sítjük és egy éjszakára lefedve a hûtõbe érni tesszük. A burgo-
nyát héjastul megmossuk, majd sós vízben megfõzzük. Lehût-
jük, a héjától megszabadítjuk, majd karikára felszeleteljük. Egy
tepsit, vagy jénait olajjal kikenünk, a burgonya felét rátesszük
egy sorba. Erre helyezzük a befûszerezett hekkfilét. Egy kisebb
lábosba 2 evõkanál lisztet merünk, erre apránként kevergetve
ráöntjük a tejet, majd tûzre tesszük, besamelt fõzünk belõle. Ha
kész, levesszük a tûzrõl, belekeverjük a 2 pohár joghurtot, picit
sózzuk, borsozzuk, majd a hekkfilé tetején elterítjük a felét. Erre
a sorra helyezzük a burgonya másik felét, majd betakarjuk a
megmaradt joghurtos mártással. 180 fokra elõmelegített sütõ-
ben 45-60 percig sütjük.

Csirkés karfiolsült

Hozzávalók: fél fej karfiol, 20 dkg csirkemell, 2-3 tojás, 2-3
ek tejföl, 10 dkg ementáli sajt, 5 szál medvehagyma, só,
bors, szerecsendió, vaj.
A karfiolt rózsákra szedjük és megfõzzük sós vízben. A húst fel-
kockázzuk, sózzuk, borsozzuk, esetleg sültcsirke-fûszersóval is
ízesíthetjük. Serpenyõben vajon kisütjük. Közben a karfiol is el-
készül, hozzáadjuk a csirkéhez, és kicsit még tovább pirítjuk,
megszórjuk szerecsendióval. A tojásokat kikeverjük a tejföllel,
5 dkg sajttal, aprított medvehagymával, csipet sóval, borssal.
Kivajazott tûzálló tálba belekanalazzuk a ragut, és ráöntjük a kré-
met. A tetejét megszórjuk bõven sajttal. Addig sütjük 200 fokon
elõmelegített sütõben, ameddig a sajt megpirul, és a tojásos
krém megdermed.

NAGYMAMA
RECEPTJEI

A gördülõ kövön nem nõ moha, avagy
Kincses Kalendárium 1953

Április 11., Leo napja.
Ezen a napon 1896-ban Athénban
szerezte meg az elsõ (és második)
olimpiai aranyérmünket Hajós Alf-
réd; 1964 óta a költészet napja.

1
Hajós Alfréd már 4 éves (!) kora óta
sokat úszott a Parlament elõtti dunai
uszodában. Amikor athéni diadalait
követõen maga a görög király kérdez-
te meg, hol tanult meg ilyen jól úszni,
derültséget keltõen mellõzte a részle-
teket: „A vízben!”

2

József Attila: Születésnapomra

– verselemzés –

Ebben a versben József Attila a szüle-
tésnapjáról ír, és leírja az életét. Így
sok titkot megtudunk az életérõl,
amiket nem tudtunk volna meg, ha
nem írja meg ezt a verset. Nagy sze-
rencsére azonban megírta. A vers 10
versszakból áll.
Harminckét éves lettem én –
meglepetés e költemény
csecse
becse
Ebben a versszakban a költõ leírja,
hogy 32 éves lett, és hogy ez a költe-
mény egy meglepetés, afféle csecse és
becse. Ezzel azt akarja kifejezni, hogy
számára is furcsa, hogy 32 éves lett.
ajándék, mellyel meglepem
e kávéházi szegleten
magam
magam.
Ebben a versszakban a költõ leírja,
hogy az imént említett költemény tu-
lajdonképpen ajándék, melyet saját
magának ajándékoz. Ezzel azt akarja
kifejezni, hogy más nem vett neki
ajándékot.
Harminckét évem elszelelt
s még havi kétszáz sose telt.
Az ám,
Hazám!
Ebben a versszakban a költõ leírja,
hogy a 32 év olyan gyorsan eltelt, hogy
nem volt ideje keresni 200 pengõt, és
ezt személyesen a Hazának írja. Ezzel
azt akarja kifejezni, hogy rohan az
idõ.
Lehettem volna oktató,
nem ily töltõtoll koptató
szegény,
legény.
Ebben a versszakban a költõ leírja,
hogy lehetett volna tanár, nem pedig
szegény költõ. Ezzel azt akarja kife-
jezni, hogy a költõk szegények, a ta-
nárok pedig gazdagok.
De nem lettem, mert Szegeden
eltanácsolt az egyetem
fura
ura.

Ebben a versszakban a költõ leírja,
hogy azért nem lett tanár, mert elta-
nácsolta az egyetemrõl egy furcsa em-
ber. Ezzel azt akarja kifejezni, hogy a
magyar egyetemeken nagyon furcsa
körülmények uralkodnak.
Intelme gyorsan, nyersen ért
a „Nincsen apám” versemért,
a hont
kivont
szablyával óvta ellenem.
Ideidézi szellemem
hevét
s nevét.
Itt most két versszakot vontam össze,
mert összefüggenek. József Attila
nagy költõ volt, a verseit versszakokra
osztotta, de úgy, hogy azok összefügg-
jenek!
Ezekben a versszakokban a költõ le-
írja, hogy a furcsa egyetemi tanár a
„Nincsen apám” verséért (melynek
eredeti címe: Tiszta szívvel) támadta
meg õt, méghozzá kivont szablyával.
Ezzel azt akarja kifejezni, hogy a köl-
tõ hiába ír bármi szépet és jót, a
hatalmasok karddal támadnak rá.
„Ön, amíg szóból értek én,
nem lesz tanár e féltekén” –
gagyog
s ragyog.
Ebben a versszakban a költõ leírja
(immár szó szerint) gúnyosan, hogy
tanár nem tud beszélni, csak gagyog-
ni, s ehhez még ragyog is. Ezzel azt
akarja kifejezni, hogy nem mind
arany, ami fénylik.
Ha örül Horger Antal úr,
hogy költõnk nem nyelvtant tanul,
sekély
e kéj –
Ebben a versszakban a költõ meg is
nevezi a köcsög tanárt, és közli vele,
hogy kéjes érzete olyan kevés, mint
Mackó sajtban a brummogás. Ezzel
azt akarja kifejezni, hogy tojik egy na-
gyot a furcsa, karddal hadonászó
professzorra.
Én egész népemet fogom
nem középiskolás fokon
taní-
tani!
Ebben az utolsó versszakban a költõ a
szemébe vágja az igazságot Horger
Antalnak, és megmondja, hogy õ nem
hülyegyerekeket fog tanítani az or-
szág hülye középiskoláiban, hanem
az egész népét! Ezzel azt akarja kife-
jezni, hogy bár szegény költõ, sokkal
különb, mint egy dúsgazdag tanár.
Ezért jó vers ez, ezért szeretjük.
Balogh Attila 8. osztály, Pálfa, április
11-én, a költészet napján.
Részlet az Iskoláskönyv c. kötetem-
bõl (Bogárd és Vidéke Lapkiadó,
2005).

