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József Attila: A Dunánál
Látom, mit õk nem láttak, mert kapáltak,
öltek, öleltek, tették, ami kell.
S õk látják azt, az anyagba leszálltak,
mit én nem látok, ha vallani kell.
Tudunk egymásról, mint öröm és bánat.
Enyém a mult és övék a jelen.
Verset irunk – õk fogják ceruzámat
s én érzem õket és emlékezem.

1
A rakodópart alsó kövén ültem,
néztem, hogy úszik el a dinnyehéj.
Alig hallottam, sorsomba merülten,
hogy fecseg a felszin, hallgat a mély.
Mintha szivembõl folyt volna tova,
zavaros, bölcs és nagy volt a Duna.
Mint az izmok, ha dolgozik az ember,
reszel, kalapál, vályogot vet, ás,
úgy pattant, úgy feszült, úgy ernyedett el
minden hullám és minden mozdulás.
S mint édesanyám, ringatott, mesélt
s mosta a város minden szennyesét.
És elkezdett az esõ cseperészni,
de mintha mindegy volna, el is állt.
És mégis, mint aki barlangból nézi
a hosszú esõt – néztem a határt:
egykedvü, örök esõ módra hullt,
szintelenül, mi tarka volt, a mult.
A Duna csak folyt. És mint a termékeny,
másra gondoló anyának ölén
a kisgyermek, úgy játszadoztak szépen
és nevetgéltek a habok felém.
Az idõ árján úgy remegtek õk,
mint sírköves, dülöngõ temetõk.
2
Én úgy vagyok, hogy már száz ezer éve
nézem, amit meglátok hirtelen.
Egy pillanat s kész az idõ egésze,
mit száz ezer õs szemlélget velem.

3
Anyám kún volt, az apám félig székely,
félig román, vagy tán egészen az.
Anyám szájából édes volt az étel,
apám szájából szép volt az igaz.
Mikor mozdulok, õk ölelik egymást.
Elszomorodom néha emiatt –
ez az elmulás. Ebbõl vagyok. „Meglásd,
ha majd nem leszünk!...” – megszólítanak.
Megszólítanak, mert õk én vagyok már;
gyenge létemre így vagyok erõs,
ki emlékszem, hogy több vagyok a soknál,
mert az õssejtig vagyok minden õs –
az Õs vagyok, mely sokasodni foszlik:
apám- s anyámmá válok boldogon,
s apám, anyám maga is ketté oszlik
s én lelkes Eggyé így szaporodom!

VÁLASZTÁS

A világ vagyok – minden, ami volt, van:
a sok nemzedék, mely egymásra tör.
A honfoglalók gyõznek velem holtan
s a meghódoltak kínja meggyötör.
Árpád és Zalán, Werbõczi és Dózsa –
török, tatár, tót, román kavarog
e szívben, mely e multnak már adósa
szelíd jövõvel – mai magyarok!
... Én dolgozni akarok. Elegendõ
harc, hogy a multat be kell vallani.
A Dunának, mely mult, jelen s jövendõ,
egymást ölelik lágy hullámai.
A harcot, amelyet õseink vivtak,
békévé oldja az emlékezés
s rendezni végre közös dolgainkat,
ez a mi munkánk; és nem is kevés.

Húsvéti
készülõdés
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Cece Nagyközség Egészségfejlesztési Irodája az „Éljünk egészségesen – életmódprogramok a Sárbogárdi kistérségben” projekt
keretében szakirányú életmódklubokat mûködtet az egyes szenvedélybetegségben érintettek, valamint a személyes krízishelyzetbe kerültek számára. Az iroda rendszeres heti összejövetel keretében nyújt segítséget azoknak, akik ilyen jellegû nehézségekkel küzdenek.

