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TAVASZI
VÁLTOZÁSOK
A hétvégén eljött hozzánk a pesti rokonság. Kalákában megmetszettük a szõlõt,
elveteményeztünk, és beindítottam a csepegtetõs öntözõrendszert.

Amerre járok a városban és vidéken, mindenhol sürgölõdnek a kertekben. Vetéshez készítik elõ a talajt. Földbe kerül a borsó, zöldség, sárgarépa magja. A lányok,
asszonyok a ház elõtti virágoskertet csinosítják.
Változás az is, hogy már minden településnek van saját fóliasátra, saját mûvelésbe
fogják a községi földeket. Ettõl lesz majd
olcsóbb az óvodában, iskolában a közétkeztetés. A közösségi példát egyre többen
követik a házi kertekben is. Feltörik a kerti
gyöpöt, építik a házi öntözõrendszereket
és a falusi rokonság kertjében megterem a
városiaknak is a zöldség, gyümölcs.
A Posta utca sarkán most fejezõdik be egy
régi ház felújítása. Egy házzal odébb is
bontanak, építenek. De bármerre járok,
látom, mennyi ház megújul. Helyben és vidéken is intézmények korszerûsítésérõl
számolnak be a polgármesterek. De megújult a város fõtere is, s várjuk már, hogy
mikor nyit a régi óvoda helyén a könyvtár.
Nem beszélve a friss szenzációról: a bogárdi sportcsarnokról és uszodáról!
És a lelkekben is megindult a változás.
Egyre többen hisznek abban, hogy mindenki maga képes tenni magáért, s nem
várhatja senki, hogy majd más orvosolja
helyette a gondjait.
Hargitai Lajos

Sportcsarnok és
uszoda Sárbogárdon
OVISOK A TAVAKNÁL
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TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0045

A Lajoskomáromi EFI
áprilisban is várja Önt!
Április elején a „Rajtad múlik! – életmódprogramok az Enyingi
kistérségben” címû projekt keretében mûködõ egészségfejlesztési iroda több foglalkozásra várja a szív- és érrendszeri betegségben szenvedõket, cukorbetegeket, illetve azokat, akik
szeretnék ezeket a betegségeket elkerülni.
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TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0034

Cece Nagyközség Önkormányzata sikeres egészségvédelmi projektet indított útjára „Éljünk egészségesen – életmódprogramok
a Sárbogárdi kistérségben” névvel. A nagyszabású és többéves
projekt az itt élõ emberek egészségét szolgálja, korra, foglalkozásra, anyagi helyzetre való tekintet nélkül. A program megvalósítása a cecei Egészségfejlesztési Iroda (EFI) által történik egy nyertes TÁMOP-pályázatnak köszönhetõen, az Új Széchenyi Terv keretén belül.

Aktuális programjaink:

Április 3-án szív- és érrendszeri
betegklub
(Helyszíne: Lepsény, vezeti: dr. Zsoldos György)

Napjainkban emelkedik a magas vérnyomásban, szív- és érrendszeri betegségekben szenvedõk száma, és férfiak, nõk körében is egyre fiatalabb korban szedi áldozatait. Odafigyeléssel, tudatosabban azonban ezeknek a betegségeknek a kialakulása megelõzhetõ, illetve a már kialakult elváltozás jó
eséllyel karbantartható! Az EFI betegklubjában a szakember
útmutatásával könnyebb lesz kialakítani egy egészségesebb,
szívbarát életmódot.

Április 4-én cukorbetegklub
(Helyszíne: Lepsény, vezeti: dr. Zsoldos György)

Magas a cukra, netán már kialakult a diabétesze? Tudjon meg
minél többet a cukorbetegségrõl, hiszen legtöbbet önmagának segíthet, illetve – ha elhanyagolja állapotát – még többet
árthat a beteg! Idõben történõ életmódváltással viszont megelõzhetõ, illetve panaszmentes szinten tartható a diabétesz. A
cukorbetegklubban orvosi tanácsokat kap, és a betegtársakkal
is segíthetik egymást.

Április 4-én étrendi tanácsadás
(Helyszíne: EFI, Lajoskomárom, Ozorai u. 1.,
minden második pénteken 13 órától)

„Az leszel, amit megeszel” – elgondolkodtató! Több súlyos betegség, az érrendszeri, az anyagcsere-, a daganatos és a mozgásszervi megbetegedések rizikófaktorait csökkenteni lehet
megfelelõ, kiegyensúlyozott, tápanyagban gazdag, egészséges táplálkozással. A tanácsadás segítségével egészséges, gazdaságos étrendet alakíthat ki.

Április 5-én Nordic walking
(Helyszíne: EFI, Lajoskomárom, Ozorai u. 1.,
kezdõdik: 14 órakor)

A Nordic walking egyre terjed, hiszen kortól, testsúlytól függetlenül egészséges mozgáslehetõséget nyújthat mindenkinek. Próbálja ki Ön is!

Enyingi Egészségfejlesztési Iroda
Cím: 8136 Lajoskomárom, Ozorai u. 1.
Telefon: +36 (30) 532-7013
E-mail: efi.lkom@gmail.com
Honlap: www.rajtadmulik.hu
wwww.ujszechenyiterv.gov.h

Az orvostudomány és az orvosi technológia folyamatos fejlõdésének köszönhetõen egyre több – korábban gyógyíthatatlan – betegség részleges, vagy teljes gyógyítására nyílt lehetõség. Ez érezhetõ emelkedést hozott az átlagéletkor tekintetében, egyúttal
igen megemelte a kezelések költségeit – úgy a páciens, mint az
egészségügyi kasszák számára. Az orvosi ismeretek bõvülésével
egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a leghumánusabb, leghatékonyabb és leg-költségkímélõbb mód a betegségek leküzdésére a
betegségek elkerülése, a prevenció.
Napjainkban egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek az egészségmegõrzésre és a betegség megelõzésre, ezzel szoros összefüggésben az egészséges életmód fontosságának hangsúlyozására. Ez a
tendencia vezetett a megelõzõ módszerek feltérképezéséhez, a
szûrõvizsgálatok elterjedéséhez. Hazánkban is egyre több lehetõség adódik az egyéni egészségi állapot felmérésére, szûrõvizsgálatokon való részvételre, a szaktanácsokhoz való hozzáférésre.
Ezt a funkciót látják el az EFI-irodák.
A mi híres magyar konyhánk, amire méltán vagyunk büszkék, nem
a mai felfogás szerinti egészséges életmód jegyében alakult ki,
hanem elõdeink tiszta levegõn végzett nehéz fizikai munkájához
biztosította a szükséges energiát. Mivel az életvitelünk és a környezeti hatások változása nem járt együtt a nemzeti gasztronómia jellegének változásával, a keveset mozgó magyar lakosság
egészségi állapota már nehezebben birkózik meg a nehéz, fûszeres étkekkel. Az EFI-irodák felvállalták azt a feladatot, hogy egészség-megõrzési tanácsadással látják el a polgárokat. Elõzetes felmérést követõen az irodák szakemberei különbözõ életmódklubokba irányítják a hozzájuk fordulókat, ahol táplálkozási és testmozgási tanácsokat kapnak. A megadott elérhetõségeken minden Sárbogárd kistérségi polgár lehetõséget kap a széleskörû
szolgáltatások megismeréséhez és igénybe vételéhez.

Sárbogárdi Egészségfejlesztési Iroda
Cím: 7013 Cece, Szabadság tér 18.
Telefon: 06-30-922-4757
E-mail: polghiv@cece.hu
Honlap: eljunkegeszsegesen-tamop.hu
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Árgyelán János, a Jobbik jelöltje
ÁRGYELÁN JÁNOS a Jobbik képviselõjelöltje választókörzetünkben. Hivatását
tekintve orosz és angol magánnyelvtanár.
Most éppen katonákat készít fel középfokú nyelvvizsgára egy tanfolyam keretében,
emellett cégeknél tart oktatást, valamint
szakfordítást is vállal. 38 éves, 5 gyermek
édesapja, Székesfehérváron él.
– Az öt gyermek hogyan oszlik meg életkorban?
– Az elsõ házasságomból van három fiú, 13
illetve 12 évesek (ikrek). A második feleségemnek van egy 11 éves kislánya, a közös
kislányunk pedig 2 éves.
– A mindennapokban öt gyermekkel éltek
együtt?
– Két gyermekkel élünk együtt, de a fiaim
hetente két-három alkalommal ott tartózkodnak nálunk, jó a kapcsolatunk.
– Székesfehérváron születtél?
– Az Alföldrõl származok, egy kistelepülésrõl, Nagymágocsról. Mezõgazdasági terület közepén nõttem fel, ott éltem le az elsõ 20 évemet. Szegedre kerültem egyetemre, ahol elvégeztem az angol–orosz szakot.
2000-ben kerültem Székesfehérvárra.
– A családod révén, vagy ott találtál magadnak munkát?
– Itt találtam munkahelyet, illetve az elsõ
feleségemet Cecén ismertem meg és Székesfehérvárra költöztünk.
– A szüleidtõl milyen indíttatást kaptál?
– A szüleim munkásemberek. Édesapám
kamionsofõr volt, édesanyám bolti eladó;
most már nyugdíjasok.
– Mikor kezdõdött nálad az érdeklõdés a
közélet iránt?
– A 2006-os eseménysorozat indított el engem ezen az úton, amikor elhangzott az
õszödi beszéd. Olyan nagy volt bennem az
elégedetlenség, a düh, hogy fokozatosan
ebbe az irányba fordultam. A Jobbikról
közismert, hogy radikális megoldásokat
sürget. Én akkor azt éreztem, hogy gyökeres változásra van szükség. Rendszeresen
jártam a Kossuth térre tüntetni, ott ismerkedtem meg jobbikosokkal. Hivatalosan
2008-ban léptem be a pártba. Majd megyei
elnök lettem.
– Ebben a kampányban milyen fõbb célokkal,
elképzelésekkel indulsz?
– Ebben a választókerületben a Jobbik legfontosabb kampánypontja a munkahelyteremtés. Mi azt mondjuk: ha munka van,
akkor minden van, ha nincs munkahely,
akkor semmi sincs. Ez az alapja a továbblépésnek, a családok megélhetésének. A mezõgazdasági terményekre épülve újra kell
éleszteni a feldolgozó- illetve élelmiszeripart állami segítséggel. Ennek másik haszna, hogy a saját termékünket fogyasztjuk.
– Vannak elképzelések, hogy jó lenne a szövetkezeteket újraéleszteni. Más irányvonal inkább a családi vállalkozásokat, gazdálkodásokat erõsítené. A ti elképzelésetek mi?
– Nekünk legfontosabb célkitûzés a családi
kis- és középvállalkozások megerõsítése.

Azt szorgalmaznánk, hogy aki ténylegesen
megmûveli a földet, azé legyen a bérleti
jog.
– A másik fontos pontotok a közbiztonság.
– A Jobbik megoldása erre a csendõrség
visszaállítása. Nem az elnevezéshez ragaszkodunk (mert sok támadás érte már),
hanem legyen egy olyan szervezet, aminek
a feladata a közbiztonság fenntartása, a
bûncselekmények megelõzése a településeken belül. A csendõrségnek nem adnánk
egyéb rendvédelmi feladatot.
– Hogyan gondoljátok megosztani a feladatokat a különbözõ rendvédelmi szervezetek
(rendõrség, polgárõrségek, csendõrség) között, hogy hatékony legyen?
– A polgárõrséget mindenképpen meg kell
õrizni, mely ma is kiegészítõ feladatot tud
ellátni a hivatalos rendvédelmi szervek
mellett. A rendõrségnek megmaradnának
a közlekedés-biztonsági feladatok, a rendezvények biztosítása. A közbiztonság kerülne a csendõrséghez.
– Úgy látjátok, hogy ez túl sok a rendõrségnek,
ezért érdemes kettéosztani?
– A csendõrségnek hagyománya van, nem
csak Magyarországon. Több európai országban sikeresen mûködik ez a megosztás.
– Ez annyit jelent, hogy új intézmény állna föl,
amire nem kevés anyagi erõt kell fordítani.
– A több milliárd forintot felemésztõ TEK
mûködtetésébõl át lehetne csoportosítani
összegeket. Ha átveszik a rendõrség munkájának ezt a részét, akkor az erre jutó
finanszírozást is megkapnák.
– A programotok következõ mérföldköve az
elszámoltatás. Ha ezt sikerülne megvalósítanotok, ezáltal is lehetne megtakarítani pénzt.
– A Jobbik programjának harmadik pillére, hogy azok az emberek, akik az elmúlt 24
évben irányították az országot, számoljanak el azzal, hova tûnt a nemzeti vagyon.
Ehhez el kell törölni a 40-80 évre szóló titkosításokat, ami akadályozza az állampolgárokat abban, hogy hiteles információkat
kapjanak. A magyar állampolgároknak
tisztán kell látni, ki milyen döntést hozott,
milyen háttérrel, milyen gazdasági szereplõk vettek részt ebben.