Horváth Lajos
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LAPSZEMLE 1913. ÁPRILIS 9.
Új rovat jelenik meg az újságban Irka-firka címen. A Tó rövidítés olvasható a
cikk alatt, s szerzõje a régi és új idõket hasonlítja össze papírra vetett gondo-
lataiban.
„Kultúra–romantika. Egyik kizárja a másikat. Ahol az egyik jó termõföldre talál,
ott a másik elsatnyul, elenyészik.
Régen, amikor még a kultúra nem virágzott úgy a mi szép magyar hazánkban,
mint manapság, az emberek ezernyi kedves bolondsággal igyekeztek lerázni a
napi port. Bolondságokat csináltak, de ezek a bohóságok naivak, közvetlenek,
szívbõl jövõk voltak.
Vegyünk csak egy még aktuális témát. Azelõtt még a legény cukrot kapott a
leánytól a húsvéti locsolkodásért; mikor a leány locsolt – mert azelõtt még a lá-
nyok is öntöztek husvétkor –, virágot kapott cserébe kedvességéért. Manapság,
ha korán reggel egy kis gyerek beállít hozzád öntözni, kidobod szegényt, és tovább
alszol. Hát még, ha leány locsolna legényt! Bizonyára kinevetnénk.
Hja! Fagaces, labuntur anni! Múlnak az évek. Más emberek jönnek, idegesek, az
eszükkel érzõk; más szokások járnak, idegenek, kikölcsönzöttek. Ne érzelegjünk
– mondja a kultúrember, hagyjunk fel az elavult szokásokkal és hozzunk helyet-
tük ujat, a mai kor igényeire megfelelõt.
Ma már alig hall az ember olyan nótát, amibõl ki ne rina az idegen erkölcsök
romlottsága. Ma már nem kell az a nóta, amelyben a bojtárlegény siratja babá-
ját. A „három iccés boros kancsó”-ról elvétve és csak falun énekelnek, de itt utol-
jára hagyják, mikor már nagyon is borszaga van a dalnak. A korcsmákban már
ritkán játszik czigány. Nagyszájú gramofon sipítja a perverz ízû kuplékat. Ha
meghal az „Ujjé, a ligetben” vagy „az anyját neki”, jön helyébe az „Uncili-
smuncili, drága kis kutyám” – így szólítja meg a fiú szerelmesét. És mindenütt, és
mindenhol ez megy. Az utcán, a kávéházban, a színházban, porolás és mosoga-
tás közben éppen úgy, mint a zsúrokon. Egyszóval tele van a levegõ
uncili-smuncilival meg hacacáréval.
„Járjunk egy tuszteppet” – húzza a cigány a bálokon. És valóban járnak olyan
táncot, hogy minden porcikájuk mozog bele. Tusztepp, boszton, ez járja egész éj-
jel. A csárdást nemsokára csak hírbõl fogják ismerni, magyar ruhával meg fo-
kossal kapcsolatban – ezt is csak falun. Nemsokára a régi romantika csak a falu-
nak lesz privilégiuma.
Amikor fiatal lányok és mulatozó fiúk elolvassák ezeket a sorokat, nevetnek
egyet, és azt mondják, hogy csak azért is hacacáré, uncili-smuncili csak azért is
tusztepp és boston. No igen, mert õk modernek.
Agyõ, szép magyar romantika. Eredj aludni. Nem látod, hogy cilinderben,
klakk-frakkban, kipúderezve közeleg nyugatról a kultúra?...”
A hírekben két személyi változásról értesülünk. Az elsõ:
„Fejérvármegye fõispánja Dr. Öszterreicher Gyula sárbogárdi járási tiszti orvost,
közegészségügyi munkásságainak elismeréséül megyei tisztbeli fõorvossá nevez-
te ki.”
A másik személy Béldy (Strack) Károly evangélikus lelkész fia, aki késõbb
miklósi jegyzõ lett és részt vett a község fejlesztésében:
„Új segédjegyzõ Sárbogárdon. A Hessky László lemondása folytán megüresedett
sárbogárdi segédjegyzõi állásra ideiglenesen Béldi Béla okleveles jegyzõ lett ki-
rendelve.
Az „Az hírlik” rovat hû maradt magához: sziporkázóan önti humoros formá-
ba a helyi eseményeket.
„Az hírlik, hogy a sárbogárdi utczai lámpák kimondták az „általános sztrájkot”
és még az elõjáró urak tiszteletére sem fognak egyelõre világítani.
Az hírlik, hogy az öntudatra ébredt sárbogárdi polgárság népgyûlésen fog tilta-
kozni az itt uralkodó sötétség ellen és határozati javaslatában minden vonalon
világosságot fog követelni.
Az hírlik, hogy a márczius 31-iki bogárdi vásárban ismeretlen tettes – Bombay és
Sugár kivételével – az összes színészeknek ellopta a hangját.
Az hírlik, hogy a hírnevére annyira féltékeny Kerényi, attól való félelmében, hogy
társulatának egyik-másik tagját a „sorozó-bizottság” is untauglich-nak találná,
az ujonczozás tartalma alatt a simontornyaiakat fogja mûvészetével „boldogíta-
ni”.
Az hírlik, hogy Kerényi a sorozás elmúltával közkívánatra ismét visszatér
Bogárdra és pedig nem egyedül, hanem teljesen újjászervezett, tizenhárom-
próbás „mûvészgárdájával”.
Az hírlik, hogy egy gazdag amerikai egyik pénzintézetünknél fél milliós alapít-
ványt tett, amelynek évi kamatait nyilvános ünnepélyen a legjobb „pletykahor-
dó” asszonynak fogják kiosztani. A pályadíjra máris lehet jelentkezni.”

(-b -n)