Program: Vegyes Krízis Csoport
Alkoholról való leszokást támogató klub
Helyszín: EFI-iroda, Cece, „Háló”
Idõpont: minden szerda délelõtt
Tartja: Bencsik Zsolt
Élete során mindenki kerülhet krízishelyzetbe. Ennek legjellemzõbb kiváltó oka a családban történt haláleset, súlyos egészségügyi tragédia, valamilyen válsághelyzet, hirtelen veszteség. Ilyenkor a probléma mindennél fontosabbá válik számunkra, nem tudunk tõle szabadulni. A kilátástalanság és elveszettség érzésével,
a lelki egyensúlyunkat felborító körülményekkel nehéz egyedül
megbirkózni. Érdemi segítséget jelenthet a család, a barátok,
vagy egy közösség, amely meghallgat és szakszerû támogatást
nyújt. A Vegyes Krízis Csoport ezt vállalja fel.
Az Alkoholról való leszokást támogató klub azoknak nyújt segítséget, akik szeretnék letenni a poharat, de nem tudják megállni,
hogy ne igyanak. A legtöbben tisztában vannak vele, hogy az alkohol milyen káros hatással van a szervezetükre szervi, szellemi és
pszichés leépülést okozva, hogy rossz hatással van a környezetükre, a családjukra, mégsem tudnak szabadulni e szenvedélytõl.
Szerdánként õket is várja az EFI-iroda.

Program: Dohányzásról való leszokást támogató klub
Helyszín: EFI-iroda, Cece
Idõpont: minden hétfõ délután
Tartja: Sebestyén Istvánné (EFI-munkatárs)

Tisztelt Választópolgárok!
Kedves Barátaim!
Nagyon köszönöm a biztatást, a támogatást, a sok segítõ munkát és a
leadott szavazatokat. A siker közös,
és még nagyon sok munka áll elõttünk.
A következõ négy évben is mindent
megteszek azért, hogy a választókerület lakosságát a lehetõ legjobban
szolgáljam és képviseljem.
Köszönöm!
Varga Gábor

Az EU legszigorúbb dohányzási szabályozása lépett életbe hazánkban minden zárt és közintézményben betiltva a dohányzást.
A cigaretta ára is drasztikusan emelkedett. A külsõ tényezõk segíthetnek ugyan a dohányzás visszaszorításában, de ez csak akkor sikerülhet, ha a dohányzó maga eldönti, hogy egészsége védelmében leszokik a cigarettáról. Ennek számos módjával a hétfõi klubdélutánon megismerkedhet.
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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Választás elõtt, választás után
Úgy intéztük, hogy reggel, még a mise elõtt
szavazzunk. Édesanyám hûséges templomjáróként így a szavazóhelyiségtõl egyenesen a templomba tudott menni.
Sokan voltak az utcán, s szinte mindenki a
szavazóhelyiségekbe tartott. Mosolyogva
köszöntötték egymást az emberek. Ünnepi hangulat volt. Látszott ez az öltözékeken is. Mintha egyre jobban hinnénk, hogy
a választás nemzeti ügy, a mi ügyünk. Nem
magánügy, nem pártügy, nem biznisz, miként azt próbálták egyes dühödten acsarkodók belénk sulykolni a kampány során
és már jóval elõtte is, hanem közös nemzeti ügy, amiben mindenkinek megvan a saját egyéni felelõssége.
Jólesõ érzés volt látni, hogy sok család hozta magával a gyerekeket is. Korán kell kezdeni az ifjú generációk állampolgárrá nevelését. Egy fiatalokból álló csapat jött éppen szemközt, ahogy befordultunk a szavazóhelyiségnek otthont adó iskola utcájába.
– Csókolom, Lajos bácsi! Hajrá, Magyarország! – köszöntek oda vidáman.
Mosolyogva válaszoltam:
– Hajrá, Magyarország!
Igen, hajrá! Magyarország választ. Ki ide,
ki oda húzza be az ikszet. Magyarország
népe mindig bölcs volt a szavazófülkében.
Akkor is, amikor az elsõ kamikaze MDFkormányt megválasztottuk, s akkor is, amikor négy év múlva a szocialistáknak adtunk kormánymegbízást. Emlékszem, milyen csodálatos érzés volt, amikor az elsõ
Fidesz-kormány alatt megépült Mária Valéria-hídon Esztergom és Párkány közt átsétáltunk. Aztán az ország népe ismét a
szocialistákat szavazta vissza a hatalomba.
Lett abból belépés Amerika oldalán az iraki háborúba, nyolc év tüntetésekkel, szemkilövéssel, hazugságokkal. De ha ez nincs,
négy évvel ezelõtt talán nem kapott volna
kétharmados felhatalmazást a Fidesz,
hogy írhassunk új alkotmányt, hozzányúlhassanak a kétharmados törvényekhez, s
végre leszámolhasson az ország a háború
utáni szovjet bolsevizmus magyarországi
következményeivel.
És most újra kétharmados Fidesz-gyõzelemre csodálkozhatott rá a nagyvilág.
Soha ennyi jelölt még nem indult a választásokon a rendszerváltás óta Magyarországon. A mi körzetünkben 20-an szerepeltek a listán. A jelöltek nagy része komolyan vette és lelkiismeretesen végigdolgozta a kampányt. Nem voltak botrányok, és
senkit se zavart, hogy minden jelölt hónapokon át mondta a magáét. Utólag visszatekintve talán kissé nyugodt is volt az a választások elõtti néhány hónap. Alig tapasztaltunk plakáttépkedést, vitát, veszekedést, följelentgetést, mint a korábbi választásokon – legalábbis a helyi politikában. A
kampánygyûléseken se volt nagy tolongás.
Készültek a postaládákba kerülõ szórólap-