– A képviselõk visszahívása is a terveitek
között van? Hiszen ez adná magát az elszámoltatás kapcsán.
– A Jobbik már megfogalmazta az igényét,
hogy ki kell dolgozni egy törvénytervezetet
arra, hogyan hívhatók vissza a képviselõk.
A mentelmi jog eltörlése is fontos lépés
lenne, hiszen ma e jog mögé bújva bûncselekményeket valósítanak meg képviselõk.
A Jobbik elkészítette programját, melynek
címe: Kimondjuk, megoldjuk. Számunkra
fontos, hogy bátran, tabuk nélkül megnevezzük azokat a problémákat, amik minket
sújtanak és megoldást kínáljunk rájuk.
– Ez hol található meg?
– A jobbik.hu honlapról letölthetõ, illetve
néhány ezer darabot nyomtattunk, és a napokban postáztam a térség polgármestereinek. Erre a programra azért vagyunk
büszkék, mert 22 szakmai kabinet írta.
Már 2010-ben is elkészítettük a Radikális
változás címû programot, ezt egészítettük
ki, frissítettük föl. Az élet írta ezt a programot: az elmúlt 4 évben azon kevés pártok
egyike voltunk, akik folyamatosan megkérdezték a választókat, fórumokat, fogadóórákat tartottunk.
– Mivel a parlamentbe bejutottatok a legutóbbi választásokon, adott keretek között volt
lehetõségetek arra, hogy a programotokból,
amit lehet, igyekezzetek megvalósítani. Mik
azok, amik hozzátok kötõdnek, és közvetett,
vagy közvetlen módon megvalósultak?
– A Jobbik számos alkalommal elõterjesztett törvényjavaslatot, amit lesöpörtek az
asztalról, és egy-két hónap múlva elõkerült
kormánypárti oldalról. Örülünk, hogy jó
néhány ötletünket jónak találta a parlamenti többség. Meg kellett vívni a harcunkat, meg kellett tanulni az utcai politizálás
után egy felelõs politikai vitát is levezetni,
törvényjavaslatokat beadni, módosító indítványokat írni. A Jobbik ösztönzésének
köszönhetõ, hogy a határon túli területekre a magyar állam finanszíroz minden osztálynak egy kirándulást. A Jobbik szorgalmazta a határon túli magyarok állampolgársághoz való jutását. Felelõsséget kell
vállalnunk az elszakított nemzetrészekért!
Aki magyarnak született, magyar kultúrában nõtt fel, annak legyen joga felvállalni
ezt, tanulni az anyanyelvét, magyar iskolába járni és magyar kultúrkörben nevelkedni!
– Hogyan latolgatod az esélyeiteket?
– Úgy gondolom, ebben a választókerületben nagyon erõsek vagyunk, akár meglepetés is lehet. De egy biztos második helyre mindenképpen lehet számítani. Rengeteg fórumon, az utcán beszélgettünk az
emberekkel, hogy elmondhassák a gondjaikat, feltehessék kérdéseiket, és ez alapján
felelõsen tudjanak dönteni, hogy milyen
irányban szeretnék látni az ország vezetését április 6-a után.
Hargitai–Kiss Virág
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Interjú
Varga Gáborral
VARGA GÁBOR országgyûlési képviselõt, Cece polgármestere újra megméreti
magát a választáson. A vele készült interjú
kivonatát olvashatják.
– Nemcsak arról szól számodra a kampányidõszak, hogy meg kell versenyezni az országgyûlési helyért, hanem arról is, hogy összegezd az elmúlt 4 évet. Mi az, amit sikerült
megvalósítanod a kitûzött célok közül, mi az,
amit nem, vagy másképpen?
– A 2010-2014 közötti idõszak az elsõ ciklusom volt. Vidéki emberként bemenni az
ország házába óriási megtiszteltetés, felejthetetlen élmények fûzõdnek ehhez a 4
évhez. A fogyasztóvédelmi bizottságnak
voltam a tagja. Megalkottuk a fogyasztóvédelmi törvényt, fõhatóságot, hivatalt
hoztunk létre. A rezsicsökkentés is hozzánk tartozott. Pártállástól függetlenül jól
együtt tudtunk dolgozni képviselõtársaimmal. Úgy gondolom, ebben a ciklusban
nem hoztam szégyent a szûkebb területemre, öregbítettem a Dél-Mezõföld jó
hírnevét. Nem politikai, hanem szakmai
alapon próbálok dolgozni. Polgármestertársaim bármilyen pályázatban fordulhattak hozzám segítségért. A megmaradt uniós forrásokat megpróbáltuk jól fölhasználni. Dél-Fejérben 10 település van, ahol befejezõdött, folyik, vagy elindult a szennyvízberuházás.
– Mennyire kellett segíteni lobbizással a településeket?
– A szennyvízpályázatoknál kormányrendelet határozza meg, hogy a 2000 fõ fölötti
településeket 2015. december 31-éig
szennyvízrendszerrel kell ellátni. Az 500
fõnél népesebb településeknél is meg fogjuk valósítani a szennyvízberuházást, erre
félre van téve 400 milliárd Ft. A jó értelemben vett lobbizás az elnyert pénzekhez való hozzájutást, a szakigazgatási szerveknél
való gyorsított haladást jelenti. Ezért volt
fontos a kormányhivatalok, járási hivatalok, kormányablakok megalakítása. Az
önkormányzatok adósságát konszolidáltuk. Ahol nem kellett beavatkozni, oda
plusz támogatást adunk a következõ években. Szót kell ejtenem az egészségügyi infrastruktúráról is. A bogárdi rendelõintézetet én adtam át, és a Fejér Megyei Önkormányzatnál bábáskodtam azon, hogy
felújítsuk és új eszközökkel lássuk el. A
Szent György Kórház fõigazgatója elmondta: a várólistákat gyakorlatilag meg
tudták szüntetni. Vannak bizonyos szakrendelések, ahol még vannak várólisták,
de 6 héten belül lehet idõpontot kapni. Ez
az európai normának megfelelõ. Nem
lehetünk elégedettek, de próbálunk az
egészségügyben, oktatásban, közigazgatásban stb. rendet tenni
– A KLIK motorja mintha zötyögõs lenne. Korábban mindegyik iskola maga gazdálkodott

a vagyonával. A központosítás megnehezíti a
dolgokat.
– Ennek finomhangolása majd most kezdõdik. A pedagógusok béremelése, az
életpályamodell megalkotása a magyar
társadalomnak több évtizedes lemaradása
volt. Pedagógusként kezdtem, és most
apaként, szülõként, fenntartóként, törvényalkotóként is látom a nehézségeket.
Bármelyik oldalán húzzuk meg a terítõt,
mindenhol egy kicsit ráncosodik, nehéz kisimítani az egész rendszert. A következõ 4
évnek ez nagy feladata lesz.
Nagyon fontosak voltak a Start munkák.
Az a polgármester, közösség, aki bejelentkezett erre, óriási lehetõséget kapott. Mi
sem tekintjük ezt végleges megoldásnak,
de jó ugródeszka ahhoz, hogy a szabad piacon munkavállalóként bármikor el tudjon
helyezkedni valaki.
– Sokszor elhangzott Sárbogárdon különbözõ
fórumokon egyfajta negatív kritikaként, hogy
„na, ezt a Varga Gábor elintézte”.
– A negatív kritikát el tudom fogadni abban az esetben, ha nem sikerül valami. Soha nem a sikereimbõl tanulok. A lehetõségeinkhez mérten jól teljesítettünk Dél-Fejérben. Jól tudtunk együttmûködni a megyei országgyûlési képviselõkkel. Az útfelújítások tekintetében szeretnénk a 63-ast
11,5 tonnás tengelyterhelésûvé és egy kicsit szélesebbé téve legalább Sárbogárdig
eljutni. Jó lenne, ha a Sárbogárdot elkerülõ út legalább a tervezõasztalon elkezdõdne.
– Volt idõszak, amikor kiálltál a színpadra, és
éreztem benned egy kis elbizonytalanodást.
Mi okozta ezt?
– Abban a családban, amibe tartozom a
parlamentben, bennem soha nem volt egy
fikarcnyi önbizalomvesztés sem. Hittem
végig abban, amiért kiálltunk. Inkább az
volt rám hatással, amit helyben érzékel az
ember, hogy a válság hulláma, vagy a felfelé ívelõ szakasz mindig egy kicsit késõbb
érkezik ahhoz képest, ahogy szeretnénk.
2012-ben születtek az ikreink. Lehet, hogy
fáradtabb is voltam. Sok munkám van. Polgármesterként sok támadást kaptam a
szennyvízzel kapcsolatban is. Nem kis dolgokat vittünk véghez országos és helyi szinten. Nem volt hiábavaló munka. Aki az országon végigmegy, látja a sok épülõ vagy
elkészült beruházást, a szántó-vetõ embereket, hogy mennyire bizakodóak. Hogy
mennyi munka, asztalcsapkodás volt e mögött, az senkit nem fog érdekelni.
– Mik azok az elképzelések, amiket szeretnél
folytatni, megvalósítani a következõ ciklusban, ha nyersz? Mi van akkor, ha más kapja a
megbízatást?
– Viszonylag szerencsés vagyok, mert a 18
induló közül kevesen vannak, akik ebben a

körzetben laknak, és én már 4 évet dolgoztam a parlamentben. A Fidesznek az a
programja, hogy szeretnénk folytatni a
megkezdett munkát. Magyarországot
talpra állítottuk, az IMF hitelét visszafizettük, saját belsõ energiatartalékokkal rendelkezünk, és tudunk fejlõdni. Leraktuk
azokat az alapokat, amikre lehet építkezni.
Az elkövetkezendõ idõszakban az uniós
források 50-60 %-át szeretnénk kis- és közepes vállalkozásokra, munkahelyteremtésre fordítani. Ma kaptam kézhez a
Séd–Nádor–Galya vízrendszer rehabilitációját megalapozó tanulmányt. Ez az egyik
alapja annak, hogy a Dél-Mezõföld mezõgazdasága, öntözhetõsége megvalósulhasson. Az öntözéses rendszerre élelmiszeripart lehet fölépíteni. A munkahelyteremtésben óriási lehetõségeket rejt ez magában. Biztos vagyok benne, hogy a következõ ciklusban Enyinget, Sárbogárdot, Mezõfalvát fel fogják fedezni a kis- és közepes
vállalkozások, a beszállítói háttéripar.
Többek között ezért fontos a 63-as út rendbetétele, a Sárbogárd és dunaújvárosi híd
közötti M8-as megépítése. A helyben
tehetséges vállalkozók beszállítóként különbözõ multinacionális cégeknek dolgozhatnának. Újra magyar ipar kell, a könnyûipar fejlesztése.
– Hiányolom a kis mûhelyeket. Amióta Sárbogárdon meghalt a kovácsmester, nincsen
kovács a környéken. Jó lenne az oktatást ilyen
irányban is fejleszteni. Az ilyen mesterségek
egy-egy embernek biztos, életen át tartó megélhetést biztosíthatnak.
– Ezt én is osztom. A feleségem például
egy OKJ-s szabó–varró tanfolyamra jár,
hogy egy kis mûhelyt hozzon majd létre.
Szerintem erre elõbb-utóbb megint lesz
igény. Ha valaki szeretne ilyen képzésben
részt venni, vannak lehetõségek. Lehet,
hogy ha nem választanak meg, elmegyek
szabómûhelybe, vagy kovácsnak. Aki tenni
akar valamit, annak teljesen mindegy, mit
csinál. Úgy gondolom, tanárként, polgármesterként és képviselõként is megálltam
a helyemet.
– Jó versenyzést kívánok neked.
– Köszönöm szépen. A rajtvonalnál fölsorakozott mindenki, tesszük a dolgunkat.
A teljes interjút a Bogárdi TV vetíti.
Hargitai–Kiss Virág
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Több mint 53 millió óvoda-felújításra
Három polgármester: Méhes Lajosné (Alap), Tiringer Mária
(Sáregres), dr. Sükösd Tamás (Sárbogárd), valamint Varga Gábor országgyûlési képviselõ múlt héten csütörtökön együtt jelentették be azt az örömteli hírt, hogy a Belügyminisztérium pályázatán a Sárbogárdi Zengõ Óvoda 26 millió 387 ezer Ft-ot, az
alapi, alsószentiváni és sáregresi óvoda közösen 26 millió 994
ezer Ft-ot nyert óvoda-felújításra.
Varga Gábor elmondta: 2014-ben 1 milliárd Ft-os keret áll rendelkezésre óvoda-felújításra. 21-szeres a túljelentkezés. A pályázat 90 %-os támogatási intenzitású. Ez a pályázati lehetõség is a
családbarát kormányintézkedések közt szerepel el. Az elmúlt
négy évben közel 6000 új óvodai férõhelyet teremtettek.
A polgármesterek – megköszönve Varga Gábornak a nemes ügy
érdekében nyújtott segítségét – arról adtak tájékoztatást, hogy
mire fordítják az elnyert összeget.
Méhes Lajosné: Nagy szükség van erre a fejlesztésre, mert az óvodai nevelés területén nemcsak a szakmai fejlõdés lényeges, hanem az épületek felszereltsége, állapota is. Az alapi, alsószentiváni és sáregresi óvoda megegyeztek a legszükségesebb célokban
(energia- és fûtéskorszerûsítés), a takarékosságot szem elõtt tartva. Az alapi óvodában az intézmény külsõ szigetelésére, színezésére, a csoportokban burkolatcserére kerül sor, illetve a konyha
újul meg. Alsószentivánon a burkolat és nyílászárók cseréjére, a
villamos hálózat felújítására, kerül sor.
Hozzátette: lesz feladatuk a nyáron, hiszen szeptemberre szeretnék mindezt megvalósítani, hogy új környezet fogadja a gyerekeket az új nevelési évben.

Tiringer Mária: Több lépcsõben történt eddig a sáregresi óvoda
felújítása. 2012-ben 18 millió Ft támogatásból tetõfelújítást, a külsõ nyílászárók cseréjét, fûtéskorszerûsítést hajtottunk végre. Ezt
folytatjuk most e támogatásból. Burkolatcserére és ehhez kapcsolódóan a vízvezetékrendszer felújítására kerül sor. Külön köszönöm a gesztortelepülés, Alap segítségét, munkáját. Színvonalas,
kényelmes oktatást szeretnénk a településen biztosítani.
Dr. Sükösd Tamás: Sárbogárdon a Mikes közi óvodában lesz a
fejlesztés. Látszatra jó az épület, de a szél által terheltebb keleti,
északi oldalon nyílászáró- és födémcsere, valamint a fûtéskorszerûsítés megoldása, az energiahatékonyság növelése szükséges. Jó
tapasztalatunk van a BM-es pályázatokkal, mert hazai forrás, és
egyszerû az elszámolás. Mindenképpen helyi vállalkozók bevonásával szeretnénk megvalósítani a beruházást nyáron.
Hargitai–Kiss Virág

Sportcsarnok és
uszoda Sárbogárdon

Megyei képviselõk
egyeztetése

A VAX Kézilabda Egyesület, a Kosárlabda Club és a Sárszentmiklósi SE példátlan összefogása 341 millió Ft elnyert pályázati
támogatást eredményezett 250 fõs, multifunkcionális sportcsarnok építésére, amihez 140 millió Ft önerõt biztosít az önkormányzat – jelentette be Varga Gábor országgyûlési képviselõ és dr.
Sükösd Tamás polgármester kedden délelõtt sajtótájékoztató keretében. Az eredeti terv szerint a Mészöly iskola szabadtéri pályáinak helyén épült volna fel a csarnok, azonban egy kormányhatározatnak köszönhetõen a Sárbogárdi járás kap egy tanuszodát, így
a csarnok és uszoda sportkomplexuma valószínûsíthetõen az Ifjúsági park ún. kijevi házas (Árpád utca és Túry M. utca határolta)
fertályán lel majd otthonra, amennyiben a testület így dönt.
A sportcsarnok elõzetes tervezése megtörtént, ami adaptálható
az új helyszínre. A tanuszoda iskolaidõn kívül nyitva áll a lakosság
elõtt is.