ÁPRILIS 11.
DIÁK: Költészet napja? Mi a fene az? Egyáltalán mi
az, hogy „költészet”? Vannak emberkék, akik üres ide-
jükben maguk elé vesznek egy papírt, és sorokat írnak
egymás alá. József Attila is ilyen volt. Megírta például,
hogy az anyukája egy vasárnap este két kézzel megfo-
gott egy bögrét. Neki április 11. volt a szülinapja. Ezt a
napot tették meg késõbb a költészet napjának. Egyéb-
ként harminckét éves korában fogta magát, és lefeküdt
egy tehervonat kerekei alá, szegény. Nem mondom,
van mit csodálni rajta. Tudom, hogy a verseit aztán ki-
nyomtatták, nekünk is megvan otthon a József Attila
összes költeményei. A mai világban ennek nem sok ér-
telmét látom õszintén szólva.
SZAKTANÁR: Na, te aztán tipikus mai fiatal vagy,
akinek csak a bulin és a pián jár az esze, meg azon, amit
ti egyszerûen anyagnak neveztek, megsértve ezzel a vi-
lág rendjét. Az anyag az, fiacskám, amibõl a világ fel-
épül, a te tested is. A drog pedig, amit ti anyagnak ne-
veztek, megcsúfolja a természet gazdagságát, a virágo-
kat, csillagrendszereket, mert lerombolja a legfensé-
gesebb képzõdményt, az ép emberi tudatot. Felvilágo-
síthatlak, hogy az anyagnál van magasabb rendû jelen-
ség is a mindenségben, mégpedig a szellem. Igazán saj-
nállak, mert neked nincs bejárásod a szellem világába,
emiatt leküzdhetetlen hiányérzet mûködik benned,
ezért vagy kénytelen kábulatokhoz, alkoholhoz, ajzó-
szerekhez nyúlni.
DIÁK: Az ilyen kifejezések, hogy „a világ rendje”, „a
szellem világa”, „legfenségesebb képzõdmény” nem
jelentenek semmit. A „mény” végû szavak egyébként
is gyomorfájást okoznak nálam. Mûanyagszaguk van.
„Tünemény”, „teremtmény”, „különítmény”: úgy
gyártották õket egy reformkori kúriában vagy a Pilvax-
ban, mint a gyárakban a csizmát. Ilyen a „költemény”
szó is. Hosszú. Hamis. Nem tehetek róla, nekem ide-
gen ez az egész. Higgye el, nincs, aki világosan el tudná
magyarázni nekem, mire való a vers. Mert nem lehet
elmagyarázni. Egy pohár vodkának több értelme van.
SZAKTANÁR: Szerencsétlen nemzedék! Elveszett a
kulcs. Én ugyan nem erõlködöm! Maradj a sivatagod-
ban, amelyet paradicsomnak hazudik neked a vodka.

JÓZSEF ATTILA:

Örökkön háborog a tenger,
örökkön zúgnak a lombok,
örökkön fájdalmas az ember,
örökkön kicsik a dolgok.

L. A.

A következõ napokban
folytatódik a változékony
tavaszi idõ, ám az eddigi-
eknél több napsütésre van

kilátás. Csütörtökön a változóan felhõs ég mellett országszer-
te számíthatunk több-kevesebb napsütésre. A reggeli órák-
ban még lehet helyenként kisebb csapadék, napközben azon-
ban már többnyire csapadékmentes idõjárásra készülhetünk.
Péntek délután ismét nedvesebb léghullámok érkeznek ha-
zánk fölé, így szórványosan számíthatunk záporok, néhol
egy-egy zivatar kialakulására. Szombatra virradó éjjel még
sokfelé lehet csapadék, majd napközben fokozatosan csök-
ken a felhõzet, ezzel együtt megerõsödik az északnyugatira
forduló szél, mely várhatóan estétõl mérséklõdhet. Vasárnap
és a jövõ hét elején ismét több lesz a napsütés, a nappali go-
molyfelhõ-képzõdésbõl csak elszórtan várható futó zápor,
esetleg zivatar. A délutáni hõmérsékletek többnyire 13-18 fok
körül tetõznek majd az idõszak egészében, sõt egy-két helyen
akár a 20 fokot is elérheti a csúcshõmérséklet.

www.metnet.hu

IDÕJÁRÁS
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A dedve
Rávica a széle-hossza erdõben sétálgatott,
szamócát szedegetett kis kosarába. Köz-
ben dúdolgatott, dalolgatott, pirgett-pör-
gött napsugaras jókedvében. A kosárka
már majdnem megtelt, mikor halk zörgést
és szuszogást hallott az egyik galagonyabo-
kor felõl.
– Mi lehet az? – találgatta Rávica, és egy
cseppet se ijedt meg.
A zörgés és szuszogás csak nem akart ab-
bamaradni, ezért lábujjhegyen a galago-
nyabokorhoz osont, és ott fülelt. A zörgés
és szuszogás ekkor elhallgatott. Rávica
óvatosan lehajtotta az egyik ágat, hogy mö-
géje lessen. Ekkor érte a legnagyobb meg-
lepetés, amit csak egy Rávicát érhet sza-
mócaszedés közben. A bokor mögött egy
szõrös, barna gombóc gömbölyödött nagy,
bánatos szemekkel. Soha, de soha nem lá-
tott még csak hasonlót sem, pláne a simon-
tornyai erdõben! Még most sem ijedt meg
egy cseppet sem.
– Rávica vagyok – mutatkozott be illen-
dõn. – Te ki vagy?
– Dedve – jött a mély, morgós válasz.
Rávica még soha nem látott és hallott
dedvét, ezért elérkezettnek látta az idõt,
hogy megijedjen.
– Jaj! – kiáltotta elengedve a galagonya-
ágat. – Jaj, egy dedve! Egy óriási, szõrös,
morgós dedve!
Úgy elfutott, ahogy a lábán kifért, még ko-
sárkáját is ott felejtette, pedig az már
majdnem megtelt mézédes szamócával.
Amint beért a házak közé, kiáltozni kez-
dett.
– Egy dedve van az erdõben! Egy nagy, szõ-
rös, morgós dedve, még a kosárkám is el-
vette, szamócástól!
Összefutottak az emberek, találgatták, mi
is lehet a dedve.
– Szerintem elkergették valahonnan, mert
nagy volt, szõrös és morgós – vélte Jup-
pancs néni.
– Ne beszélj bolondokat! – mordult rá
Juppancs bácsi. – A dedve mindig is itt élt
az erdõben, csak eddig láthatatlan volt.
De hogy mi is lehet, arra õ sem tudott vála-
szolni.
– A dedve egy mumus – jelentette ki Ga-
borgya néni.
Erre mindenki kiáltozni kezdett:

– Rajta, emberek! Fogjunk dorongokat, és
ûzzük el a dedvét! Nem kell mumus a
simontornyai erdõbe!
Mind hazaszaladtak dorongokért, de ami-
kor megint összegyûltek, hogy elindulja-
nak dedveûzni, kissé megcsappant a bátor-
ságuk.
– Valaki álljon az élre, hogy vezessen min-
ket – javasolta Juppancs bácsi, és elõzéke-
nyen leghátra állt.
– Álljon csak az élre Rávica, õ tudja, merre
bujdokol a dedve – lökdöste elõre Rávicát
Gaborgya néni.
Most, hogy volt valaki leghátul és legelöl,
elindulhattak volna dedveûzni, de csak
nem akaródzott.
– Én úgy megijedtem, hogy oda többé nem
megyek! – sírta Rávica.
Ekkor ért oda Pangulin, akit felriasztott
szendergésébõl a nagy lárma.
– Hová dentek? – kérdezte, vöröslõ orrát
egy hatalmas, kockás zsebkendõbe fújva.
Ugyanis náthás volt éppen.
– Elkergetjük a mumust. Itt tanyázik az er-
dõben – lengette meg a dorongot Juppancs
néni.
– Miféle dudust? – szipákolta Pangulin. –
Dudusok dincsenek, vagy ha vannak, dem
a széle-hossza erdõben, hadem a desében.
– Miért beszélsz ilyen furcsán, Pangulin? –
csodálkozott Rávica.
– Ded vagyok fázva – sóhajtotta Pangulin.
– Akkor nem is mumus a dedve, hanem
csak egy náthás medve! – csapott homloká-
ra Gaborgya néni. – Gyerünk haza, embe-
rek, hagyjuk szegényt, hadd gyógyuljon
meg.
– És mi lesz az én kosárkámmal? – kérdez-
te Rávica, de erre bizony nem válaszolt
senki.