ok, amelyekbõl naponta kapott mindenki
a postaládájába egy marékra valót.
A nyugalom ellenére hozott meglepetést is
a választás. A legnagyobb meglepetésnek a
baloldali összefogás nagyon gyenge szereplése bizonyult. A gyenge szereplést
azért jó elõre sejteni lehetett. A helyi
MSZP-szimpatizánsok ugyanis zokon vették, hogy a pártközpont a megkérdezésük
nélkül átpasszolta ezt a körzetet Bajnaiéknak, akik Juhász Jánost indították, aki
nem volt a szíve csücske a bogárdi szocialistáknak. Az utolsó pillanatban aztán változtattak a felálláson, Juhász helyett Gyurcsány emberét, Ecsõdi Lászlót indították,
aki régi motoros a politikában, s több cikluson át volt az MSZP országgyûlési képviselõje. De hiába próbálkozott, sikertelen
lett a kampánya. Pedig még Gyurcsány Ferenc személyesen is agitált mellette kampányfórumon. Nem hozott neki szavazatot
a Kolbásztöltõ Fesztivál és hétvégi fõzõverseny se.

A körzetünkben alacsony, mindössze
53,55 %-os volt a részvétel a választáson. A
megnõtt választókörzet 34 településén
68.583 szavazópolgárt regisztráltak, s ebbõl 36.725 fõ ment el szavazni.
Varga Gábor, a Fidesz–KDNP jelöltje
17.323 szavazatot kapott. Így a 47,82 %-os
szavazatarányával õ lett a sárbogárdi, 5-ös
választókerület országgyûlési képviselõje.
Varga Gábor jelenleg Cece község polgármestere is. A törvény értelmében õ az õszi
önkormányzati választáson már nem indulhat, mert a polgármesteri tisztség öszszeférhetetlen lenne az országgyûlési képviselõséggel.
A második legtöbb szavazatot Árgyelán
János, a Jobbik jelöltje kapta, aki 10.708
szavazattal 29,56 %-ot ért el. Harmadik
Ecsõdi László, az MSZP–Együtt–DK–
PM–MLP összefogás jelöltje 5.655 szavazattal, 15,61 %-os szavazataránnyal. Az
LMP 891 szavazatot kapott 2,46 %-os sza-

Nagy meglepetés volt Árgyelán János és a
Jobbik jó szereplése. Árgyelán Sárbogárdon, a hajdani szoci fellegvárban egy teljes
kört rávert Ecsõdi Lászlóra. A kampány
utolsó napjaiban ugyan egyre többen mondogatták, hogy a csalódott baloldaliak tömegesen fognak átszavazni a Jobbikra, de
ezt a jóslatot hittük is, nem is. Aztán a választási eredményeket bogarászva kiderült, hogy például Enyingen három körzetben is több szavazatot kapott Varga Gábornál, a Fidesz gyõztes képviselõjelöltjénél. De így volt ez Mezõfalván is, ahol még
több körzetben tarolt a Jobbik. De Sárbogárdon a közel 30 %-os szavazataránya is
elgondolkodtató.
A Jobbik elõretörésében szerepet játszott
a közbiztonság ügye. Az enyingi bûnbanda
játszott szerepet a veszprémi kézilabdás
Marian Cosma elleni gyilkosságban, de
Mezõfalván is elege van az embereknek
abból, hogy ottani bûnesetek miatt gyakran szerepel a település az újságok címlapján. Általános közfelháborodás volt Sárbogárdon is a kábítószeres ámokfutók és a
rendõrverõkre kiszabott enyhe bírói ítélet
miatt. A Jobbik hangzatos ígéretei azonban, úgy tûnik, sok szavazóra hatottak.