Fejér megye országgyûlési képviselõit hívta egyeztetésre Varga
Gábor Rétimajorba pénteken délelõtt, ahol összegezték az elmúlt ciklus eredményeit, és tárgyaltak a jövõbeli célokról, együttmûködési területekrõl.
Szóba került, milyen
fontos útfelújítások
történtek
megyeszerte, s hogy ennek
folytatása a legfõbb
utakon közös érdekük és feladatuk lesz
a továbbiakban is.
Varga Gábor kiemelte: az élelmiszeripar fellendítése
a másik fejlesztési
terület, ami kombinálva
öntözéses
rendszerrel termelés és foglalkoztatás tekintetében is jelentõs
elõrelépést eredményezhet. Erre komoly uniós források lesznek.
Megemlítette, hogy az orosz kapcsolat is akkor realizálódhat, ha
képessé válik a mezõgazdaság folyamatosan nagy mennyiség
exportálására.
Cser-Palkovics András Székesfehérvár és a vidék jó kapcsolatát
hangsúlyozta: a megyeszékhely akkor tud fejlõdni, ha a megye
egésze fejlõdik, és viszont.
L. Simon László kormánybiztos a kulturális értékek megõrzésének, megmentésének fontosságára hívta fel a figyelmet (példaként a dégi kastély sürgetõ felújítását ragadva ki), amire ugyancsak lesznek források.

Hargitai–Kiss Virág

Hargitai–Kiss Virág
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Lezárult a városrehabilitáció
Hivatalosan is lezárult a városközpont felújítása csütörtökön délelõtt a díszteremben. A projektzárón a Himnuszt követõen dr. Sükösd
Tamás polgármester köszöntötte a vendégeket és mondott köszönetet mindazoknak, akik munkájukkal bármilyen formában segítették a több helyszínt felölelõ beruházás megvalósulását.
Varga Gábor országgyûlési képviselõ a száraz
adatok felsorolása után kifejtette: az elnyert,
rendelkezésre álló támogatást meglátása szerint
hasznosan és a lehetõségek szerint legjobb módon használták fel, amibõl megújulhatott a hivatal, a mûvelõdési ház, a katolikus templom környéke, valamint piac épült, modern körülmények
közé költözhet a könyvtár. A városszépítés újabb
pályázatok kiaknázásával tovább folytatható.
A terveket készítõ iroda munkatársa ezt követõen vetített képeken mutatta be, hogy melyik helyszín hogyan változott meg a rehabilitáció során.
Emelte az esemény fényét a Sárszentmiklósi Általános Iskola diákjainak verses–népdalos frappáns mûsora.
Hargitai–Kiss Virág

„Indul a magyar
Attila földjére...”
Ezzel a címmel tartott elõadást Horváth Béla nyugalmazott történelemtanár a Sárbogárdi Múzeum Egyesület rendezésében kedden este a mûvelõdési házban. Elhisszük-e, amit az iskolákban tanítanak, hogy õseink tényleg úgy találtak honra a Kárpát-medencében, ahogy a tankönyvek írják? Igaz-e a feltevés, hogy keletrõl
vándoroltunk idáig? Egyedül vagyunk-e nyelvjárásunkkal? Tényleg a finnek a nyelvtestvéreink? Honnan származunk egyáltalán
és mi a biztos mindebbõl? Mit titkolnak el elõlünk és ki mond igazat? Több kérdés merült fel az elõadás kapcsán, hiszen a történelemórákon tanult õsmagyar bevándorlási útvonalak az ott talált maradványok és kulturális örökségek alapján egy lehetséges magyarázattal szolgált László Gyula.
Mégis emellett még két lehetséges elmélet létezik.
Kedden dr. Makkay János régész elméletére alapozva hallgathattuk meg
Béla közel 2 órás elõadását. Ez a két
óra mondhatni édeskevés ezen elmé-

let magyarázatához, ezért maradtak nyitva még kapuk elõttünk.
Dr. Makkay elméletében kettõnél több bevándorlási hullámról
esik szó, ráadásul máshonnan jött, különbözõ népcsoportokról is
találtak bizonyítékokat. A bevándorolt (Árpád-féle) magyarok
uralkodó része valóban keleti gyökerû, de török nyelvû, emellett
korábban ide üldözött szláv, illetve bolgár népcsoportok is megtalálhatók. Õk valóban magyarul beszéltek, Árpád népe ezért
megtartotta a magyarok nyelvét.

Az igazat soha nem fogjuk megtudni. De közelebb kerülhetünk
gyökereinkhez, ha utánaolvasunk, esetleg meghallgatjuk mindhárom elméletet.
Horváth Béla elõadását a Bogárdi TV adásában tekinthetik meg.
Hargitai Gergely

Programok az Alapi Óvodában
A Fonódás Kulturális Egyesület és a Fejér
Megyei Mûvelõdési Központ az NKA
Közmûvelõdés és Népmûvészet Kollégiuma támogatásával megvalósuló Tár-Túra
sorozat negyedik szakmai napja az Alapi
Óvodában kerül megszervezésre.
Idõpont: 2014. április 4., péntek, 14.00 óra.
Téma: a könyvtár.
Cél: megismerni, utat mutatni, nyitottá, új
dolgokra fogékonnyá tenni a gyerekeket.
Meghívottak: közmûvelõdési szakemberek, óvónõk, tanítók.

Bevezetõ elõadás: Mitõl lehet vonzó a
könyv?
Gyakorlati foglalkozás: egyedi képeskönyv készítése; a foglalkozást vezeti: Sevella Zsuzsanna.
Részvételi díj: 1.000 Ft/alkalom.
Mindenkit szeretettel várunk!
***
Az Alapi Óvodában húsvéti készülõdés
keretében nyílt délelõttöt szervezünk a
szülõknek 2014. április 8-án, kedden, 9.30
órától.

A délelõtt folyamán a Fejér Megyei Mûvelõdési Központ „Óperencián innen, tanórán túl” projektje keretén belül Gyermekjátszó–Táncház foglalkozásra is sor
kerül. Az élõzenés foglalkozás hangulatáról a Szedtevette Zenekar gondoskodik. A
foglalkozás vezetõje: Kneifelné Laczkó
Krisztina.
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KÉK HÍREK
Fodrásznak készülnek
2014. március 25-én a reggeli órákban bejelentés érkezett az egyik sárbogárdi hipermarketbõl, miszerint két sárbogárdi fiatal hajformázót tulajdonított el 8.860 forint értékben. A kiérkezõ járõrök egy fiút
és egy lányt elõállították a Sárbogárdi
Rendõrkapitányságra. A rendõrök törvényes képviselõjük jelenlétében tulajdon elleni lopás szabálysértés elkövetése miatt
hallgatta meg a két fiatalt. Velük szemben
szabálysértési elõkészítõ eljárás folyik a
fenti cselekmény elkövetése miatt.

Tárt ajtóval várták
2014. március 28-án Vajtáról érkezett bejelentés, miszerint ismeretlen tettes egy
nyitott állapotban hagyott lakásba bement
és eltulajdonított mûszaki cikkeket, ékszereket, valamint a nyitva hagyott melléképületbõl 1 db üres gázpalackot. A nyomozók az adatgyûjtés során megállapították
az elkövetõ kilétét, majd lakcímén házkutatást tartottak, ahol az eltulajdonított tárgyak nagy részét lefoglalták. A 28 éves vajtai nõt a nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki kisebb értékre elkövetett lopás
elkövetésének megalapozott gyanúja miatt, majd bûnügyi õrizetbe vették.

Vadromantika
2014. március 28-án egy 21 éves sárbogárdi
lány tett feljelentést volt élettársa ellen,
aki 2014. március 27-én az esti órákban
bántalmazta. A feljelentõ elmondta, hogy
az utcán sétálva 17 éves barátja rákiabált,
majd ezzel egy idõben nagy erõvel megütötte, melynek következtében súlyos sérülést szenvedett. A 17 éves férfi ellen súlyos testi sértés elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indult büntetõeljárás.

2014. április 3. Bogárd és Vidéke

Miklósi hírcsokor
Óperenciás
Mesemondóversenyen
Az elmúlt idõszak elõválogatóját követõen
174 tanulóból 16 ügyes mesemondó gyermeket választottak ki arra, hogy részt vegyen a megyei mesemondóverseny döntõjén. Erre az eseményre került sor március
25-én Székesfehérváron a Hetedhét Játékmúzeumban. A Sárszentmiklósi Általános
Iskolát nagy örömömre én, vagyis Huszár
Anna 5. a osztályos tanuló képviselhettem
felkészítõ tanárom, Tóthné Huszár Magdolna kíséretében.
Az elõadott mûvem egy székely népmese
volt, melynek címe: Az ördög és a székely
menyecske. A mese arra szolgált tanulságul, hogy jól meg kell fontolni a párválasztást, és a lehetõ leghelyesebben kell dönteni házasságkötéskor.
A zsûri és a közönség is nagy szeretettel fogadták az elõadásomat, tapssal díjazták a
székely humort. A siker ezúttal sem maradt el, hiszen 2. helyezett lettem a megyébõl ebben a népes mezõnyben.

Ellenbruck Krisztina, Huszár Anna) énekhármas, Csaloglányok (Csanádi Cintia,
Kovács Dominika, Ellenbruck Krisztina,
Ellenbruck Zsanett, Huszár Anna, Horváth Vanessza, Paczona Panna, Szabó Dina, Tatár Petra) népdaléneklõ csoport,
Rick Alma versmondó, Huszár Anna mesemondó, Szûcs Norbert mesemondó.

Huszár Anna 5. a

Térségi Tehetséggála
A tehetségek bemutatkozását célozta a
Dunaújvárosban megrendezett KözépMezõföldi Térségi Tehetséggála. Az igazán ünnepinek mondható rendezvény a
Bartók Kamaraszínházban lelt otthonra
március 30-án, vasárnap, délután. A kellemes tavaszi idõben öt dunaújvárosi és három térségi intézmény (mezõfalvi általános iskola, sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnázium, Sárszentmiklósi Általános Iskola)
kiváló diákjai gyülekeztek össze, hogy a
színpadra és a nagyközönség elé lépjenek.
Tóth Györgyné, a Dózsa György Általános
Iskola igazgatójának, a Tehetségtanács el-

Az országos tehetséghónapi programsorozat Mezõfalván folytatódik április 7-én egy
villámcsõdülettel, flashmobbal, amely a
néptáncról fog szólni. Dunaújvárosban, a
Rudas iskolában partneri klubot és játékkal színezett elõadásokat rendeznek április 8-án. Április 10-én a Sárszentmiklósi
Általános Iskolába a Festikék alkotónapra
várjuk a rajzolást, festést kedvelõ, mûvelõ
diákokat. Április 23-án egy nagyszabású
street art-tal zárul a programsorozat a Dózsa mozi elõtt, ahol a dunaújvárosi tankerület mûvészetekkel foglalkozó, közel háromszáz diákja mutatkozhat majd be.

nökének köszöntõje után verses, mesés,
táncos, hangszeres és énekes produkciók
következtek. A színvonalas elõadások
alatt a diákok kivetített képzõmûvészeti
alkotásaiban, fotóiban gyönyörködhettünk. A Sárszentmiklósi Általános Iskola
kiválóságait a mûvészetek területén képviselték: Tücsökmadár (Kovács Dominika,

Az elõadások, villámcsõdületek, alkotónapok, szakmai programok szerte az országban március 25-e és április 25-e között, a
megmutatkozás lehetõségét nyújtva, a tehetséggondozás jelentõségére hívják fel a
figyelmünket.

Sárbogárdi Rendõrkapitányság

Marad
gesztenye
Múlt heti lapunkban írtam arról, hogy a
miklósi Gesztenyesor több gesztenyefáját
is veszélyessé minõsítették, kivágásra ítélték, és hogy helyettük másfajta, ellenállóbb csemetéket ültetnek. A gesztenyefák
védelmére kelõ lakók álláspontját figyelembe véve az önkormányzat utánanézett
és talált a betegségekkel szemben ellenálló
gesztenyefafajtát, ezért ilyenekkel pótolják a kivágott növényeket.
Hargitai–Kiss Virág

Horváth Ferencné igazgató
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Zengõ II. Egészségnap
A Sárbogárdi Zengõ Óvodában 2014. március 27-én tartottuk a
második egészségnapot. A rendezvény része és folytatása az
„Egészséges óvodások Sárbogárdon” TÁMOP-6.1.2.-11/1-20121564 pályázatnak.
Ez alkalommal a reformételek kerültek középpontba. Az elõkészületek már napokkal ezelõtt megkezdõdtek a csoportokban.
Minden óvodapedagógus úgy irányította a különbözõ óvodai tevékenységeket, játékokat, hogy a gyermekek figyelmét az „egészség” szó jelentése felé orientálja. A középsõs és nagycsoportos
korosztály változatos rajzokkal jelenítette meg, hogy a saját családjukban mit tesznek az egészségért. Láthattunk focizást, konditermet, uszodát, biciklizést, lovaglást ábrázoló rajzokat. Az elkészült mûveket az óvoda aulájában kiállítottuk, hogy a szülõk is
megcsodálhassák gyermekeik munkáját.

Az egészséges életmód kialakításában az étkezés minõségére is
fontos hangsúlyt fektetnünk. Az elmúlt alkalommal már sokféle
gyümölccsel és zöldséggel megismerkedhettek a gyermekek,
most az egészségesebb pékáruk, szendvicsek, saláták, édességek
kerültek sorra. Az óvoda aulájában finomságokkal terítettük meg
az asztalokat. Többféle pékárut kóstolhattak a gyerekek: tönkölyös-hajdinás, köleses, magvas kifliket, zsemléket, bucikat, és
ezekbõl készült szendvicseket gépsonkával, medvehagymás, köleses szendvicskrémekkel, füstölt lazaccal, mangalicaszalámival,
zöldsalátákkal, finom sajtokkal. Fenséges volt a kókuszolajon sütött csirkemell cézársalátával, fittness salátával, zöldséges bulgurral, zöldséges kölessel, joghurtos öntettel.