Boros János Tamás

Tojásocska
Büszkén mutatjuk be a szerkesztõségünk ud-
varán képzõdött termést: a képen látható pici-
ke tyúktojást. 6 fõre nem lesz ugyan belõle rán-
totta, de megpróbálkozunk a kifújásával, hogy
megõrizzük az utókornak e remeket. A „télta-
vaszban” nem csoda, ha összehúzzák magukat
a tyúkok – minden területen.

HKV

A NÁTHA KEZELÉSE
TERMÉSZETES

GYÓGYMÓDOKKAL
A nátha a felsõ légutak leggyakoribb fertõzõ
betegsége. Tünetei a fertõzést követõ 2-3
napon belül jelentkeznek. A fertõzést
vírusok terjesztik, tehát a baktériumok ellen
hatékony antibiotikumok szedése közönsé-
ges megfázás esetén felesleges. Ezekre ak-
kor van szükség, ha felülfertõzõdünk a bak-
tériumokkal. Mivel a vírusok ellen egyelõre
nincsenek speciális, recept nélkül kapható
készítmények, célszerû az õszi idõszakban
felerõsíteni szervezetünk saját védekezõ-
képességét, valamint gyógynövények vírus-
ellenes hatására támaszkodni.
A nátha részben cseppfertõzéssel, a kézre ke-
rült fertõzõ váladékkal terjed. Tünetei az orrdu-
gulás, kötõhártya-gyulladás, torokkaparás,
enyhe hõemelkedés. Meghûlés ellen nem véd
meg az influenzaoltás! A nátha általában né-
hány nap alatt elmúlik, a tüneti szerek, így a
köptetõk, az orrcseppek enyhítik a betegséggel
járó kellemetlenségeket.
Az influenza végtagfájdalmakkal, magas lázzal
járó betegség; az influenzavírusok három cso-
portja okozhatja. A járványokat kivéve viszony-
lag ritkábban fordul elõ, de szövõdményei sú-
lyosak, különösen az idõsebb korosztályt és a
gyermekeket veszélyezteti.
Az antocián növényi festékanyagok influenza
esetén frissítõ hatásúak. Nagy antocián tartal-
mú gyümölcseink a feketeribizli, áfonya, piros
szõlõ. Nyersen, vagy kivonat formájában fo-
gyasszuk megelõzésre és a meghûlés, influenza
kiegészítõ kezelésére.

Fokhagyma és eukaliptusz

Orrhurut oka lehet a nátha mellett nyálkahár-
tya-sérülés, vagy a különféle orrcseppek túlzott
alkalmazása. Orrhurut esetén a tengervízzel tör-
ténõ öblítés, inhalálás jó szolgálatot tesz: növeli
az orrnyálkahártya nedvességtartalmát, ser-
kenti vérkeringését. Ha rendszeresen alkalmaz-
zuk a holttengeri sóoldattal való inhalálást, öblí-
tést, könnyebbé válik a légzés, regenerálódik az
orrnyálkahártya.
Cseppentsünk a fürdõvízbe eukaliptuszolajat, ez
frissíti a levegõt és tisztítja a légutakat. De vi-
gyázzunk, az eukaliptusz belsõleg használva
mérgezõ lehet!
A fokhagymáról már 5000 éve a sumérok is tud-
ták, hogy jó hatással van a köhögésre. Azóta el-
terjedt általános roboráló szerként, de ma már
azt is tudjuk, hogy bizonyos vírusok és baktériu-
mok szaporodását is megakadályozza. Ezért
hasznos, ha megfázás és az influenza kezelése
idején nagyobb mennyiségû fokhagymát ikta-
tunk étrendünkbe. A legjobb fokhagymakivona-
tok ma már kapszulába zárva kaphatók. Elõállí-
tásuk olyan módszerrel történik, mely – a rágás
folyamatához hasonlóan – aprítja a fokhagy-
mát; így biztosítja a fõ hatóanyagok felszabadu-
lását és megõrzését.

Forrás: weborvos.hu
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Vereség idegenben
Bicske TC–VAX KE Sárbogárd 24:21 (13-7)

Vezette: Horváth–Pap.
Sárbogárd: Németh I. – Goldberger 2,
Bodoki 4, Pluhár, Rehák 1, Balogh 1, Na-
csa 4.
Cserék: Borostyán – Suplicz, NÉMETH II.
3, Hegedüs 2, Vorsléger 1, Kaló 3.
Sajnos nem úgy alakult a mérkõzés, ahogy
mi szerettük volna. Már a mérkõzés elején
hátrányba kerültünk, ami az elsõ félidõ vé-
gére 6 gólosra duzzadt. Egyáltalán nem
ment a játék, védekezésben súlyos hibákat
vétettünk, amikbõl könnyû gólokat kap-
tunk, míg támadásban rendre hibáztunk és
pontatlanul lõttünk. A második félidõ sem
kezdõdött túl jól számunkra, nem tudtunk
közelebb kerülni ellenfelünkhöz, sõt a fél-
idõ felénél már 9 gól volt a hátrányunk.
Azonban a 48. percben egyszer csak ma-
gunkra találtunk és megmutattuk a játé-
kunk szebbik felét, és egy 7:0-ás sorozattal
2 gólra megközelítettük az ellenfelünket.
De ez már túl késõn jött és 3 gólos vereség
lett a vége. Ilyen gyenge teljesítménnyel
nem volt komoly esélyünk a gyõzelemre
egy viszonylag jól játszó Bicskével szem-
ben sem.
Vasárnap 17 órakor Dunaújvárosban lé-
pünk pályára a listavezetõ DAC csapata
ellen. A mérkõzés esélyesei nem mi le-
szünk, de bízunk a jó eredményben.
A következõ hazai mérkõzésünk április
21-én (vasárnap) 18 órakor lesz Rácalmás
csapata ellen.

HAJRÁ, SÁRBOGÁRD!

Rájátszás sorsolása:

1. forduló: április 7., 18.00 óra,
Szár sportcsarnok

Bicske–SÁRBOGÁRD 24:21

2. ford.: ápr. 14., 17.00 óra,
Dunaferr sportcsarnok

DAC–SÁRBOGÁRD

3. ford.: április 21., vasárnap, 18.00 óra

SÁRBOGÁRD–Rácalmás

4. ford.: április 27., szombat, 18.00 óra

SÁRBOGÁRD–Bicske

5. ford.: május 4., szombat, 18.00 óra

SÁRBOGÁRD–DAC

6. ford.: május 11., 12.00 óra,
Dunaferr sportcsarnok

Rácalmás–SÁRBOGÁRD

Kérjük tisztelt Szurkolóinkat, Szimpati-
zánsainkat, hogy adójuk 1 %-ával támo-
gassák egyesületünket. Az egyesület adó-
száma: 18502710-1-07.