vazataránnyal. Ez a négy párt lesz bent a
parlamentben. A Munkáspárt 269 szavazatot kapott. Õk nem jutnak be a parlamentbe. Az Élõlánc színeiben indult Ács
Sándorné 455 szavazatot kapott. Az Élõláncnak nem volt országos listája. Indult
független egyéni jelölt is, az abai Gottlóz
Tibor, aki kevésbé ismertsége ellenére
meglepõen sok, 292 szavazatot kapott.
Megemlíthetõ érdekességként az Együtt
2014, amely 135 szavazatot kapott. Õk az
utolsó pillanatig plakátoztak, kampányoltak. A Magyar Cigány Párt színeiben indult Majláth László 79 szavazatot kapott.
A cigányság számarányához képest rendkívül alacsony ez a szavazatmennyiség. Hiába volt 20 induló, az egy visszalépõ Huszti
Róbert (MACSEP) kivételével senki nem
kapott húsznál kevesebb szavazatot.
A Fidesz–KDNP újabb négy évre megkapja a kétharmados felhatalmazást. Ez az
eredmény véglegessé szombaton válik,
amikor már a külképviseleteken leadott
szavazatokat is összeszámolták.
Most pedig már készülhetünk a következõ,
európai parlamenti választásra, majd az
õszi önkormányzati választásra.
Hargitai Lajos
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Kérdezték
Balesetveszély
a szántóföldön
Tisztelt Szerkesztõség!
A kép Sárszentágotán egy szántó területén
készült. Az út közepén helyezkedik el véleményem szerint egy gázvezetékjelzõ, ahol
a mezõgazdasági gépekkel járnak. Ezt csak
úgy tudjuk megkerülni, ha a másik szántóföldre megyünk át, persze, ha valaki észreveszi éjszaka. A rosszabbik eset, ha nem
látja. A gépekben ez nagy kárt, defektet is
okozhat.

Gesztenyesor 2.
Elõzõ lapszámainkban beszámoltunk arról, hogy a miklósi Gesztenyesor több
gesztenyefáját is veszélyessé minõsítették
és kivágták, helyettük pedig a betegségekkel szemben ellenálló gesztenyefajtát ültettek. Mindez nem aratott osztatlan sikert
a lakók között, többen sajnálattal, felháborodottan fogadták a régi fák kivágásának
tényét.

nálás pillanatában (hétfõn) is 2 rendõrautó és 7-8 rendõr õrizte Cecén az egyik
STOP-táblát. A lakó állítása szerint ez
megy a nap 24 órájában, hol itt, hol ott õrzik a táblát. Ezért kellett ide rendõrõrs?
Így nem védik az értékeket! Ehelyett járõrözniük kéne a faluban gyalog, vagy autóval, amiért ide lettek téve – hangzott a telefonos vélemény.
Az észrevételre a rendõrségtõl az alábbi
válasz érkezett.

Ezúton szeretném megkérni Önöket, hogy
hívják fel a többi gazda, vadász és arra járó
figyelmét a veszélyre.
Ez a gázvezeték jó helyen van-e? Mit lehet
tenni az ügy érdekében?
Köszönettel:

Most azért érte szó az önkormányzat háza
elejét, hogy a gesztenyefák nem egy sorba
lettek ültetve, és a közmunkásoknak négy
fa elültetése öt napig tart. Semmit érõ
munkáért fizetik a közmunkásokat – hangzott a szerkesztõségünket hívó lakó álláspontja.
Dr. Sükösd Tamás polgármester ekképp
reagált a fentiekre: A fák ültetésénél a korábbi fasor nyomvonalát követték. Három
fa egy vonalba került, a negyedik egy kicsit
odébb azért, hogy a mellette lévõ kerítésre
ne nõjön rá. Olyan ember ültette a fákat,
aki ért hozzá.

Tisztelettel:
FMRFK Kommunikációs Szolgálat

Szabálytalan vendéglátók?

Békési Sándor

Az E.ON sajtóosztályától választ kértünk a
fenti problémára, de lapzártánkig nem érkezett reagálás tõlük.