Ezenkívül megkóstolhatták a kecskesajtos salátát és az édes köleskását mézzel, gyümölcsökkel, valamint a paleo piskótatekercset.
Délelõtt csoportonként foglaltuk el az aulát. Minden kisgyermek
végigkóstolhatta ízlése szerint a különbözõ ételeket. Biztattuk
õket, hogy mindent kóstoljanak meg, és közben elmondtuk, hogy
melyik ételnek mi a neve, mibõl készült és miért van jótékony
hatása a szervezetünkre.
Délután a szülõket is fogadtuk a terített asztalokkal. A gyerekek
már ismerõsen válogattak és ajánlották szüleiknek, hogy mit kóstoljanak meg, és mi ízlett nekik a legjobban. Nagy sürgés-forgás
volt délután az óvodában, és örömmel láttuk, milyen jól érzik magukat szülõk és gyermekek egyaránt.
A finom ételek mellett lehetõség volt a védõnõk közremûködésével vérnyomás- és vércukormérésre. Sokan éltek is ezzel.
Az egészséges ételek mellé jól illettek a rostos zöldség- és gyümölcslevek, amelyeket szintén megkóstolhatott mindenki.
„Reformételek” címmel egy kis füzetet állítottunk össze a szülõknek hasznos tudnivalókkal az egészséges táplálkozásról. Bízunk
benne, hogy a családok konyhájában is gyakrabban elõfordulnak
az itt megismert alapanyagok. Reméljük, hogy ezzel az ízekben
gazdag, élménydús nappal hozzájárulhattunk gyermekeink
egészségéhez.
Kõrösi Erika óvodapedagógus, Sárbogárdi Zengõ Óvoda

Víz világnapja az óvodánkban
„Van egy forrás valahol
egy öreg erdõ sátorában,
valamikor a korsómmal
vízért én is odajártam.
Ott tanyáznak a rigók is,
közelében raknak fészket
alkonyatkor oda járnak
szarvasok és szomjas õzek.”
Kányádi Sándor: Ének a forrásról (részlet)
Mivel 2011 óta óvodánk Zöld Óvoda, különösen figyelünk arra, hogy kiemeljük a
környezetvédelemhez kapcsolódó jeles
napokat.

A március 22-e elõtti héten a víz fontos
szerepére hívtuk fel óvodásaink figyelmét:
életkoruknak megfelelõ, játékos tevékenységeket terveztünk, melyek segítségével
megértették, hogyan óvjuk és védjük környezetünket, ezen belül Földünk felbecsülhetetlen értékét, a vízkészletünket.
Sokféle „vizes” játékot játszottak a gyerekek a csoportokban: folyót, tavat, tengert
festettek, vitorlásokat barkácsoltak. A homok–víz asztalon horgászversenyt rendeztek, tablót készítettek vizeink állat- és növényvilágáról, megfigyelték, hogyan szûri
meg a föld, az agyag, a homok a szennyezett vizet, vízi kereket készítettek.

Gondoztak egy teknõsbékát, majd mikor
Rétimajorban jártak, visszaengedték természetes élõhelyére az állatot.
A víz világnapjához kapcsolódva a csoportok a környezõ tavakhoz kirándultak: a
legkisebbek (Bóbita csoportosok) szüleikkel és a Napsugár csoportosokkal Rétimajorba, a Cica, a Tappancs, a Maci, és a Nyuszi csoportosok a nagylóki Piroska-tóhoz
utaztak. A gyerekek megfigyelték az ébredõ természetet, a vízi világot, és vízre tették a természetes anyagból elkészített tutajaikat.
Sárbogárdi Zengõ Óvoda Sárszentmiklósi
Tagóvodájának munkaközössége
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ISKOLA

Mészöly-hírek
A SZÍNHÁZ VILÁGNAPJÁN
1961-tõl a Nemzetközi Színházi Intézet határozata alapján március 27-én tartjuk a színház világnapját. 1978-tól a világ valamennyi
országában üzenettel köszöntik ezt a jeles ünnepet.
Ezen a napon a Mészöly Géza Általános Iskola 70 diákja látogatott el a székesfehérvári Vörösmarty Színházba, hogy megnézzék
a My Fair Lady-t, amely a bérletes elõadássorozat második produkciója volt. A mûsor elején Hirtling István köszöntette a nézõket. Szólt a kultúra és a színházmûvészet fontosságáról, melyben
kérte a közönség további szeretetét és támogatását.
A Mészölyben már évtizedes múltra tekint vissza a színházi elõadások látogatása. A helyi mûvelõdési ház rendezvényei mellett a
székesfehérvári és dunaújvárosi darabokra is igyekszünk minél
gyakrabban jegyet, vagy bérletet váltani. Több budapesti színházi
elõadásra is ellátogattunk már. Az elõadások során kiszakadunk
megszokott, mindennapi közegünkbõl és egy olyan világba lépünk, amely új ismeretekkel és élményekkel gazdagít bennünket.
Dicsérdi Józsefné, MGÁI

2014. április 3. Bogárd és Vidéke

DIÁKOLIMPIA – MEZEI FUTÓVERSENY
2014. március 21-én a sárbogárdi Ifjúsági park adott otthont a diákolimpia keretén belül megrendezésre kerülõ mezei futóverseny területi fordulójának. A 8 nevezõ iskola mintegy 160 fõvel
képviseltette magát a 10-14 éves korosztály megmérettetésén. Iskolánk a 4 korcsoportban mintegy 22 versenyzõt nevezett, s a fürge lábú lányok és fiúk igencsak kitettek magukért. A III. korcsoportban a lányok csapata 4., míg a fiúké a 8. helyen zárta a versenyt. A IV. korcsoportban a fiúk a 6. helyen fejezték be a megmérettetést. Nagy öröm számunkra, hogy a IV. korcsoportban a lányoknál Tóth Alexandra 4. helyével bejutott a megyei fordulóba,
így most közösen szurkolhatunk neki a továbbiakban.

SPORTSIKER
„A labdarúgás (angol eredetû szóval football, közhasználatú becenevén foci, de gyakran említjük magyarosítva futballnak is) egy
labdajáték, amelyet a pályán két, egyenként 11 labdarúgóból álló
csapat játszik egymás ellen. A játék célja, hogy a rendelkezésre álló idõ alatt a labdát az ellenfél kapujába juttassák, és így minél
több gólt szerezzenek” – írja az internetes szabadlexikon. Az oldalt alaposan végigolvasva azonban hiányolható a legsikeresebb,
legnézettebb, legrajongottabb jelzõ e sport mellõl. S fontos, hogy
nemcsak a világ nagy klubjaiban, de a magyar iskolákban is
szívesen rúgják a bõrt a diákok mindenféle korosztályban.

MIKLÓSON JÁRTUNK
Március 26-án a Sárszentmiklósi Általános Iskola tornatermében
sportdélutánon vettünk részt 6-6 fõs csapatokkal. A házigazda intézményen kívül a Kippkopp Óvodából, a Zengõ Óvodából, a
Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolából, valamint a Sárbogárdi
Mészöly Géza Általános Iskolából érkeztek gyerekek. Iskolánkat
képviselõ tanulóink: Zsebõk Laura 1. b, Jungwirth Máté 1. a, Simon Petra 2. b, Bögyös Botond 2. b, Kovács Réka 3. a, Marosi
Dominik 3. c. Vegyes csapatok alakultak: Piros csapat, Kék csapat, Citromsárga csapat. Mindannyian lelkesen hajtották végre
Anita néni irányításával s a miklósi tanítók segítõ közremûködésével az ötletes feladatokat: béka–nyuszi váltó, fagyiváltó, krumpliültetés, labda–karika, kötélhúzás. Kísérõkként fényképeztük és
buzdítottuk a csapatok tagjait. A házigazdák jóvoltából rostos
üdítõvel, emléklappal térhettünk haza. Köszönjük a délután szervezését, megvalósítását!
Váraljainé Melis Orsolya kísérõ tanító

MÉSZÖLYÖS SIKER
A FEHÉRVÁRI MESEMONDÓVERSENYEN
Március 25-én, kedden, 14 órakor került sor az Óperenciás Városi Meseünnep és Mesemondóverseny döntõjére a
székesfehérvári Hetedhét Játékmúzeumban. Iskolánkat Simon Hanna 2.
osztályos tanuló képviselte, aki korosztályának 61 tanulója közül került be a
hatos döntõbe. Hanna szép elõadását
különdíjjal jutalmazta a zsûri. Gratulálunk!
Horváthné Horváth Irén, MGÁI

S ha a játék öröme maga nem lenne elég, akkor a néha-néha megtapasztalt siker biztos az aktív sport mellett tartja a lelkes kis focistákat. Az utánpótlás kinevelésére és a futball minél szélesebb körû elterjesztésére indított OTP Bank Bozsik-program ma már
több 1000 gyermeket mozgat meg intézményi keretek között.
Köztük a Szent István Általános Iskola felsõ tagozatos diákjait is,
akik az idén márciusban megrendezett körzeti labdarúgótornán
9-3-as, nagyarányú gyõzelemmel hozhatták el a megérdemelt elsõ
helyezést a 4. korcsoportban.
Sikerük motiváló lehet mindenki számára, hiszen kitartó munkával, lelkes gyõzni akarással csakis jó eredményeket érhetünk el!
Gratulálunk nekik!

KAZINCZY NYOMDOKÁN
„A nyelv nem az enyém, nem a tiéd, hanem az édes mienk” – lehetett volna ez a Kazinczy-idézet a mottója az idén márciusban kezdõdõ szépkiejtési versenysorozatnak, melyet a hagyományainkhoz hûen tavasszal rendezünk meg a Szent István Általános Iskolában. A március-áprilisban megrendezett verseny elsõ része az
elmúlt héten zajlott, s ekkor az alsó tagozatosok mérhették össze
tudásukat az értõ zsûri és a kíváncsi, de egyben biztató szülõi tekintetek elõtt. 22 kisdiák vállalkozott a hangos olvasásra, s birkózott meg sikeresen a magával hozott szöveg után az ismeretlen
szöveg okozta nehézségekkel is. A 4 korcsoportban kiadott díjak
nyertesei a következõk:
1. osztály: I. Németh Réka, II. Mezei Sándor, III. Pósch Léna. 2.
osztály: I. Geiger Nikolett, II. Lõkös Levente, III. Mondovics Lara. 3. osztály: I. Forgács Szilvia, II. Pósch Laura, III. Õri Zoltán 4.
osztály: I. Bihary Stefánia, II. Barabás Dávid, III. Rostás Jázmin.
Különdíjat kapott: Bihary Bence 2. osztályos tanuló.
A felsõsök versenyére a magyar nyelv napján kerül majd sor. Addig is gratulálunk a nyerteseknek, és jó felkészülést a leendõ versenyzõknek!
Alpekné Barna Nóra, Szent István Tagiskola
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KÖVEK
A Kútvölgyiben az I. emelet 15-ös szoba
egy egészen különleges hely. Mindössze
6-8 ember ül egymás mellett másfél, két
órán keresztül, és csendesen várja, hogy az
az erõs méreg, ami megöli az esetleg megmaradt ráksejteket – meg az egészségeseket is –, szép lassan becsordogáljon az állványra erõsített palackból a vénájába.
Közben csendesen lehet beszélgetni, és a
harmadik-negyedik alkalom után már régi
ismerõsként köszöntjük egymást. Vannak
itt fiatalabbak is, de többnyire idõsek. Egy
dologban azonban mégis mindnyájan egyformák vagyunk: halálra ítéltek, akik szeretnének kegyelmet kapni. Ezek az emberek abban is hasonlítanak egymásra, hogy
minden szalmaszálba, „Béres cseppbe”,
AVEMAR-ba kapaszkodnak, hátha amnesztiában részesülhetnek, vagy legalább
1-2 éves haladékot nyernek az ítélet végrehajtásában.
Egyik nap hozzám fordul a mellettem ülõ
kendõs néni: „Tudom, hogy nem illik hallgatózni, de amikor egy hónappal ezelõtt a
kinti padon várakoztunk, maga elmondott
a mellette ülõnek egy verset. Nem tenné
meg, hogy leírná nekem? Olyan mélyen a
szívemhez szólt!”
A folyosón mindjárt le is írtam:

Füle Lajos: Menedékem
Múló idõm, Uram, Teremtõm,
Forgács csak az idõtelembõl.
A véges út, e földi pálya,
A teremtés hasadt szilánkja.
Mily csoda, hogy e szilánkot,
Jelenléteddel így megáldod,
S a halandó földi lelket
Hatalmaddal újjá teremted.
Köszönöm, hogy hinni, remélni,
Én is idejöhettem, élni.
S földi idõm, ha itt letelne,
Utat nyitsz az idõtelenbe.
Mert az elmúlás csalóka látszat,
Mert hatalma nincs a halálnak
Azon, kit Krisztusa éltet.
Menedékem az örök élet.