Rehák Tamás

Az Agárdi Termál
csoport eredményei

Mezõszilas–Lajoskomárom 2-4
Adony–Kulcs 5-0
Pusztaszabolcs–Baracska 5-2
Dég–Seregélyes 0-1
Nagylók–Vajta 2-1
Sárbogárd–Sárszentmihály 3-4
Dunaújváros Pase II.–Ercsi –
Aba-Sárvíz–Káloz –

Az Agárdi Termál csoport állása
1. Dunaújváros Pase II. 19 19 0 0103 16 87 57
2. Ercsi 18 13 3 2 70 16 54 42
3. Aba–Sárvíz 18 11 5 2 44 22 22 38
4. Pusztaszabolcs 19 11 4 4 56 20 36 37
5. Seregélyes 19 11 4 4 46 26 20 37
6. Sárszentmihály 19 10 2 7 43 46 -3 32
7. Nagylók 19 9 4 6 39 37 2 31
8. Adony 19 8 5 6 36 30 6 29
9. Mezõszilas 19 8 1 10 28 36 -8 25
10. Vajta 20 6 6 8 27 45-18 24
11. Sárbogárd 19 4 6 9 27 40-13 18
12. Lajoskomárom 19 4 4 11 25 44-19 16
13. Káloz 18 4 3 11 32 49-17 15
14. Kulcs 19 2 3 14 25 77-52 9
15. Dég 19 2 2 15 21 74-53 8
16. Baracska 19 1 4 14 22 66-44 7

A Road Masters
csoport eredményei

Baracs–Dunafém-Maroshegy 1-2
Gárdony-Agárdi Gyógyfürdõ–Sárosd –
Velence–Kisláng 3-0
Polgárdi Vertikál–Sárszentmiklós 1-0
Szabadegyháza–Szár 1-1
Iváncsa–Mezõfalva 4-2
Martonvásár–Kápolnásnyék 3-0
Bakonycsernye–Bicske 2-3

A Road Masters csoport állása
1. Velence 20 17 2 1 55 15 40 53
2. Sárosd 18 13 1 4 45 20 25 40
3. Martonvásár 19 12 1 6 31 20 11 37
4. Iváncsa 19 11 4 4 44 22 22 37
5. Szár 19 9 7 3 38 14 24 34
6. Bicske 19 10 2 7 49 39 10 32
7. Gárdony–Agárdi Gy. 19 10 2 7 42 35 7 32
8. Dunafém–M.hegy 20 9 3 8 30 29 1 30
9. Kisláng 19 7 3 9 33 39 -6 24
10. Bakonycsernye 19 6 4 9 30 40-10 22
11. Sárszentmiklós 20 6 3 11 28 42-14 21
12. Mezõfalva 19 6 2 11 24 32 -8 20
13. Szabadegyháza 19 4 5 10 26 35 -9 17
14. Polgárdi Vertikál 19 4 5 10 15 40-25 17
15. Kápolnásnyék 19 4 2 13 32 60-28 14
16. Baracs 19 1 2 16 18 58-40 5

Filmajánló

A Csodacsapat
Patrick Orbera ünnepelt futballsztár …
volt.
A sikeres pályán töltött éveket a kezdetek-
ben még eredményes edzõi karrier követte,
de napjainkra lecsúszott, alkohol- és drog-
függõ, kezelhetetlen lumpenné lett.

Tarthatatlan életvitele, és egy élõ tévémû-
sorban elkövetett tettlegessége következté-
ben kislányától is eltiltja a bíróság. A bírónõ
a jó útra térés reményében egy Bretagne
partjainál található kis szigetre „számûzi”,
ahol egy kilátástalan sorsú közösség küzd a
tisztességtelen ingatlan-befektetõkkel a
halfeldolgozó üzemük bezárása ellen. Utol-
só reményük a konzervgyár futballcsapata,
amely egy véletlen folytán még versenyben
van a nemzeti kupáért folyó küzdelemben.
Ha további három mérkõzésüket megnye-
rik, megmenthetik a szigetlakók egyetlen
bevételi forrását: a halfeldolgozót. A helyi
halászokból álló csapat esélytelen a további
küzdelmekben, csak a csoda segíthet rajtuk.
Orbera, a saját és a szigetlakók nehéz hely-
zetét átérezve egy hirtelen ötlettõl vezérel-
ve elszánja magát: az utolsó nagy lehetõsé-
get megragadva egykori pályatársait, játé-
kosait összeverbuválja a nemes cél érdeké-
ben.

A „csodacsapat” tagjainak mindegyike már
régen eltávolodott a futball világától. Min-
denkinek különbözõ testi, lelki bajai van-
nak; a foci az, ami a legkevésbé érdekli õket.
Az egykori klasszisok, akik egymással sem
jönnek ki, egy ideálisnak közel sem mond-
ható környezetben, számos kacagtató ka-
landon keresztül csiszolódnak csapattá a
helyi halászokkal.

Forrás: port.hu
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Április 13., SZOMBAT
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Magyar gazda 6.25 A mi erdõnk
7.00 Híradó 7.15 Boxutca 7.45 Forma-1 9.15 Pecatúra 9.45 Noé barátai 10.15
Úti célok 10.30 Aranymetszés 11.30 Nemzeti nagyvizit 12.00 Hírek 12.05 Sum-
ma 12.35 Forma-1 13.55 DVSC-TEVA–Egri FC labdarúgó-mérkõzés 15.55 Zöld
Tea 16.25 Az én világom 16.45 Doc Martin 17.35 Gasztroangyal 18.30 Szeren-
cseszombat 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Hat nap, hét éjszaka 21.55 A
végsõ visszaszámlálás 23.35 Ákos – Arénakoncert 0.35 Gyilkos ígéretek
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Trendmánia 10.40 Mint a me-
sében 11.30 XX. század – A legendák velünk élnek 12.05 Házon kívül 12.35 Míg a
halál el nem választ 13.10 Az utazó 14.15 A zöld íjász 15.20 A hõs legendája
16.20 Láncreakció 18.30 Híradó 18.55 Fókusz Plusz 19.30 Reszkessetek, betö-
rõk! 3. 21.30 Én és én meg az Irén 23.50 A jó német 1.55 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 Doktorok 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 2. 21.35 A triffidek napja 1.20 Astro-világ 2.25 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 Króni-
ka 12.22 Sportvilág 12.30 Történet hangszerelve 13.05 Rádiókabaré 14.05 Vi-
lágóra 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 21.55 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvi-
lág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07 Rádiókabaré 0.10
Éjszaka