„Miért kell õket eltartanunk?”
A Bogárdi TV üzenõfalán érdeklõdött egy
anci néven szereplõ hozzászóló, hogy miért alkalmazzák azokat a közmunkásokat,
akik a téli idõszakban lezajlott 4 hónapos
képzés alatt másfél hónapot hiányoztak.
Véleménye szerint ezekre az emberekre a
munkában sem lehet számítani, csak a
pénzt veszik fel. „Miért kell õket eltartanunk?” – kérdezte.
Dr. Sükösd Tamás polgármester a fentiekkel kapcsolatban elmondta: voltak, akik
táppénzen voltak, és voltak, akik igazolatlanul hiányoztak. Aki a megengedettnél
több igazolatlan hiányzást halmozott fel,
azt a képzést bonyolító Türr István Képzõ
és Kutató Intézet, illetve a Dunaújvárosi
Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola,
Szakiskola, Kollégium és a Munkaügyi
Központ is kizárta a programból, az így
megüresedett helyet pedig feltöltötték. Az
önkormányzat kötelezettsége az, hogy a
képzés befejezését követõen 30 napig foglalkoztassák a közmunkásokat.

A közterületek rendjének biztosítása és a
lakosság szubjektív biztonságérzetének
növelése érdekében szükség van a szolgálatban lévõ egyenruhás rendõri állomány
közterületeken történõ minél nagyobb
idõben történõ megjelenésére. Cecén, a
61-es és 63-as utak keresztezõdése frekventált terület, elengedhetetlen a fokozott
jelenlét. A rendõrség célja nem a büntetés,
hanem a megelõzés, de ha a szolgálatban
lévõ járõrök szabálysértést észlelnek, intézkedési kötelezettségük van.

A Kippkopp Óvodában megtudtam, hogy
az épület elõtt kivágott fák egy részébõl
kerti ülõalkalmatosságot készítenek az udvarra, a korhadt darabokba virágot ültetnek, és ebbõl a faanyagból készül Kippkopp-figura is Váraljai Péter fafaragó közremûködésével.

„Ezért kellett ide rendõrõrs?”
Lakossági kérdés, észrevétel érkezett szerkesztõségünkhöz telefonon a cecei rendõrség munkája kapcsán, miszerint a telefo-

Érkezett egy névtelen levél is szerkesztõségünkbe március 20-ai keltezéssel egy állítólagos volt állami alkalmazott–tûzoltó–népi ellenõrtõl, aki jelenleg egyenlõ elbánást igénylõ állampolgár. A levél megfogalmazója elõször az egyik sárbogárdi vendéglátóhely szabálytalanságait veszi sorra,
mélységes felháborodásának hangot adva.
Meglátása szerint közegészségügyi, építésügyi és tûzvédelmi problémák is tapasztalhatóak a helyszínen, amik miatt nem lehet(ett volna) engedélyt kiadni. További
két sárbogárdi vendéglátóhelyre is ellátogatott a levél írója, hasonló gondokat említve. Feltételezése szerint nem rendelkeznek ezek a helyek megfelelõ engedélyekkel. Ebben felveti a polgármester és a jegyzõ felelõsségét, mondván, hogy vagy tudatlanságból, vagy hallgatólagos tudomásul
vételükkel állnak fenn ezek a problémák.
Végül megjegyzi: „Amennyiben szoros
határidõn belül nem tapasztalok intézkedést, úgy a területeket újra végigjárom.”
A levelet a polgármesteren, jegyzõn és helyi médián kívül Nedoba Károly képviselõnek küldte meg a névtelen ember.
Lejegyezte: Hargitai–Kiss Virág
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Húsvéti készülõdés Alapon
Az alapi óvoda csoportjaiban lázas készülõdésbe közepébe toppantunk kedden délelõtt. Nyílt nap lévén sok szülõ és nagymama
kapcsolódott be az alkotásba. Az asztalokon egyre szaporodtak a
göndör szõrû bárányok, nyuszik, ünnepi díszek. Lehetett színezni
is, s a munka végeztével beleveszni az ezernyi játékba.
De nemcsak kézügyességüket tehették próbára a gyerekek és felnõttek, hanem azt is, mennyire termettek táncra. A Szedtevette
együttes behangolt, mire mindenki összegyûlt a tornaszobában,
és Kneifelné Laczkó Krisztina szakértõ vezetésével kezdetét vette
a tekergõs, vidám, zenés mulatság.