Adó 1 %

Annak megerõsítésével adtam át neki ezt a
néhány sort, hogy valóban az Örök Élet az
a Menedék, ami nekem az ilyen „nehéz
idõkben” is biztonságot ad.
Hogy jutott eszembe ez a tizenöt évvel ezelõtti történet?
A napokban, Izráel „Honfoglalásának”
történetét olvastam a Bibliában, Józsué
könyve 3. és 4. fejezetébõl. „A Jordán pedig
az egész aratási idõ alatt telve volt, minden õ
partja felett.” Józsué 3,15. (Károly-ford.)
Ez az igerész jutott eszembe, amikor – nem
is olyan régen – a hetes buszon ülve az Erzsébet hídról észak felé tekintve a Parlament úgy nézett ki, mintha közvetlenül a
vízen állna. A Dunát még soha nem láttam
ilyen hatalmasnak. Más sem, még soha!
Valami ilyen látványban lehetett része Izráel népének – s vezetõjüknek, Józsuénak
– is, amikor négy évtizedes vándorútjuk végéhez közeledve a Jordánhoz értek, mielõtt birtokukba vehették volna az Ígéret
Földjét.
Biztosak voltak a Mindenható ígéretében,
s ennek ellenére most mégis ilyen nagy vízzel találják szembe magukat. Ez ismét egy
olyan akadály, amit emberileg nem lehet
megoldani. Ha Isten nem intézkedik, nincs
megoldás. Saját életemet nézve, vagy amikor a választott nép történetét olvasom,
minduntalan azt látom, hogy Isten szereti
azokat az élethelyzeteket, amelyek abszolút kilátástalannak látszanak, amelyekbõl
már nincs kiút. Ezeket Õ hatékonyabban
tudja felhasználni arra, hogy az Õ dicsõsége még nagyobb fénnyel ragyogjon fel.
Lázár esetében is szándékosan „késlekedett” az Úr: „Ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsõségét szolgálja, hogy általa
megdicsõüljön az Isten Fia.” (Jn 11,4.)
Le kellett szállniuk a „Jordánba”, hogy onnan – a folyó közepébõl – hozzák fel a köveket, azt a tizenkét „emlékeztetõ követ”,
ami alkalmas lehet arra, hogy oltárt, a hálaadás oltárát építsék fel belõle, hogy a késõ utódok is emlékezzenek Isten szabadító
hatalmára. Jó nagy köveket: „Vegyen fel
mindegyikõtök egy-egy követ a vállára, Izráel
törzseinek száma szerint. Legyen ez emlékeztetõ jelül közöttetek, és ha majd megkérdezik
fiaitok, hogy miféle kövek ezek, akkor ezt

Köszönet

mondjátok nekik… kettévált a Jordán vize,
és erre emlékeztetik ezek a kövek Izráel fiait
mindörökké.” (Józs 4,5-7)
Le kellett szállniuk a mélybe, s amíg a
Frigyláda – Isten jelenlétének szimbóluma
– feltartóztatja a pusztító áradatot, a nép
zavartalanul kelhet át a „halált jelentõ folyón”.
A tizenkét kõ nem attól volt különleges,
hogy kõ volt. Nem attól, hogy milyen volt
az anyaga, milyen a kristályszerkezete. Attól volt értékes, hogy a Jordán közepébõl
hozták fel. Nem a szélébõl, ahova talán kisodorta egy hatalmas áradat. A közepébõl.
Mert õk ott jártak! A folyó közepén!
Nekem is vannak ilyen „köveim”. Nehéz
mélységekbõl kihozott „kövek”. Nehéz
kövek, amiket a felnõtt férfi is csak a „vállán” tudott cipelni. Bizonyságtételek, versek, énekek. Egy félelembõl békességre
váltó tekintet. Ilyen kõ nekem ez a Füle
Lajos-vers is, illetve az a kendõs „sorstársam”, akinek segítségül lehetett ez a néhány sor.
Jó végigpásztázni szellemi szemeimmel
ezeket a „köveket”, amikor újabb „nagy vizek” jönnek. Amikor megint úgy látszik,
hogy „nem bírok meg vele”. Amikor az
eszem megint azt mondja: „nincs tovább”,
„nincs megoldás”.
Ilyenkor végignézem ezeket a „köveket”,
és ismét éled egy kis remény. Megint meg
tudok kapaszkodni a „Kõsziklában”.
Egyszer már átélhettem – át kellett élnem
– mit jelent az, ha „lejárt a játékidõm”.
Amikor aggódó tekintettel próbáltam leolvasni jövõm alakulását sebész orvosom
arcáról, amint a „szövettani” eredményét
böngészi. Csupán enyhe reménységem
volt arra, hogy talán kapok még hosszabbítást. Gondoltam, talán lesz még vagy két
év. (Általában ennyit szoktak kapni a rákbetegek mûtét után.) Ha öt évet kapok, akkor már szereztem egy piros pontot az orvosi gárdának.
Akkor a csoda se gondolta volna, hogy még
tizenöt évvel késõbb is lehetõségem lesz a
„Jordán fenekérõl” felhozott emlékkövekrõl írni. Hálás vagyok ezért az Úrnak!
Köveid, cselekedeteid mindig elõttem
vannak, Uram!
N. Rezsõ

Forrás: Antenna – Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
szeretett feleségem, édesanyánk,

SZÉNI MIHÁLYNÉ
Az elõzõ évek felajánlásait megköszönve, tisztelettel kérjük Önöket, hogy
2013. évi személyi jövedelemadójuk 1
%-ával támogassák a Sáregresi Református Templom Felújításáért Alapítványt!
Adószámunk: 18496457-1-07.
Köszönettel:
Somlósi Éva alapítványi elnök

temetésén részt vettek, sírjára virágot,
koszorút helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.

Ezúton is szeretnénk köszönetünket kifejezni a szerkesztõségnek, hogy a múlt héten tudósítottak kálozi osztálytalálkozónkról.
Rigó József és
Bánátiné Szalai Rózsa

Külön köszönet a mezõszilasi és a
sárbogárdi szociális otthon dolgozóinak
áldozatkész munkájáért, valamint
a Szentlélek Temetkezés dolgozóinak
lelkiismeretes munkájukért.
Gyászoló család
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CSALÁDI KÖR / A MI VILÁGUNK

NAGYMAMA RECEPTJEI
Babos paradicsomleves
Hozzávalók: 40 dkg krumpli, 1-1 szál répa és fehérrépa, 1 szál póréhagyma, 1 kis fej vöröshagyma, 2-3 gerezd fokhagyma, 1 konzerv vörösbab, 30 dkg darált hús, 1 tojás, 1 kk pirospaprika, só, bors, õrölt
kömény, 3-4 ek olaj, 1 doboz felaprózott paradicsom, vagy kb. 4-5 dl
házi paradicsomlé, 3 ek (csípõs) ketchup, 1 csokor petrezselyem, ízlés szerint chili, cukor, 1-2 ek tejföl.
A vöröshagymát apróra kockázzuk, 1 ek olajon megpároljuk. A darált húshoz adjuk a megpirított hagymát, belenyomunk egy gerezd fokhagymát.
Hozzáadjuk a tojást, fûszerezzük (olaj, só, pirospaprika, õrölt kömény),
összegyúrjuk, és apró gombócokat formálunk belõle. A vöröshagymás
serpenyõbe tesszük a maradék olajat, és 3-5 perc alatt megpirítjuk benne
a húsgolyókat. Kiszedjük, félretesszük. A felkarikázott póréhagymát, répát
és fehérrépát átpirítjuk a megmaradt olajon. A krumplit megpucoljuk és 1
liter vízbe tesszük. Hozzáadjuk a megpirított zöldségeket. Hozzáadjuk a paradicsomot, vagy a paradicsomlevet, ketchupot, ízesítjük. Majdnem készre fõzzük a krumplit, beletesszük a húsgombócokat, és így készre fõzzük. A
babot leöblítjük, a levesbe tesszük, átforraljuk, tálaljuk. Tálaláshoz tejfölt is
kínálhatunk.

Tavaszi részeges töltött csirke
Hozzávalók: 6 db csirkecomb (egész), 6 szelet kenyér, 4 db tojás, 0,5
közepes db piros kaliforniai paprika, 1 közepes fej vöröshagyma, 1
csokor petrezselyem, 1 ek kacsazsír (liba), 2 ek napraforgóolaj, 2 dl
fehérbor (száraz), só ízlés szerint, bors ízlés szerint, majoránna ízlés
szerint.
Elõkészítjük a csirkecombokat, bõrüket lefejtjük a felsõ combrésznél kézzel
úgy, hogy a széle ne szakadjon el. Vízbe áztatjuk a kenyeret, és kinyomkodjuk. Keverõtálban összeállítjuk a tölteléket: a kenyérhez teszünk 1 nyers tojást és 3 fõtt tojást felkockázva. Hozzákeverjük a libazsírt, az apróra vágott
petrezselymet, a lereszelt hagymát és paprikát. Végül fûszerezzük. Betöltjük a csirke bõre alá, majd kiolajozott tepsiben sütjük. Aláöntünk kb. 2 dl
bort, és alufóliával betakarjuk. Lassan sütjük 45-50 percig.

2014. április 3. Bogárd és Vidéke

A VIRÁGOK ÉKESEN
BESZÉLNEK
Pár méterre tõlem vagy harminc kiabálóan piros tulipán szirmai
remegnek a tavaszi szellõben. Távolabb, a szomszéd ház bejárata
körül egy csoport fehér tulipán virít, mellette valami nárciszféle
szálai ringatóznak. Különféle, még zöld tövek mögött, szerényen
meghúzódva egy kisebb ágyásra való, nagyon izgalmas színû, apró
virágok szõnyege gyönyörködteti a szemet és a lelket. Leginkább
az ibolyáéhoz hasonít ez a szín, de valahogy élénkebb annál, van
benne valami vöröses árnyalat. Ráébreszti az embert arra a törvényre, hogy minden virágféleségnek más a színe, mint ahogy
minden emberi arc más, sõt állítólag nincs két egyforma falevél
vagy fûszál sem. Úgy látszik, a színek száma is végtelen, és minden
új tavasz a virágzásnak és a színeknek ezzel a tobzódásával eltölti
az embert a természet iránti csodálattal. „Csodálatos dolog embernek lenni ezen a Földön” – gondolhatja valaki, ha mélyen
megragadja õt az a gazdagság, amelyet a tavaszi kertek látványa
ingyen nyújt neki. Mert ne felejtsük el megemlíteni az égõen sárga
aranyesõ bokrát, amely balkéz felõl vonzza magára a tekintetemet. És az egész kép közepén azt a fiatal tulipánfát, amelynek
gyermek-öklömnyi virágai leckét adnak a lila szín végtelen számú
árnyalatáról.
Valamelyik napon vonattal jöttem Pestrõl, és nem tudtam levenni
a szememet az ablakon át látható, megmûvelt táblákról. Némelyiken már zöldellt valami vetés, mások simára hengerelve várták a
sarjadást. Magyarország fel van szántva és be van vetve. Tudtam,
hogy ezekben a szemhatárig érõ felületekben már ott van az a kifli, amelybe majd jövõre beleharapok, ha megérem. Valami politikus nemrég azon sopánkodott a tévében, hogy a magyar mezõgazdaság milyen tragikus zuhanásban van. Õ soha nem néz ki a vonatablakból?

Ananászos sült sonka
Hozzávalók egy adaghoz: 1 kg kötözött sonka (fõtt, füstölt), 10 dkg
ananászkonzerv, 2 dkg vaj, 6 csepp chiliszósz, petrezselyem ízlés
szerint.
A kötözött sonkát ujjnyi szeletekre vágjuk. Az ananászkarikákat lecsöpögtetjük. Vajat forrósítunk, és benne pirosra sütjük a sonkakarikákat, majd
szalvétára szedjük (vigyázat, sütés közben fröcsög, fedjük le fedõvel!). A
sült szaftjában süssük pirosra az ananászkarikákat. A sonka tetejére illesszük a sült ananászkarikákat. Édes chilis szósszal megcsepegtetve és
petrezselyemlevéllel tálaljuk.

Kókuszpiskóta csokimázzal
Hozzávalók: 6 tojásfehérje, 6 ek hideg víz, 16 dkg cukor, 20 dkg kókuszreszelék, 3 dkg liszt. A bevonathoz: 10 dkg étcsokoládé, 3 dkg
vaj, 1,5 tk méz.
A sütõt 160 fokra elõmelegítjük, egy õzgerincformát sütõpapírral bélelünk.
A tojások fehérjébõl kézi mixerrel lágy habot készítünk, majd hozzáadjuk
néhány részletben a cukrot és a vizet, és fényes, sûrû, tömör habbá verjük
– ehhez kell legalább 10 perc. A lisztet és a kókuszreszeléket elkeverjük, a
habra szitáljuk, majd óvatosan átforgatva egynemûvé keverjük. Ekkor legalább a felére összeesik a massza, de ez nem baj. A formába töltjük (kb.
2/3-ig telik meg) a kókuszos habot, elsimítjuk, és a sütõ középsõ rácsán
25-30 percig, tûpróbáig sütjük. A formából kiborítva rácson hûtjük ki, és
bevonás elõtt 10 percre betesszük a mélyhûtõbe. (Így nem csorog majd le
összevissza a máz, de késsel még el tudjuk egyengetni.) Az apróra tört
csokit mikrohullámú sütõben 800 watton 3-4x20 másodperc alatt, közben
kevergetve felolvasztjuk, belekeverjük a vajat és a mézet. Megvárjuk, míg
teljesen kihûl, majd a mélyhûtõbõl kivett piskótára kenjük.

Fotó: Szeless Péter

Hát igen, a tavasz! A világirodalom legnagyobb közhelye. Nem
tudjuk kifejezni a lényegét, és unos-untig ismételgetjük a frázisainkat. Mert hol az a szótár, amely egy picikét is érzékeltetni volna
képes például a virágszirmoktól roskadozó gyümölcsfák pompáját?
Na most!
E virágtenger közepén felmerül a szemlélõben egy döbbenetes
kérdés. Miért hülyék az emberek? Nem szégyellik, hogy e sziromorgia közepette ocsmányságokat ordibálnak bele a világba? Tudom én, hogy jó dolog, kellemes dolog közel kerülni a húsosfazékhoz, de mibõl gondolják õk, hogy azáltal a fenekük alá csusszan a
bársonyszék, ha gyalázzák az embertársaikat? Nem értik õk a virágok beszédét, az a baj.
L. A.