Április 14., VASÁRNAP
MTV: 5.00 Hajnali gondolatok 5.05 Esély 5.35 Magyar gazda 6.00 Katolikus kró-
nika 6.40 Tanúságtevõk 7.05 A Biblia a magyar képzõmûvészetben 7.20 Refor-
mátus magazin 7.45 Metodista ifjúsági mûsor 8.00 Híradó 8.15 Sporthírek 8.25
Forma-1 11.00 Budapesti vadon 12.00 Hírek 12.05 Világ+Kép 12.35 Kulisszatit-
kok 13.05 TS – Sport 7 13.40 Angi jelenti 14.10 Haraszthy 14.50 Titanic 16.25
Gyõri ETO FC–Videoton FC labdarúgó-mérkõzés 18.50 A lényeg 19.30 Híradó
20.00 Sporthírek 20.15 Magyarország, szeretlek! 21.30 Az áruló 23.25 MüpArt
Classic – Puccini: Pillangókisasszony
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Egészségkalauz 10.35
TeleShop 11.30 Gasztrotúra 11.55 A Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek
12.30 Férfi kézilabda Magyar Kupa – Döntõ mérkõzés 14.20 A kicsi kocsi újra a
régi 16.20 Piedone, a zsaru 18.30 Híradó 18.55 Cobra 11 20.00 Sherlock Holmes
22.30 A szõrny 2. 0.20 Portré 1.00 Cobra 11
TV2: 6.00 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 2. 18.30
Tények 19.00 Napló 20.00 A múmia – A sárkánycsászár sírja 22.05 Mission
Impossible 0.10 Téglatesó 1.40 Astro-világ 2.45 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Vasár-
napi újság 8.30 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 10.04 Evangélikus istentisztelet
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 Rádiószín-
ház 21.54 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 15., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 A lényeg 5.55 Ma reggel 9.00 India – Álmok
útján 9.50 Rex felügyelõ 10.35 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 Balett ABC Henriettel 15.00 Boston Legal – jogi játsz-
mák 15.45 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 Aranymet-
szés 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 – Min-
den reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztroshow 12.50 Reflektor 13.05 Fókusz
Plusz 13.40 Éjjel-nappal Budapest 14.35 Fókusz 15.20 Bûnös szerelem 16.20 Ri-
válisok 17.20 A gyanú árnyékában 18.30 Híradó 19.20 Fókusz 19.50 Éjjel-nappal
Budapest 20.50 Barátok közt 21.30 Dr. Csont 22.30 Showder Klub 23.40 A hata-
lom 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 Baba-
percek 9.30 Teleshop 10.30 Astro-világ 11.30 Árva angyal 12.00 Titkok hálójá-
ban 13.00 Doki 14.00 Tények 14.50 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 Té-
nyek 19.25 Aktív 19.55 Családi titkok 20.55 Jóban-Rosszban 21.35 NCIS 23.35
A médium 0.35 Update konyha 0.40 Tények 1.15 Astro-világ 2.20 Nagypapát
kérek karácsonyra! 3.45 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 A görög katoli-
kus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémi-
um 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 Csa-
ládi 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 16., 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 A
hangyák mindent tudnak 14.35 Ízõrzõk 15.10 Boston Legal – jogi játszmák 15.55
A szenvedélyek lángjai 16.45 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 23.25 Híradó 23.40 Boston Legal –
jogi játszmák 0.25 Család-barát

RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Min-
den reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztroshow 12.50 Reflektor 13.05 Gasztrotúra
13.40 Éjjel-nappal Budapest 14.35 Fókusz 15.20 Bûnös szerelem 16.20 Riváli-
sok 17.20 A gyanú árnyékában 18.30 Híradó 19.20 Fókusz 19.50 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 Abraka Babra 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Ba-
bapercek 9.30 Teleshop 10.30 Astro-világ 11.30 Árva angyal 12.00 Titkok háló-
jában 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 Té-
nyek 19.25 Aktív 19.55 Családi titkok 20.55 Jóban-Rosszban 21.35 G. I. Joe: A
kobra árnyéka 23.45 Esküdt ellenségek 0.45 Update Konyha 0.50 Tények 1.25
Astro-világ 2.30 Az egyiptomi tanács 4.50 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 katoli-
kus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémi-
um 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 Tet-
ten 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 törté-
netei 23.00 Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07 Arcvonások 23.30 Tér-Idõ 0.10
Éjszaka

Április 17., 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 Út-
ravaló 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 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 – Min-
den reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztroshow 12.50 Reflektor 13.05 Trendmánia
13.40 Éjjel-nappal Budapest 14.35 Fókusz 15.20 Bûnös szerelem 16.20 Riváli-
sok 17.20 A gyanú árnyékában 18.30 Híradó 19.20 Fókusz 19.50 Éjjel-nappal
Budapest 20.50 Barátok közt 21.30 Szulejmán 22.40 Házon kívül 23.15 Reflektor
23.30 Sivatagi lavina

TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Baba-
percek 9.30 Teleshop 10.30 Astro-világ 11.30 Árva angyal 12.00 Titkok hálójá-
ban 13.00 Doki 14.00 Tények 14.50 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 Té-
nyek 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 23.40 Én
is karcsú vagyok 0.10 Update Konyha 0.15 Tények 0.50 Astro-világ 1.55 Xanadu
3.30 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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Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb

médiafigyelõje, az
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BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.

1084 Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11.
Tel.: 06(1)303-4738,
fax: 06(1)303-4744.

http://www.observer.hu

Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖR-
ZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON,
SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendsze-
rén az O 05-ös csatornán, a 93 Mhz-es frekvencián, valamint az
LRT-COM hálózatán a C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es frek-
vencián.

Április 12., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Lap-
szemle 19.00 Testületi ülés 23.00 és 0.00 Lapszemle

Április 13., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Megyei II. osztályú
futballmérkõzés (90p) 13.00 Lapszemle 14.00 Testületi ülés 18.00
Lapszemle 19.00 Mesemondóverseny Cecén (46p), Húsvéti elõ-
adás Pálfán (80p) 23.00 és 0.00 Lapszemle

Április 14., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Testületi ülés 13.00 Heti hír-
adó 14.00 Mesemondóverseny Cecén (46p), Húsvéti elõadás
Pálfán (80p) 18.00 Heti híradó 19.00 1000 km kerékpárral (ism.
96p) 23.00 és 0.00 Heti híradó

Április 15., H: 7.00 Heti híradó 8.00 1000 km kerékpárral (ism.
96p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Tavaszi koncert a Kippkopp
és a Zengõ Óvodában (67p), Tavaszköszöntõ bál Alapon (ism.
26p), Mutasd meg magad (ism. 20p), Halászbúcsú Rétimajorban
(ism. 17p) 23.00 és 0.00 Heti híradó

Április 16., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Megyei II. osztályú fut-
ballmérkõzés (90p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Testületi ülés
23.00 és 0.00 Heti híradó

Április 17., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Tavaszi koncert a Kippkopp
és a Zengõ Óvodában (67p), Tavaszköszöntõ bál Alapon (ism.
26p), Mutasd meg magad (ism. 20p), Halászbúcsú Rétimajorban
(ism. 17p) 13.00 Heti híradó 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport:
Megyei I. osztályú futballmérkõzés (90p) 23.00 és 0.00 Lapszemle

Április 18., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Megyei I. osztályú fut-
ballmérkõzés (90p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 1000 km ke-
rékpárral (ism. 96p) 23.00 és 0.00 Lapszemle

***
Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lap-
szemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorvál-
tozásról a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûso-
roknál szereplõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltozta-
tás jogát fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a Hírházban (Bogárd és Vi-
déke szerkesztõsége). Ha gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a
szolgáltatókat: TARR Kft. – 06 (40) 416 000, LRT-COM Kft. – 06
(40) 811 911.