Szimpatikus ötlet, hogy meghívta a falu nyugdíjasait az óvoda erre
a napra, hogy együtt tölthessék el ezt a pár órát, ami sokat jelent a
piciknek és a szépkorúaknak egyaránt.
Egy kis kiállítás is kerekedett a tornaszobában az alapi asszonyok
csodálatos húsvéti dekorációiból.
Hargitai–Kiss Virág

Képes mesekönyv gyerekeknek – és felnõtteknek
Rendkívül érdekes szakmai napon vettem részt a múlt héten az
alapi óvodában. A Fejér Megyei Mûvelõdési Központ két munkatársa a Tár-Túra sorozat negyedik elõadásán beszélt arról, hogyan lehet a mai számítógépes világban megszerettetni a gyerekekkel a mesekönyvet, s egyáltalán az élõ mesélést, a képes mesedrámát. A foglalkozásra közmûvelõdési szakembereket, általános iskolai alsó tagozatos tanítókat és óvónõket hívtak. Jellemzõen az erre legfogékonyabb óvónõk voltak többségben a hallgatóság soraiban.

A szakemberek elõadásukban bemutattak több térhatású mesekönyvet. Ilyeneket lehet kapni boltban, de készíthetjük magunk
is. Ezek a mesekönyvek olyanok, hogy ha kinyitják egy lapját, ab-

ban térben mozgó figurák, tárgyak jelennek meg. Ilyen mesekönyveket a gyermekekkel való együttjátszás során, a gyerekekkel közösen lehet készíteni.
A „gyárilag” készült példányok mellett a gyerekek által készített
mozgó mesekönyvekbõl is bemutattak jó néhányat. Az elõadást
követõ gyakorlati foglalkozáson a hallgatóság kedvére válogathatott a színes papíranyagok között, s olló, ragasztó segítségével maguk is elkészíthettek egy-egy mesejelenethez mozgatható térhatású könyvlapokat.
A gyerekek fantáziavilágát mozgósítja, ha maguk lehetnek nemcsak hallgatói, de cselekvõ részesei például a Piroska és a farkas
meséjének vagy bármilyen egyszerû kis történetnek.
Különösen megragadott egy így készült könyv, amelyen a fa lombját megnyitva ott rejtõztek az érett gyümölcsök, s egy mezei virágról a katicabogár hátulról mozgatva felszállt a bokorra.
Állítom, egy ilyen foglalkozás többet jelent a gyerekek számára,
mit a tévé reggeltõl estig nyomott mesecsatornája.
Nem utolsó sorban azért is jelent ez jóval többet, mert a szülõ, a
pedagógus, a felnõtt és a gyerek közt a közös alkotásban, együttes
mesejátékban valódi személyes kapcsolat létesül. A gyereknek
pedig elsõsorban éppen erre van szüksége, nem önmagára a mesére. A mese csupán eszköz. A cél a gyerekek harmonikus lelki
fejlõdésének segítése, a számukra megnyíló világ teljes megélése.
Akik nem jöttek el a hívásra, sokat veszítettek. De nem baj, a történet folytatódik, minden érdeklõdõ pedagógust szeretettel várnak majd a következõ, májusi foglalkozásukra.
Hargitai Lajos
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Süss fel nap
Még borongós volt a reggel, amikor a Zengõ Óvoda tavaszi minikoncertjére gyülekeztek a zeneiskolás növendékek. Az óvodások
„Süss fel nap” énekére viszont már kibuggyant a nap a felhõk közül. A derülõ idõ így igazi hátteret adott a mûsorhoz. A hangszerarzenálban a szokásos szoprán- és altfurulya, zongora, fuvola,
oboa és trombita mellett felvonult dob, harmonika, valamint metalofon (ismertebb nevén xilofon) is.

Külön érdekessége volt még az alkalomnak Márti és Mariann néni oboa–gitár
kettõse (Sándor napján), Bõjtös Attila
és Ványa Szilvia gitárkettõse (Lassan jár
a csigabiga) valamint a Szivárvány csoport éneke (Erdõ szélén házikó). A jól ismert dalokat természetesen együtt énekelték az ovisok a hangszeresekkel.
Ahogy azt már megszokhattuk, a dalokban a fõszerep a kikeleté és az állatoké
(fecske, cica, nyuszi) volt. A tavaszi koncerten elõször hallhattak és láthattak a
gyerekek harmonikát, melyet Várady–
Szabó Márton mutatott be több dallal,
énekesek kíséretében.
Tudósítónktól