Heti idõjárás
A hétvégén is folytatódik a változékony, mérsékelten meleg idõ. Pénteken valamivel nedvesebb és labilisabb levegõ érkezik hazánk fölé, így megnõ a záporok kialakulásának esélye, sõt szórványosan zivatarok is elõfordulhatnak. Szombaton többfelé számíthatunk záporesõre. A
jövõ hét elején újra nyugodtabbá válik idõjárásunk. A hétvégén némileg
visszaesik a hõmérséklet, de ekkor sem várhatóak átlag alatti értékek.
www.metnet.hu
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TÉRIDÕ

Oly korban éltünk 12.
Itt van május elseje!
A munkásosztály nagy ünnepének a megszervezésére a pártbizottság, a járás, a község, a Hazafias Népfront minden évben alkalmi bizottságot hoz létre. Így van ez most
is. Lázas készülõdés van már hetekkel korábban. Szovjet mintára az üzemre, intézményre jellemzõ mozgó életképek készülnek. Minden üzemnek, téesznek, intézménynek, iskolának, óvodának fel kell vonulni a Hõsök terére ezen a napon.
Az óriási méretû szabadtéri színpadunkat a
kultúrház elõtt állítja fel a KTSZ ácsbrigádja. A kulturális programok megszervezése
és a nap forgatókönyvének az elkészítése az
én feladatom. Nekünk kell kitalálnunk a
látványos dekorációt és elkészíteni a dísztribünt is. Egy vég vörös drapériát vettem az
ÁFÉSZ-áruházban még az elõzõ héten. A
régi dekoráció már kifakult, sok a szakadás
rajta. Olyan lesz kicsiben a bogárdi tribün,
mint a budapesti a Hõsök terén, csak ezen
nem Kádár, Biszku, Münnich elvtárs és társai állnak, hanem egy megyei elvtárs, egy fõelvtárs Csepelrõl, a sárbogárdi szovjet katonai helyõrség parancsnoka és politikai tisztje, a magyar helyõrségparancsnok és a politikai tiszt, a járási és községi pártbizottság
tagjai, a járási hivatal és a község vezetõi, a
Hazafias Népfront elnöke, vállalatvezetõk,
intézményvezetõk.
Bélával május elseje hajnalán, napfelkelte
elõtt találkozunk a kultúrházban. Munkásruhában, fûrésszel, baltával fölszerelkezve
indulunk a határba a nagy köztéri májusfáért, amit a színpad jobb sarkához állítunk
majd fel. Ennek a májusfának a legszebbnek, legmagasabbnak kell lennie. Elõzõ
nap kinéztünk a tinódi részen a dögkút mellett egy szépen kilombosodott fát, indulunk
hát érte, hogy mire az elvtársak a tribünre
lépnek, a fa felszalagozva vidáman hajladozzon a langyos májusi napsütésben.
Hideg volt az éjszaka. A talaj menti fagyok
miatt ropog a lábunk alatt a deres fû. A hajnali szürkületben, mint két szerelmes
suttyó legény, az igazgató elvtárs és népmûvelõ kollégája settenkednek májusfát lopni.
Mulatságosnak tûnhet a külsõ szemlélõ
számára, de mi rá se rántunk. Különös izgalom fog el bennünket, míg tapossuk a pedált. Dac is vegyül ebbe az érzésbe, és egy
kis sajnálat a bennünket lenézõ, fontoskodó elvtársak iránt. Õk nem is sejtik, hogy
milyen szabadnak érezzük magunkat ebben
a küldetésben.
Fölmászok a fára, fûrészelem, baltázom a
hatalmas ágat, amit lentrõl Béla egy kötéllel tart, míg recsegve szakad le, s tompán
zuhanva ér földet. Ott helyben formára
nyessük, aztán kivisszük a kerékpárokhoz a
dûlõútra. Béla elöl tolja a biciklit, én hátul,
a lombok közt egyensúlyozok a nagy fával.
Most kívül vagyunk minden szabályon, de
mire a térre érünk, belezökken az idõ kereke az ottani valóságba. A teret biztosító

munkásõrök csodálkozva nézik, ahogy izzadtan, topisan besustorgunk a nagy fával.
Alaposan odakötözzük több helyen is a tartórúdhoz.
– Úgy kösd meg, nehogy bedõljön a tribünre, mert szabotázsért dutyiba kerülsz! – élcelõdik Béla.
– Ne félj, barátom, oda együtt megyünk,
mert rád vallok, hogy te voltál az értelmi
szerzõ! – dobom vissza a labdát. – Bár befizetnék a látványra, amikor az elvtársakat
beteríti a lomb.
Amikor aggatjuk a fára a krepp-papírcsíkokat, már az összes munkásõr ott segédkezik.
Adogatják a szalagokat, majd együttes erõvel vagy tízen állítjuk a feldíszített fát a helyére.

A drapériázással kilenc órára végzünk. Átöltözünk mi is ünneplõbe. Indul a zenés ébresztõ. Magnóról szólnak a mozgalmi dalok: „Hej, te puska, puska vagy…” – dübörög a munkásõrinduló. „Rontása tört ránk a
dúló viharnak” és sorba a többi. A Bunkócskát richtig akkor teszi be Béla, amikor a
munkánkat szemlézõ községi párttitkár a
tribün elé ér.
– Na, ne szórakozz már! – szólok oda neki
cinkos kacsintással, miközben egy rakás
széket hozok ki a házból. Béla elégedett
képpel rám vigyorog.
Béla sunyi ellenálló. Kiszolgálja és gyûlöli is
az elvtársakat. Voltaképpen éppen úgy,
mint én. De ki szereti a börtönben a
smasszereket? Számára a kint és bent közt
nem sok a különbség. Itt az elvtársak neki a
smasszerek – s nekem is.
„A rablánc a lábon nehéz volt…” – énekli a
hangszóróban a munkáskórus. Hát ez az!
Én nem akarom a börtönõröket gyûlölni,
mert akkor már valóban nem vagyok lélekben se szabad! Nem hagyom önként, dalolva láncra veretni a lelkemet! Õk is áldozatok, mint Béla! A zsarnokság áldozatai.
„Jaj, de okos valaki!” – kunkorodik föl bennem egy kritikus hang. – „Hol zsarnokság
van, ott zsarnokság van!” – idézem gondolatban Illyés Gyula szamizdatban terjedõ
versét. Gyönyörû a napsütés, friss tavaszi virágillattól bársonyos a levegõ, szépen lobog
a májusfán a száz szalag. S valóban boldog
vagyok. Szép az élet!
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Hangol a fúvószenekar. Az elvtársak elégedetten sétálnak végig a tribün elõtt.
Reichardt János kezet fog velem:
– Lajoskám, nagyon szép lett. Az elvtársak
meg vannak elégedve a munkátokkal. Csak
így tovább! Gratulálok nektek!
Az elvtársak gyûrûjében áll a csepeli gyár
vezérigazgatója. Sorban kezel minden
nyakkendõssel. Egy kórustársam oldalba
bök és a fülembe súgja:
– Ismerem a pasast. Amikor a téeszesítés
volt, és a csepeli munkások jöttek csapatostól Sárbogárdra, hogy segítsenek a helyi elvtársaknak a parasztok ideológiai meggyõzésében, ez is velük volt. Az apám hetekig
véreset vizelt, miután elmentek. Addig verték, míg „önként” be nem lépett a kolhozba. Ez a vadállat csizmával ugrált a hátán
meg a derekán, míg a többi kiabálta, hogy:
„Mocskos ellenforradalmár, a börtönben
rothadsz el, ha nem lépsz be!” Amikor az
ájulásból föllocsolták, az orra alá tolták a
belépési nyilatkozatot. Aláírta. Bement a
közösbe vele a két szép lova, a földek, vetõgép, minden vagyona. Két évre rá temettük
el apámat. Így lett a munkás–paraszt szö-

vetség. Ennek emlékére vannak itt minden
május elsején a csepeli elvtársak, akiknek
hálásak vagyunk, hogy segítettek megszervezni a szocialista nagyüzemi gazdálkodást.
– Kedves Elvtársak! Köszöntjük a Videoton gyár dolgozóit! – hangzik a tribünrõl.
Sorba vonulnak be a térre a vidám csapatok. A vidisek elõtt teherautó gördül. A szépen feldíszített platón televíziókészülékek.
A Vegyesipari KTSZ, Május 1 KTSZ,
TÉVÁLL, majd a ládagyári kocsi után az iskolák, óvodák zászlókat lengetve, énekelve
fordulnak be a térre. Az óvodásokkal Ani is
ott tolja a babakocsit Balázzsal. Zászlók,
szalagok mindenütt, s lassan megtelik a tér.
Hátul, a szovjet temetõnél munkásõrök, ifjúgárdisták sorfala vigyázza, nehogy lelépjen a nép a beszéd alatt. Erre azért van szükség, mert volt olyan év, amikor az ünnepi
szónoklat végére szétszéledtek az emberek.
Az idén lesz virsli meg sör is a felvonulóknak, de csak az Internacionálé után. A kaja,
pia biztosan együtt tartja a magyar népet –
gondolják az elvtársak.
„Itt van május elseje,
Énekszó és tánc köszöntse!
Zeng és dalol az élet,
Szállj csak, zeneszó, ének,
Ébreszd fel a magyar népet!”
Folytatom.
Hargitai Lajos
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Két nagy rangadó
a hétvégén

Ebbe csúnyán
beleszaladtunk

Pusztaszabolcs–Sárszentmiklós 1-2

Dunaújvárosi AC–VAX KE Sárbogárd
35-19 (17-10)

A 20. forduló két nagy rangadót hozott: az egyik a Pusztaszabolcs–Miklós párharc, a másik Nagylók–Baracs. A mieink a
pusztaszabolcsiakat már az elején sokkolták Krajcsovics 20 méteres bombagóljával, melyet kapásból, erõsen lõtt a léc alá, a ficakba
egy lepattanót követõen. A második találatot Fekete szerezte,
akit Tóth Zsolti ugratott ki, és Fekete Jani nem hibázva lõtt a kapuba. Sajnos a harmadik gólt is Miklós szerezte, de ez a találat a
szabolcsiak mellé került, ugyanis Zalán lepasszolni való szándékát rosszul kivitelezte, és eltalálta a szabolcsi csatárt, akirõl egyszerûen a kapuba pattant a labda. A mérkõzést nem a legjobb formában játszották a mieink, de a kötelezõ 3 pont így is meglett, és a
tabellát már 9 ponttal vezeti a miklósi gárda, miután Nagylók csak
1-1-es döntetlent ért el Barccsal szemben.
Az ifi 3-1-es arányban múlta felül Pusztaszabolcsot, helyenként
tetszetõs játékkal.
A következõ fordulóban hazai pályán fogadjuk Nagylók csapatát,
mely nem lesz könnyû meccs, de elvárt a gyõzelem, és ha ez sikerül, akkor 12 pont, azaz 4 mérkõzésnyi elõnyre tehet szert a bajnokesélyes miklósi úthenger.
Sárszentmiklós SE

2014. áprilisában az alábbi idõpontokban
kerül sor a térítési díjak beszedésére:
Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola:
Április 10. (csütörtök)
Április 11. (péntek)

7.45–16.30−ig
7.45–12.00-ig

Sárszentmiklósi Általános Iskola
Április 14. (hétfõ)
Április 15. (kedd)

7.45–16.30−ig
7.45–12.00−ig

Sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnázium
Április 9. (szerda)
Április 16. (szerda)

7.45–16.00−ig
7.45–13.00−ig

Fejér megyei I. o. 13. forduló
Vezette: Kosztend–Pap.
Sárbogárd: Németh I. – Goldberger 1, Bodoki 4, Pluhár 2, Németh II., Rehák 3, Kaló 3.
Cserék: Borostyán, Sohár, Iker 1, Oláh, Hegedüs 2, Balogh 3.
Edzõ: Bodoki György, Takács Lajos.
Hétméteresek: 1/0, 1/1.
Kiállítások: 14, ill. 0 perc.
Nagyon vártuk ezt a mérkõzést, és tudtuk, hogy nem mi leszünk a
mérkõzés esélyesei. Azonban ekkora hazai fölényre talán senki
sem számíthatott.
Ellenfelünk már az elsõ perctõl kezdve dominált a mérkõzésen, és
nagyon gyorsan megnyugtató elõnyt szerzett magának. 10 perc
után már 6 gól volt a különbség. Játékstílusukhoz nem tudtunk alkalmazkodni, hiszen a lerohanásokra építettek, amit 60 percen
keresztül hibátlanul csináltak. Ehhez mi is méltó módon hozzájárultunk a sok technikai hibával, eladott labdával és pontatlan lövéssel. Felállt fal elleni védekezésünk még csak-csak mûködött a
mérkõzésen, de egy-egy jó védekezés végén mindig becsúszott egy
nagy hiba, amit könyörtelenül kihasználtak a dunaújvárosiak.
A második félidõ is ugyanabban a mederben folyt, mint az elsõ.
Jöttek a gyors indítások és a könnyû gólok a szélekrõl. A végére
pedig kialakult a nagyarányú 16 gólos hazai siker.
A hétvégén hazai pályán egy hasonlóan nehéz összecsapás vár
ránk a 2. helyezett Rácalmás ellen. Nagyon össze kell szednünk
magunkat a mérkõzésre, hiszen egy hasonlóan erõs ellenféllel találkozunk. Reméljük, minél több nézõ kilátogat a mérkõzésre és
szurkolni fog a csapatunknak, hiszen egy ilyen vereség után a közönség bizalma sokat segíthet.
Április 5., szombat, 18.00 VAX KE Sárbogárd–Rácalmás SE
HAJRÁ, SÁRBOGÁRD!
Rehák Tamás

Szent István Általános Iskola
Április 15. (kedd)
Április 25. (péntek)

7.45–9.30−ig
9.00–10.00−ig

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola
Április 15. (kedd)
Április 25. (péntek)

10.00–11.30−ig
7.30–8.30−ig

Sárbogárdi Zengõ Óvoda:
Április 11. (péntek)
Április 15. (kedd)
Április 25. (péntek)

7.30–9.30-ig
14.30–16.30. Iskolát is!
7.30–9.30-ig

Zengõ Óvoda Töbörzsök
Április 16. (szerda)

14.00–16.00-ig

Kippkopp Óvoda Sárszentmiklós
Április 14. (hétfõ) 7.45–9.00−ig, 14.30–16.30−ig
Április 15. (kedd)
7.45–12.00−ig
Pótbefizetés:
Április 28. (hétfõ) a sárbogárdi polgármesteri hivatal földszint
13. sz. irodájában 8.00–15.00−ig.