Április 18., 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 Rondó 13.25 Átjáró 13.55 Gasztroangyal 14.45 A tótól az asztalig 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 Irigy Hónaljmirigy 21.20 Munkaügyek – Irreality
Show 21.50 Az Este 22.25 Nemzeti nagyvizit 22.55 A rejtélyes XX. század 23.25
Híradó 23.40 Boston Legal – jogi játszmák 0.25 Család-barát
RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Min-
den reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztroshow 12.50 Reflektor 13.05 Egészség-
kalauz 13.40 Éjjel-nappal Budapest 14.35 Fókusz 15.20 Bûnös szerelem 16.20
Riválisok 17.20 A gyanú árnyékában 18.30 Híradó 19.20 Fókusz 19.50 Éjjel-nap-
pal Budapest 20.50 Barátok közt 21.30 Igazságosztók 22.30 A rejtély 23.35
Brandmánia 0.15 Reflektor 0.30 A Grace Klinika 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 Szakítani
tudni kell! 23.20 Zûrös szerelmek 0.20 Update Konyha 0.25 Tények 1.00
Astro-világ 2.05 Szakítani tudni kell! 3.30 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 katoli-
kus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémi-
um Rádiókabaré 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika
17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tet-
ten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11
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 törté-
netei 23.00 Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07 Arcvonások 23.30 Tér-Idõ 0.10 Éjsza-
ka

Április 19., 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 Életkerék 12.55 Esély 13.25 Életmûvész 14.20 Balett ABC Henriettel
14.30 Történetek a nagyvilágból 15.00 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 Újrakezdõk – Szerelmes szingli szittert keres 21.55 Az Este 22.25 Forma-1
0.10 Híradó 0.25 Boston Legal – jogi játszmák 1.10 Család-barát
RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Min-
den reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztroshow 12.50 Reflektor 13.05
Brandmánia 13.40 Éjjel-nappal Budapest 14.35 Fókusz 15.20 Bûnös szerelem
16.20 Riválisok 17.20 A gyanú árnyékában 18.30 Híradó 19.20 Fókusz 19.50 Éj-
jel-nappal Budapest 20.50 Barátok közt 21.30 A zöld íjász 22.30 Gyilkos elmék
23.30 Az egység 0.35 Reflektor 0.50 Gasztrotúra
TV2: 6.00 Alexandra Pódium 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25
Babapercek 9.30 TeleShop 10.30 Astro-világ 11.30 Árva angyal 12.00 Titkok há-
lójában 13.00 Doki 14.00 Tények 14.50 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 Té-
nyek 19.25 Aktív 19.55 Családi titkok 20.55 Jóban-Rosszban 21.35 Már megint
egy dilis amcsi film 23.20 Jog/Ászok 0.20 Update Konyha 0.25 Tények 1.00
Astro-világ 2.05 Már megint egy dilis amcsi film 3.30 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 Baptista
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 Króni-
ka 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 törté-
netei 23.00 Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07 Alma és fája 23.30 Regényes történe-
lem 0.10 Éjszaka

MÛSORA

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

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



Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826
Veszélyes fák kivágása. 06 (20) 437 4869 (3557244)

Kútfúrást vállalok. 06 (20) 437 4869
Két fõ „B-C” kategóriás jogosítvánnyal rendel-
kezõ mozgóbolti eladót és egy fõ segédmunkást
felveszünk. Pályakezdõk jelentkezését is várjuk.
Érdeklõdni telefonon: 06 (30) 382 4133 (3557381)

Albérlet kiadó 06 (30) 9392 157 (3557492)

Simontornyán családi ház eladó, csere is érde-
kel. 06 (70) 9464 792
Györkönyben felújított parasztház eladó. 06
(30) 237 4456
Sárbogárd központjában gázfûtéses társasházi
lakás eladó. Ár. 1.700.000 Ft. 06 (70) 397 4281
Sárbogárdon a Salamon utcában, 3 szobás ház
7 millió Ft-ért eladó. 06 (30) 2376 862 (3557591)

Sárbogárdon, központi helyen 50 m2 üzlethelyi-
ség kedvezõ áron eladó. Telefon: 06 (30) 363
7533 (3557400)

Autóbuszok javításához lakatost keresek alkal-
mi vagy állandó munkára, alapi telephelyre. 06
(20) 263 3538 (3557499)

Családi ház eladó Árpád utca 25., lakást is be-
számítunk. 06 (20) 561 3605, 06 (30) 557 8672
(3557395)

Családi ház Sárbogárdon 40 m2 lakótérrel eladó,
albérletbe kiadó. 06 (30) 532 6170

Tollpaplan-készítés hozott anyagból. Kész pap-
lanok is kaphatók. Pákolicz Árpádné, Sárszent-
ágota, Széchenyi út 5/b. 06 (25) 476 051 (3557393)

Miklóson másfélszobás ház kiadó, kevés rezsi-
vel. 06 (30) 8635 196
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FOGSORJAVÍTÁS
06 25 468 556, 06 70 382 8512

GÁZKÉSZÜLÉKEK
javítása, karbantartása

06 30 440 5790

SÁRBOGÁRD KÖZPONTJÁBAN
85 m2-es téglaépítésû

GÁZFÛTÉSES CSALÁDI HÁZ ELADÓ.
06 1 332 4435

MARTONVÁSÁRI
KUKORICA VETÕMAG KAPHATÓ.

Gazdabolt és Kertcentrum,
Sárbogárd, Ady E. út 224.

Telefon: 06 25 462 214

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!

Piros GyörgyPiros György
ésés

Hegedüs MáriaHegedüs Mária
50.50.

házassági évfordulójukházassági évfordulójuk
alkalmából jó egészséget és
további hosszú életet kíván
az egész család Kislókra!

Sárbogárd központjában találtunk egy felnõtt-, bordó színû
kerékpárt. Érdeklõdni a 06 (25) 460 505-ös telefonszámon
lehet.

Az életet véges végig együtt kell leélni,
Úgy válik el mit ér a nõ és a férfi.

Jót és rosszat megosztani, kacagni és sírni,
a szerelem dal, melyet együtt kell megírni.

Takács Pál
és

Körmendi Erzsébet
60.

házassági évfordulóra,
Alapra

Szeretettel köszöntik
fiaik, Pali és Lajos,
menyeik, unokáik,

unokaveje és menyei, dédunokáik

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!