Vásár nyílt a Kippkoppban
Mondókával, énekkel, tánccal nyitották
meg a Sárbogárdi Zengõ Óvoda Sárszentmiklósi Tagóvodája, azaz közismert nevén
Kippkopp Óvoda húsvéti rendezvénysorozatát április 9-én, szerdán, délután. Az udvar is ünnepi díszbe öltözött erre az alkalomra, s a felélénkült szél ide-oda himbálta
a tojásfa színes „leveleit”.
A tornaszobában berendezett vásáron ötletes díszeket és fészekbe való ajándékokat
lehetett vásárolni, többek között papírvirágokra varázsolt csokit, pici házikót, magokkal „festett” tojást és persze nyuszit.
Hargitai–Kiss Virág
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Mészölyhírek
„Zene, zene
és megint zene”
A zene az jó, a zene az szép, a zene lelket
gyönyörködtetõ. A Mészöly Géza Általános Iskola közel 250 fõs gyermekserege
(alsósok és felsõsök) ezt az élményt átélhette a filharmonikusok tolmácsolásában.
A zene jó! Az elsõ alkalommal adott koncert a Nemzeti Énekkar elõadásában Antal Mátyás vezényletével felejthetetlen
volt. Ajkukon felcsendült: Beethoven
Örömódája, Handel Gyõzelmi kórusa,
Verdi Szabadságkórusa, Webber: Bevonulás Jeruzsálembe.
A zene szép! Különlegesre sikeredett a
második hangverseny, mert egyedül egy
zongorista, egy zongora és egy projektor
segítségével elénk varázsolta Mozart, Beethoven, Chopin és Liszt Ferenc mûveit.
Maradandó élményben volt részük tanulóknak és tanároknak egyaránt.
A zene lelket gyönyörködtetõ! A harmadik és egyben utolsó koncertet a Duna
Szimfonikus zenekar adta, Deák András
vezényletével. A konferanszié még a helyi
nevezetességeinket is megemlítette a zenemûvek ismertetése közben. Felcsendült
Bach h-moll szvitje, Csajkovszkijtól a Virágkeringõ, Mendelssohn Szentivánéji
álom címû darabjából a nászinduló, Mozart Kis éji zenéjébõl egy részlet, Kodály
Háry Jánosából az intermezzo, Erkel Ferenc Hunyadi László címû operájából a
palotás.
Kodály Zoltán szavait idézve kívánom,
hogy jövõre még több hallgató számára
„Legyen a zene mindenkié”!!!
Mindezeket köszönjük a szereplõknek és a
budapesti szervezõknek! Jövõre újból találkozunk!
Szénásiné Szabó Marianna

ISKOLA
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Cecei sulibörze
Kígyók az aulában!
A tavalyi év nagy sikerén felbuzdulva ismét ellátogatott hozzánk Siófokról a Hüllõ Zoo
nevet viselõ utazó kiállítás, amelynek elõadója ismét megörvendeztette a diákokat és pedagógusokat. Minden osztály megtekintette a kiállított kígyókat, pókokat és hüllõket,
valamint az ásványtani kiállítást. Akinek volt kedve, meg is simogathatta a kígyókat, sõt a
kezébe is vehette. Fontos és gyakorlati tudnivalókat is megtudtak diákjaink a hüllõtartásról a
beszélgetések keretében, melynek iskolánk adott otthont.
Nemcsak a diákok, de az óvodások is megtekintették az ingyenes kiállítást, sõt a felnõtt alapkompetencia-képzésen résztvevõk is ellátogattak az intézménybe. A délután 4 óráig tartó bemutató során több szülõ és hozzátartozó is megnézte az állatokat, ami bizonyítéka annak is,
hogy a cecei iskola nyitott intézmény, szívesen várja rendezvényeire partnereit.
Szabóné Várady Katalin igh.

Illyés-napok

Ebben az évben is megrendezzük iskolánkban az Illyés-napokat április 15-én és 16-án.
Egy jó hangulatú, délutáni, sportos vetélkedõvel kezdjük a rendezvényeket. Az Illyés-kupa izgalmas és aktív versenyzést ígér idén is. Majd másnap reggel kezdõdik a mesemondóverseny.
Gyülekezés és regisztráció 8.30 órakor.
A verseny 9.00 órakor veszi kezdetét.
A megmérettetésre egy szabadon választott állatmesével lehet nevezni, melynek terjedelme kb. 3 perc, valamint a mesékhez egy A/4 méretû illusztrációt is kell készíteni.
Nagy szeretettel várjuk a környékbeli iskolák tanulóinak jelentkezését! Ráadásul a tavalyihoz hasonlóan egy határon túli iskola is képviselteti magát, hiszen a nagyváradi Juhász
Gyula Általános Iskola diákjai is szorgalmasan készülnek, hogy bizonyítsák
rátermettségüket.
Mindenkinek jó felkészülést és eredményes versenyzést kívánunk!
Cecei Általános Iskola
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HÍREK, ESEMÉNYEK