FIGYELEMFELHÍVÁS
Értesítjük kedves Olvasóinkat, használóinkat, hogy a könyvtár költözés miatt

április 7-étõl 21-éig ZÁRVA lesz.
Nyitás – terveink szerint – április 22-én a Hõsök tere 16. sz. alatt.
Madarász József Városi Könyvtár
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KIEMELT
APRÓHIRDETÉSEK:

Sportbál Cecén

a Bogárdi TV-ben is látható!
FOGSORJAVÍTÁS
06 25 468 556, 06 70 382 8512
GÁZKÉSZÜLÉKEK
javítása, karbantartása
06 30 440 5790
AJÁNDÉKTÁRGYAK GRAVÍROZÁSA.
06 20 619 0935

APRÓHIRDETÉSEK

Hétvégén jó hangulatban rendezték meg a
Cecei Mûvelõdési Házban a hagyományos
évértékelõ sportbált a Cecei Polgári Sportegyesület és a Cecei Általános Iskola munkatársai.
A programot Király László igazgató évértékelése kezdte, melynek során kitért az
utánpótláscsapatok, a serdülõ és ifjúsági
gárdák, a felnõtt és az „öreg fiúk” csapatok
eredményeire, távlati célokat is kitûzve.
Az este során minden sportoló ajándékot
kapott: a sportegyesület címerével díszített zászlót. Külön jutalmazták az edzõket.
Az értékelést közös fényképezés zárta,
amely még emlékezetesebbé tette a sportbált, melyet a cecei Szabó zenekar révén
vidám mulatozással és tombolahúzással
tarkítottak a szervezõk.
Köszönet mindazoknak, akik jelenlétükkel, tombola-felajánlásokkal segítették a

Az Agárdi Termál csoport
eredményei és állása
Mezõszilas–Dég
Kulcs–LMSK
Lajoskomárom–Seregélyes
Aba-Sárvíz–Adony
Pusztaszabolcs–Sárszentmiklós
Nagylók–Baracs
Sárbogárd–Kõszárhegy
Káloz–Szabadegyháza II.
1. Sárszentmiklós
20 19 1 0 89 17
2. Nagylók
20 15 4 1 69 34
3. Baracs
20 14 2 4 50 23
4. Pusztaszabolcs
20 13 4 3 54 21
5. Aba–Sárvíz
20 13 1 6 72 31
6. Káloz
20 11 2 7 47 31
7. Seregélyes
20 10 3 7 50 38
8. Lajoskomárom
20 9 4 7 43 38
9. Kõszárhegy
20 7 4 9 38 39
10. LMSK
20 6 4 10 30 30
11. Adony
20 6 2 12 31 40
12. Kulcs
20 3 5 12 29 58
13. Szabadegyháza II. 20 4 1 15 31 67
14. Sárbogárd
20 2 4 14 16 64
15. Dég
20 2 2 16 28 92
16. Mezõszilas
20 3 3 14 29 83
Adonytól -2, Mezõszilastól -9 pont levonva.

(2159730)

bál sikerességét, melynek bevételét az idén
is az ifjú sportolók utaztatására és eszközbeszerzésekre fordítjuk!
Külön köszönjük a Cecei Mûvelõdési Ház
munkatársainak az igényes dekorációt, a
falon körben régi csapatképekkel, a nagyterem feldíszítését, berendezését!
Szervezõk

A Horfer Serleg csoport
eredményei és állása
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Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826
Redõnyös 06 (30) 966 8446 (7953539)
2
Cecén 2032 m -es telek eladó, közmûvesített utcában, bekerítve. 4-5 éves használt gépkocsira
cserélhetõ. 06 (30) 8488 289
M6-os autópályán OMV töltõállomás nõi munkatársakat keres. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a sárbogárdi OMV-n. (2159733)
Alma eladó 160 Ft/kg. Telefon: 06 (25) 460 835
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Kisapostag–Enying
DASE–Zichyújfalu
Mezõfalva II.–Perkáta
Elõszállás–Alap
Nagykarácsony–Cece
Nagyvenyim–Sárszentágota
Vajta–Rácalmás
1. Vajta
18 13 2 3
2. Nagykarácsony
18 12 3 3
3. Enying
18 12 1 5
4. Kisapostag
18 12 1 5
5. Alap
18 11 1 6
6. Zichyújfalu
18 9 3 6
7. Rácalmás
18 8 3 7
8. Mezõfalva II.
18 8 2 8
9. Nagyvenyim
18 8 3 7
10. Cece
18 6 3 9
11. Elõszállás
18 5 2 11
12. DASE
18 3 2 13
13. Sárszentágota
18 2 3 13
14. Perkáta
18 2 1 15
Nagyvenyimtõl -6 pont levonva

1-3
0-2
3-0
3-5
0-2
5-1
4-1
64
49
71
53
43
42
46
35
39
39
23
26
30
25

26
26
36
28
39
27
34
45
35
50
53
56
66
64

38
23
35
25
4
15
12
-10
4
-11
-30
-30
-36
-39

41
39
37
37
34
30
27
26
21
21
17
11
9
7

Megbízható, mindig elérhetõ informatikust keres
számítógépe karbantartásához? Megtalálta! Új
és használt számítógépek, alkatrészek beszerzése, értékesítése, számítógépek telepítése rövid
határidõvel Sárbogárdon és környékén. Kérésére
házhoz megyek! Csatlakozzon Ön is elégedett
ügyfeleim táborához.
Elérhetõségeim telefon: 06 (30) 549 5891,
e-mail: vallalkozoinformatikus@gmail.com.
Autóbuszvezetõt keresek Sárbogárdról és
Mezõszilasról. 06 (20) 263 3538
Morzsolt kukorica 6.000 Ft/mázsa, ugyanitt házi
cseresznye- és szilvapálinka 2.000 Ft/liter áron
eladó. 06 (30) 621 0652 (2159690)
Kulcsot találtak a Kinizsi utcában, érdeklõdni a
szerkesztõségben.
Egy fõ B kategóriás jogosítvánnyal rendelkezõ és
egy fõ C kategóriás jogosítvánnyal rendelkezõ
mozgóbolti eladót felveszünk. Érdeklõdni: 06 (30)
382 4133
Csirkevásár! Tinódy út 52. Elõnevelt TETRA-H
(barna) csirke rendelhetõ május 10-re. 06 (30)
384 2294
Férjhez megy? Egyedi, méretre szabott menyasszonyi ruháját elkészíti Margitka Varrodája. Telefon: 06 (20) 462 1682 (2159492)
KISKUN kukorica vetõmag, szárazságtûrõ fajták
20.000 Ft-28.000 Ft/hektár áron beszerezhetõk.
Csóri Antal 7003, Sárbogárd, Tisza u. 3. Telefon:
06 (70) 219 2790 (2159694)
Rétszilason családi ház eladó. Nyolc négyszögöles telekkel, gyümölcsfákkal, szõlõvel. 06 (25)
471 984 (2159747)
Jó állapotú vegyes tüzelésû kazán eladó. Irányár: 90.000 Ft. 06 (25) 473 525 (2159746)
Eladó 40 db tojójérce 1000 Ft/db, bármire becserélhetõ. 06 (30) 739 90991 (2159650)
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Április 5., SZOMBAT
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Magyar gazda 6.25 Európai szemmel 6.55 Család-barát 9.00 Noé barátai 9.30 Zöld Tea 10.05 Pecatúra 10.35 Kincsünk a ló 11.00 Aranymetszés 12.00 Hírek 12.10 Szabadság tér ’89 12.55 KorTárs
13.30 A világörökség kincsei 13.55 Így újult meg a Várkert bazár 14.50 Az ég, a föld,
a férfi és a nõ – Dunakanyar 15.45 Gasztroangyal 16.45 Forma-1 18.30 Szerencseszombat 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Összekutyulva 22.05 Elsõ Emelet: Az
utolsó koncert 23.25 A bõség földje 1.25 Wood stock a kertemben
RTL KLUB: 6.15 Top Shop 6.45 Kölyökklub 9.20 Max Steel 9.45 Ízes élet – Mautner
Zsófival 10.10 Teleshop 11.05 XXI. század – A legendák velünk élnek 11.40 Házon
kívül 12.10 A’la Car 12.40 4ütem 13.20 Tökéletes célpont 14.20 A nagy svindli
16.25 Visszatérés a kék lagúnába 18.30 Híradó 18.55 Fókusz Plusz 20.00 Szombat
Esti Láz – A Nagy Félrelépés 22.20 A halálraítélt 0.30 Kickboxer 2.30 Gálvölgyi-show 3.00 A szív útjai 4.45 Chuck 5.30 Gossip Girl – A pletykafészek
TV2: 6.00 Idõnyomozó 6.25 TV2 Matiné 9.55 Astro-Világ 11.00 Norbi Update – Az
egészség iskolája 11.30 Állatõrség 12.00 Babavilág 12.30 Tûsarok 13.00 Kalandjárat 13.30 Falforgatók 14.30 Édes élet 17.00 Irigy Hónaljmirigy 18.00 Tények 19.00
Indiana Jones: Az elveszett frigyláda fosztogatói 21.20 Men In Black – Sötét zsaruk
2. 23.05 A szerelmes levél 0.40 Az ének iskolája 2.30 Luxusdoki 3.15 Men In Black
– Sötét zsaruk 2. 4.35 A szerelmes levél
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 9.05 Kabarématiné 9.30 Szellem a fazékból 10.00 Szombat délelõtt 12.00 Krónika 12.22
Sportvilág 12.30 Horizont 13.05 Rádiókabaré 14.05 Világóra 14.35 A tudomány
hangjai 15.00 Hírek 15.05 Idõt kérek 16.00 Szombat délután 17.05 Jelenlét 17.30
Krónika 17.50 Sportvilág 18.30 Határok nélkül – A kultúráról 19.07 Sportvilág 19.30
Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.05 Népzene határok nélkül 20.30 Megújuló
értékeink 20.50 Vers napról napra 21.04 Rádiószínház 21.52 Zene 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.07 Rádiókabaré 0.10
Éjszaka

Április 6., VASÁRNAP
MTV: 4.55 Hajnali gondolatok 5.00 Esély 5.25 Magyar gazda 5.55 Ma reggel 9.00
Híradó 9.05 Katolikus krónika 9.45 Úton-útfélen 9.55 Híradó 10.00 Evangélikus magazin 10.25 Metodista ifjúsági mûsor 10.30 Mai hitvallások 11.00 Híradó 11.05
Kérdések a Bibliában 11.20 Kel József-portré 11.45 Református ifjúsági mûsor
12.00 Hírek 12.15 Sporthírek 12.25 Hétköznapi kifutó 13.00 Híradó 13.10 TS –
Sport7 13.40 Kellene kiskert, bõtermõ! – Tavasz 14.00 Híradó 14.10 A tavasz ünnepe: Budapesti Tavaszi Fesztivál 14.30 Út Brazíliába 15.00 Híradó 15.10 Választás
2014. 16.30 Forma-1 19.00 Választás 2014. 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20
Választás 2014. 0.05 Híradó 0.20 Választás 2014.
RTL KLUB: 6.15 Top Shop 6.45 Kölyökklub 9.20 Max Steel 9.45 Egészségkalauz
10.20 Teleshop 11.15 Kalandor 11.45 A Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek
12.20 Jóbarátok 12.55 Glee – Sztárok leszünk! 13.55 Döntõ szavazat 16.35 Jackie,
a jó fiú 18.30 Híradó 19.10 Cobra 11 20.15 Õrült, dilis, szerelem 22.50 Választás
2014. 23.50 Portré 0.35 Tengerparti fenegyerek 1.05 Rémület 3.00 Cobra 11 4.05
Barátok közt 4.35 A gyanú árnyékában
TV2: 6.00 Idõnyomozó 6.25 TV2 Matiné 9.40 Astro-Világ 10.45 Stílusvadász 11.15
Stahl konyhája 11.45 Több mint testõr 12.15 Édes élet 16.00 Megasztár 10! 18.00
Tények 19.00 Választás 2014. 23.05 Indiana Jones: Az elveszett frigyláda fosztogatói 1.15 Simlis Jack, a karibi szuperkém 2.00 A férjem védelmében 3.40 Xena 4.30
Monk – Flúgos nyomozó 5.25 Édes élet
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.34 A XXI. századi történelem 6.00 180 perc extra 8.05 Vasárnapi újság 10.04 Római katolikus szentmise 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 14.30 Oxigén 15.00 Hírek 15.05 Korkóstoló – Gasztro magazin 15.30 Európai idõ 16.05 Választás 2014.
17.30 Krónika 18.00 Formabontó 19.00 Választás 2014. 22.00 Krónika 22.30 Esti
séta 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.07 Egy hazában 0.10 Éjszaka

Április 7., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Summa 5.50 Ma reggel 9.00 A korona hercege
10.20 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Roma magazin 13.00
Domovina 13.30 Magyarlakta – vidékek krónikája 14.30 Különleges mentõalakulat
15.20 A múlt fogságában 16.10 Jövõ-Idõben 16.20 Híradó+ 16.35 Rex felügyelõ
17.20 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A következõ! 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek
20.20 Hacktion Újratöltve 21.20 Kékfény 22.20 Az Este 22.55 Híradó 23.05 Sporthírek 23.10 MobilVers 23.20 Aranymetszés 0.15 Rex felügyelõ 1.00 Különleges
mentõalakulat 1.45 Everwood
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.50 Reflektor 13.10 Fókusz 13.45 Négyen négy ellen – A családi játszma 14.30 Éjjel-nappal Budapest 15.35 Csók és
csata 16.10 Az örökség 16.50 A gyanú árnyékában 17.55 Fókusz 18.30 Híradó
19.30 Négyen négy ellen – A családi játszma 20.10 Éjjel-nappal Budapest 21.30
Barátok közt 22.10 Showder Klub 23.15 CSI: A helyszínelõk 0.20 Reflektor 0.35
Minden lében négy kanál 2.20 A szív útjai 4.05 Barátok közt 4.35 A gyanú
árnyékában
TV2: 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop
10.45 Astro-Világ 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Knight Rider 15.00 Hal a tortán
16.00 Családi titkok 17.00 Maricruz 18.00 Tények 19.30 Magánnyomozók 20.40

2014. április 3. Bogárd és Vidéke

Édes élet 21.55 Jóban-Rosszban 22.50 NCIS 23.55 Elit egység 1.00 Tények 1.45
Aktív 2.10 NCIS 3.00 Maricruz 3.45 Eva Luna 4.30 Célkeresztben 5.25 Édes élet
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 9.00 Napközben 9.55 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.24 Zene 13.30
Az evangélikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika
15.10 Rendszerváltók 15.35 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
21.30 Rádiószínház 21.56 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10
Éjszaka