Bogárd és Vidéke 2013. április 11. KÖZLEMÉNYEK 19

HIRDETMÉNY
Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot és az ügyben érintett feleket,
hogy a Sárbogárd, külterületi 0522/187 hrsz-ú ingatlanon lévõ
nem veszélyeshulladék-lerakót (térségi kommunális hulladék-
lerakót) érintõen a VERTIKÁL Zrt. (8154 Polgárdi, Bocskai u.
39.) kérelmére, az egységes környezethasználati engedély felül-
vizsgálata tárgyában, 28334/2012. ügyszámon közigazgatási ha-
tósági eljárást indított a Közép-dunántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség (8000 Székesfehérvár,
Hosszúsétatér 1., a továbbiakban: Felügyelõség), mely eljárás
megindításáról HIRDETMÉNY-t adott ki a Felügyelõség.
A HIRDETMÉNY kiadásával egyidõben a Felügyelõség a
32158/2013. iktatószámú VÉGZÉSÉVEL közmeghallgatás tartá-
sát rendelte el.
A közmeghallgatás helye: Közép-dunántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség (8000 Székesfehér-
vár, Hosszúsétatér 1.).
A közmeghallgatás idõpontja: 2013. április 19. (péntek) 9.00 óra.
Az eljárás megindításáról szóló HIRDETMÉNY és a közmeghall-
gatást elrendelõ VÉGZÉS másolati példányai a sárbogárdi városi
polgármesteri hivatal (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.) földszinti
hirdetõtábláján 2013. április 8-án kifüggesztésre kerültek, mely
okiratok a hivatal nyitvatartási ideje alatt, hétfõtõl csütörtökig
7.30–16.00 óráig, pénteken 7.30–13.30 óráig megtekinthetõk, il-
letve áttanulmányozhatók.
Az ügyfél – a Felügyelõségnél dr. Tatárvári Bianka Szilvia, vagy
Sturmné Laczó Andrea ügyintézõvel (tel.: 06 /22/ 514 300) történõ
egyeztetés szerinti helyen és idõben – az eljárás bármely szakaszá-
ban betekinthet az eljárás során keletkezett iratokba.
Az iratbetekintés során az arra jogosult kivonatot készíthet, vagy
másolatot kérhet. A másolatot és a kivonatot az eljáró hatóság az
ügyfél kérelmére hitelesíti.

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

MEGHÍVÓ
Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete

2013. április 12-én (pénteken) 9.00 órakor ülést
tart.

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

Napirend:
1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekrõl,
intézkedésekrõl. Beszámoló az átruházott hatáskörök gya-
korlásáról. Tájékoztató a civil szervezetek 2012. évi
támogatásának elszámolásáról.
2. Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról.
Elõadók: a végrehajtásért felelõsök.
3. Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2012. évi
költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadási rendelet
elfogadása.
4. Sárbogárd Város Önkormányzatának 2014. évi költség-
vetési koncepciója.
5. Jelentés a belsõ ellenõrzés 2012. évi tevékenységérõl, az
ellenõrzési megállapításokról.
6. Munkamegosztási megállapodás gazdálkodási feladatok
ellátására.
7. A piacok és vásárok tartásának rendjérõl szóló 21/2009.
(VI. 15.) önkormányzati rendelet módosítása.
8. A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormány-
zati rendelet elfogadása.
9. Az épített környezet alakításáról és az építészeti örökség
helyi védelmérõl szóló 23/2000. (IX. 20.) önkormányzati
rendelet módosítása.
10. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladék-
kezelési helyi közszolgáltatásról szóló 1/2002. (I. 25.) ön-
kormányzati rendelet módosítása.
11. A Sárbogárdi Zengõ Óvoda és a Sárszentmiklósi Kipp-
kopp Óvoda átszervezésérõl döntés.
12. A Sárbogárdi Zengõ Óvoda intézményvezetõi beosztá-
sának betöltésére pályázat kiírása.
13. Vis maior támogatási igény benyújtása.
14. Döntés a Sárbogárd, Ady E. út 112. szám alatti ingatlan-
ra vonatkozó vételi ajánlatról.
15. Az alap és szakosított ellátást nyújtó szociális intézmé-
nyek térítési díjának megállapítása.
16. Tájékoztató a Sárvíz Helyi Közösség mûködésérõl,
megjelent, kiírt LEADER-pályázatokról.
Elõadó: Kiss Károly, a Sárvíz Helyi Közösség vezetõje.
17. Beszámoló a Sárbogárd–Hantos–Nagylók Gyermekjó-
léti Intézményfenntartó Társulás 2012. évi mûködésérõl.
18. Beszámoló a Sárbogárd–Hantos–Nagylók Szociális
Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2012. évi
mûködésérõl.
19. Beszámoló a Sárbogárd–Nagylók Közoktatási Intéz-
ményfenntartó Társulás 2012. évi mûködésérõl.
20. Beszámoló a Szélessávú Közmû Kiépítése Társulás
2012. évi mûködésérõl.
21. A Labdarúgó Sport Club Sárbogárd tájékoztatója sport-
létesítmény használatáról, fenntartási költségeirõl.
22. Szándéknyilatkozat Sárbogárdon létesítendõ sportcsar-
nokra pályázat benyújtásához.
23. A Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény szervezeti
és mûködési szabályzatának jóváhagyása. (Az SZMSZ
megtekinthetõ Sárbogárd város honlapján.)
24. A sportkoncepció (2013–2017) elfogadása.
25. A Sárbogárdi Rendõrkapitányság vezetõjének beszá-
molója a 2012. évi bûnügyi és közbiztonsági helyzetrõl.
Elõadó: Lasancz Zoltán városi rendõrkapitány.
26. Bejelentések.

Dr. Sükösd Tamás polgármester
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NAGY VAGY!NAGY VAGY!
A Cecei Általános Iskola a televíziós vetélkedõben

Ahogy arról már korábban hírt adtunk, iskolánk csapata abban a megtisztelte-
tésben részesült, hogy idén tavasszal részt vehet a TV2 országos televíziós
csatorna által szervezett játékos ügyességi vetélkedõn. A versenysorozat elsõ
megmérettetésére április 6-án utaztunk Kecskemétre, ahol fantasztikus kör-
nyezetben, az új termálfürdõben zajlottak az elsõ elõdöntõ „vizes” feladatai.

Reggel a cukrászda elõtt gyülekeztünk, fáradtan az edzésektõl, álmosan a korai
keléstõl. A buszban, úton a cél felé már lehetett érezni a gyerekeken az izgal-
mat. A korai indulás, a várakozás sem vette el a kedvüket, és teljes erõbedo-
bással küzdöttek a felnõttekkel és kollégákkal együtt a csapatért, az iskoláért.
Erõt adott továbbá a nézõtéren felhangzó „Hajrá, Cece!” kiáltás és induló, me-
lyet a rokonok, osztálytársak, nevelõk szurkolóként felénk intéztek. A hosszúra
nyúlt szünetekben a diákok a termál- és élményfürdõ minden lehetõségét ki-
használhatták.
A hazafelé vezetõ úton senki nem érezte már az elmúlt egy hét fáradalmait, a jö-
võ heti programjainkat tervezgettük, ugyanis várjuk a további feladatokat.
Négy versenyszámon jutottunk túl, és mondhatom, hogy várakozásunkon felül
teljesítettük a megpróbáltatásokat. A következõ, szárazföldi játékok már Buda-
örsön lesznek, melyre minden erõnkkel készülünk.

Ferenczi Roland