Április 8., KEDD
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 A korona hercege
10.20 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Srpski ekran 13.00 Unser
Bildschirm 13.40 Hacktion Újratöltve 14.35 Különleges mentõalakulat 15.25 A
múlt fogságában 16.20 Híradó+ 16.35 Rex felügyelõ 17.25 Híradó 17.40 Ridikül
18.30 A következõ! 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Gran Hotel 21.15 Bosszú
22.00 Az Este 22.40 Híradó 22.50 Sporthírek 22.55 MobilVers 23.00 Vadászmese
0.15 Rex felügyelõ 1.00 Különleges mentõalakulat 1.45 Everwood
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.50 Reflektor 13.10 Fókusz 13.45 Négyen négy ellen – A családi játszma 14.30 Éjjel-nappal Budapest 15.35 Csók és
csata 16.10 Az örökség 16.50 A gyanú árnyékában 17.55 Fókusz 18.30 Híradó
19.30 Négyen négy ellen – A családi játszma 20.10 Éjjel-nappal Budapest 21.30
Barátok közt 22.10 A mentalista 23.10 Életre-halálra 0.10 XXI. század – A legendák
velünk élnek 0.45 Reflektor 1.00 A fõnök 2.00 EgészségKalauz 2.40 Tengerparti fenegyerek 3.10 A szív útjai 4.05 Barátok közt 4.35 A gyanú árnyékában
TV2: 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop
10.45 Astro-Világ 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Knight Rider 15.00 Hal a tortán
16.00 Családi titkok 17.00 Maricruz 18.00 Tények 19.30 Magánnyomozók 20.40
Édes élet 21.55 Jóban-Rosszban 22.50 NCIS 23.55 Zsaruvér 1.00 Tények 1.45 Aktív 2.10 Történetek az elveszett birodalomból 3.10 Maricruz 3.50 Eva Luna 4.30
Célkeresztben 5.25 Édes élet
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 9.00 Napközben 9.55 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.24 Zene 13.30
A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika
15.10 XX. századi történelem 15.35 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 21.30 Rádiószínház 21.56 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap
történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.05 Rádiószínház 0.10 Éjszaka

Április 9., SZERDA
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 A korona hercege
10.15 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Hrvatska krónika 13.00
Ecranul nostru 13.35 Gasztroangyal 14.30 Különleges mentõalakulat 15.20 A múlt
fogságában 16.10 Jövõ-Idõben 16.20 Híradó+ 16.35 Rex felügyelõ 17.25 Híradó
17.40 Ridikül 18.30 A következõ! 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Szabadság
tér ’89 21.10 On The Spot 22.10 Az Este 22.45 Híradó 22.55 Sporthírek 23.00
MobilVers 23.05 Summa 23.35 KorTárs 0.05 Rex felügyelõ 0.55 Különleges
mentõalakulat 1.40 Everwood
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden reggel 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.50 Reflektor 13.10 Fókusz 13.45
Négyen négy ellen – A családi játszma 14.30 Éjjel-nappal Budapest 15.35 Csók és
csata 16.10 Az örökség 16.50 A gyanú árnyékában 17.55 Fókusz 18.30 Híradó
19.30 Négyen négy ellen – A családi játszma 20.10 Éjjel-nappal Budapest 21.30
Barátok közt 22.10 Szulejmán 23.20 Házon kívül 23.50 Reflektor 0.10 Leszámolás
az 51-es körzetben 2.05 A szív útjai 4.05 Barátok közt 4.35 A gyanú árnyékában
TV2: 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop
10.45 Astro-Világ 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Knight Rider 15.00 Hal a tortán
16.00 Családi titkok 17.00 Maricruz 18.00 Tények 19.30 Magánnyomozók 19.50
Skandinávlottó-sorsolás 20.40 Édes élet 21.55 Jóban-Rosszban 22.50 Frizbi Hajdú
Péterrel 23.55 A férjem védelmében 1.00 Tények 1.45 Aktív 2.10 A Nap könnyei
4.00 Eva Luna 4.40 Célkeresztben 5.25 Édes élet
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 9.00 Napközben 9.55 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.24 Zene 13.30
A református egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10
Megújuló értékeink 15.35 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
21.30 Rádiószínház 21.56 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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Április 10., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 A korona hercege
10.20 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Slovenski utrinki 13.00
Kvartett 13.35 Kincseskert 14.05 Útravaló 14.25 Különleges mentõalakulat 15.15 A
múlt fogságában 16.10 Híradó + 16.25 Rex felügyelõ 17.15 Szerencsehíradó
17.25 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A következõ! 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek
20.20 Fábry 21.45 Munkaügyek 22.15 Az Este 22.55 Híradó 23.05 Sporthírek
23.10 MobilVers 23.15 Rejtélyes XX. század 23.45 Történetek a nagyvilágból 0.15
Rex felügyelõ 1.05 Különleges mentõalakulat 1.50 Everwood
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.50 Reflektor 13.10 Fókusz 13.45 Négyen négy ellen – A családi játszma 14.30 Éjjel-nappal Budapest 15.35 Csók és
csata 16.10 Az örökség 16.50 A gyanú árnyékában 17.55 Fókusz 18.30 Híradó
19.30 Négyen négy ellen – A családi játszma 20.10 Éjjel-nappal Budapest 21.30
Barátok közt 22.10 Tükrök 0.20 Brandmánia 1.00 Reflektor 1.15 A’la Car 1.55 A szív
útjai 4.05 Barátok közt 4.35 A gyanú árnyékában
TV2: 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 Teleshop
10.45 Astro-Világ 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Knight Rider 14.00 Knight Rider
15.00 Hal a tortán 16.00 Családi titkok 17.00 Maricruz 18.00 Tények 19.30 Magánnyomozók 20.40 Édes élet 21.55 Jóban-Rosszban 22.50 Sherlock és Watson
23.55 Kettõs ügynök 1.00 Tények 1.45 Aktív 2.10 Sherlock és Watson 3.00 Kettõs
ügynök 3.45 Eva Luna 4.30 Célkeresztben 5.25 Édes élet
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 9.00 Napközben 9.55 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.24 Zene 13.30
A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika
15.10 Alma és fája 15.35 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
21.30 Rádiószínház 21.56 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Április 11., PÉNTEK
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 A költészet napja
alkalmából – A Nagy Versmondás 9.05 A korona hercege 10.20 Család-barát 12.00
Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Roma kultúra 13.00 Esély 13.30 A megregulázott
fény 13.50 Történetek a nagyvilágból 14.20 A költészet napja alkalmából 14.25 Különleges mentõalakulat 15.15 A múlt fogságában 16.05 A költészet napja alkalmából 16.10 Jövõ-Idõben 16.15 Híradó + 16.30 Rex felügyelõ 17.20 A költészet napja
alkalmából 17.25 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A következõ! 19.30 Híradó 20.05
Sporthírek 20.20 Bízunk benned! 21.20 Párizsi mentõsök 22.20 Az Este 22.55 Híradó 23.05 Sporthírek 23.10 MobilVers 23.15 Kis hal 1.05 Rex felügyelõ 1.55 Különleges mentõalakulat
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.50 Reflektor 13.10 Fókusz 13.45 Négyen négy ellen – A családi játszma 14.30 Éjjel-nappal Budapest 15.35 Csók és
csata 16.10 Az örökség 16.50 A gyanú árnyékában 17.55 Fókusz 18.30 Híradó
19.30 Négyen négy ellen – A családi játszma 20.10 Éjjel-nappal Budapest 21.30
Barátok közt 22.10 A zöld íjász 23.10 Gyilkos elmék 0.10 Reflektor 0.25 Odaát 1.25
Kalandor 1.55 Az egység 2.40 4ütem 3.05 A szív útjai 4.45 Chuck 5.30 Gossip Girl –
A pletykafészek
TV2: 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop
10.45 Astro-Világ 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Knight Rider 15.00 Hal a tortán
16.00 Családi titkok 17.00 Maricruz 18.00 Tények 19.30 Magánnyomozók 20.40
Édes élet 21.55 Jóban-Rosszban 22.50 Pitch Black – 22 évente sötétség 1.00 Tények 1.45 Aktív 2.10 Briliáns elmék 3.05 Eva Luna 3.45 Célkeresztben 4.35 Aktív
4.55 Babavilág 5.20 Super Car
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 9.00 Napközben 9.55 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.24 Zene 13.30
A zsidó vallási felekezet félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika
15.10 Történet hangszerelve 15.35 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 21.30 Rádiószínház 21.56 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap
történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ
0.10 Éjszaka

MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93
Mhz-es frekvencián, valamint az LRT-COM hálózatán a C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.
Április 4., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet: Hit Gyülekezete: Pajor Tamás
evangelizációja (65p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Bemutatkozik a
Jobbik (20p), Fórumok kommentár nélkül: Élõlánc (61p), Bemutatkozik
Varga Gábor (51p), Interjú Simon Juliska nénivel (ism. 76p) 23.00 és 0.00
Lapszemle
Április 5., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 Lapszemle 14.00 Bemutatkozik a Jobbik (20p), Fórumok kommentár nélkül: Élõlánc (61p), Bemutatkozik Varga Gábor (51p), Interjú Simon Juliska nénivel (ism. 76p) 18.00
Lapszemle 19.00 Bemutatkozik a Munkáspárt (17p), Borverseny (~57p),
Beszélgetés a gazdákkal (ism. 45p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Április 6., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Bemutatkozik a Jobbik (20p), Fórumok
kommentár nélkül: Élõlánc (61p), Bemutatkozik Varga Gábor (51p), Interjú
Simon Juliska nénivel (ism. 76p) 13.00 Heti híradó 14.00 Bemutatkozik a
Munkáspárt (17p), Borverseny (~57p), Beszélgetés a gazdákkal (ism.
45p) 18.00 Heti híradó 19.00 Hitélet: Evangelizációs hét: Jákob János
(ism. 90p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Április 7., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet: Evangelizációs hét: Jákob János (ism. 90p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Sportbál Cecén (22p), „Indul a magyar Attila földjére...” 1-2. rész (108p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Április 8., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00
Sajtótájékoztató Rétimajorban (23p), Városrehabilitációs projektzáró
(~60p), Sajtótájékoztató sportcsarnokról (25p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Április 9., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Sportbál Cecén (22p), „Indul a magyar Attila földjére...” 1-2. rész (108p) 13.00 Heti híradó 18.00 Lapszemle
élõben 19.00: Sport: Megyei I. oszt. férfi kézilabda-mérkõzés (60p) 23.00
és 0.00 Lapszemle
Április 10., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Megyei I. oszt. férfi kézilabda-mérkõzés (60p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Hitélet: Evangelizációs hét: Jákob János (ism. 90p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
***
Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lapszemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
Hirdetésfelvétel a Hírházban (Bogárd és Vidéke szerkesztõsége). Ha
gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. – 06 (40)
416 000, LRT-COM Kft. – 06 (40) 811 911.

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

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

Fõszerkesztõ és kiadó: Hargitai Lajos, tel.: 06 (30) 9860-849. Felelõs szerkesztõ: Hargitai–Kiss Virág, tel.: 06 (30) 3483 320.
Szerkesztõség, kiadóhivatal és nyomda: 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 12. Telefon: 06 (25) 508-900, 06 (25) 508-901. E-mail:
bogardesvideke@gmail.com Honlap: www.bogardesvideke.hu Lapszemle látható: a Bogárdi Tévén és az interneten:
www.bogarditv.blog.hu Állandó és idõszaki rovatok szerzõi, szerkesztõi: Dombi Zoltánné, Gerse Ferenc, Gróf Ferenc, Hargitai
Lajos, Hargitai–Kiss Virág, Horváth István, Huszárné Kovács Márta, Horváthné Mikuli Erzsébet, Mágocsi Adrienn Laura, Huszár
Anikó, Jákob Zoltán, Kiss Balázs, Kiszlné Simon Andrea, dr. Müller Viktória, Kovács Györgyné, Leszkovszki Albin, Pajor László,
Sallai Attila, Rehák Sándor, Zámbó Tibor és még sokan mások. Tördelõszerkesztõ: Huszár Anikó. Grafikai szerkesztõ: Kiss
Balázs. Elõkészítés és utómunka: Heiland Ágnes, Hargitai Gergely, Mágocsi Adrienn. Készült: a Bogárd és Vidéke Lapkiadó nyomdájában. Megjelenik minden
csütörtökön. Kéziratok leadási határideje: kedden 17 óráig. Kéziratot egy hónapon túl nem õrzünk meg. Fenntartjuk jogunkat, hogy a beküldött írásokat a tartalom és
a szerzõ szándékának tiszteletben tartása mellett, közlésük esetén megrövidítsük. A lapban közölt vélemények nem mindig tükrözik a szerkesztõségét, azokért a
felelõsséget a nyilatkozók, illetve szerzõk viselik. Ugyanez vonatkozik a hirdetések tartalmára is. Hirdetésfelvétel: keretes hirdetések: kedden 16 óráig,
apróhirdetések: szerdán 10 óráig adhatók le. Csak a törvénybe nem ütközõ tartalmú hirdetéseket fogadunk el. Lapzárta: szerdán, 12 órakor. Terjesztés: saját
terjesztõhálózattal egyéni elõfizetéssel házhoz szállítással, illetve megvásárolható Sárbogárd és a környezõ húsz település boltjaiban, hírlapárusító helyeken.
Elõfizethetõ a terjesztõknél és a szerkesztõségben. 4 hétre: 800 Ft, negyedévre: 2200 Ft, félévre: 4000 Ft, egész évre: 7600 Ft. Eng.sz.: HU ISSN 0866 4382.
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MUSKÁTLIVÁSÁR
tiroli futó, 10 db
dupla virágú futó, 6 db
cserepes
tulipánfák, 30-40 cm

1200 Ft
999 Ft
260 Ft-tól
600 Ft

ÁPRILIS 10-ÉN, CSÜTÖRTÖKÖN, SÁRBOGÁRDON
A MÛVELÕDÉSI HÁZBAN. NYITVA: 8-12 ÓRÁIG.

Minden nap 8 órányi mûsor
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