KÉK HÍREK
Gyerekeket hátrahagyva menekült
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A KATASZTRÓFAVÉDELEM HÍREI
Szemle a laktanyában

2014. április 1-jén a délutáni órákban az egyik sárbogárdi hipermarket biztonsági õre bejelentést tett, miszerint bolti lopást követõen egy személy a kiskorú testvérét és gyermekét hátrahagyva elfutott a boltból. A járõrök a helyszínrõl elmenekülõ 14 éves lányt
a szomszédos utcában találták meg és elõállították a Sárbogárdi
Rendõrkapitányságra, ahol lopás szabálysértés elkövetése miatt
meghallgatták.
Sárbogárdi Rendõrkapitányság

Sárkeresztúron verekedõt
fogtak el a rendõrök
A Sárbogárdi Rendõrkapitányságra 2014. április 5-én 21 óra 30
perckor érkezett bejelentés arról, hogy Sárkeresztúron a Petõfi
utcában egy fiatalembert egy másik többször megütött és megrúgott. A helyszínre érkezõ járõrök megállapították, hogy a bántalmazó K. Krisztián 22 éves helyi férfi volt. A rendõrök sárkeresztúri lakásában elfogták és a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra elõállították a fiatal férfit, akit a nyomozók súlyos testi sértés bûntett
elkövetésének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgattak ki.
Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

RENDÕRSÉGI FELHÍVÁS

A Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokságon tett látogatást
a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tûzoltósági fõfelügyelõje, Geiger Zoltán tûzoltó alezredes április 4-én.
A tûzoltóság parancsnoka, Kõvágó Dezsõ tûzoltó õrnagy fogadta
a fõfelügyelõt, aki a jelentést követõen a szertárban felsorakozott,
szolgálatban lévõ állományt köszöntötte. A megyei katasztrófavédelem aktuális kérdéseinek összefoglalóját követõen a fõfelügyelõ szemlét tartott a laktanyában és megtekintette a gépjármûveket, valamint a tûzoltók egyéni védõfelszereléseit is. A közösségi körletekben, a szertárban, továbbá a technikai eszközök
esetében is példás rend és fegyelem volt tapasztalható, ebbõl következõen a parancsnokság kiváló értékelést kapott.

Lakatlan ház égett
A közelmúltban ismételten megjelent a Sárbogárdi Rendõrkapitányság területén vízelvezetõ csatornatisztítást „végzõ” vállalkozó, aki embereivel fõleg közületeket keres meg. A helyszínen rábeszéli a leendõ sértett képviselõjét az általa halaszthatatlanként említett tisztításra, megrendelõt írat vele alá. Az elkövetõk a munkavégzéshez szükséges eszközökkel is rendelkeznek, azonban tényleges munkavégzés nem folyik. Az elvégzett áltevékenységrõl teljesítésigazolás is készül, majd a számla
kiállítását követõen készpénzben kérik annak kiegyenlítését.
Az e módszerrel megvalósuló csalás csak úgy kerülhetõ el, ha
pénzünkért munkavégzést is kérünk, és annak megtörténtét
ellenõrizzük.

A Tolna megyei Pálfa Arany János utcájában egy lakóház tûzeseténél kellett beavatkozniuk a sárbogárdi hivatásos tûzoltóknak
április 8-án a délutáni órákban. A földrajzi közelségbõl adódóan
riasztották a sárbogárdiak három gépjármûvét.

Sárbogárdi Rendõrkapitányság bûnügyi osztály

Kiérkezésükkor a körülbelül hetven négyzetméteres, régi építésû
épület tetõszerkezete már teljes terjedelmében égett. Mivel lakatlan volt, ezért személyi sérülés nem történt, továbbá az áramszolgáltatásról is le volt választva az ingatlan.
Az oltási feladatok három vízsugarat és 3 órás megfeszített munkát igényeltek, amelynek a végén a balesetveszélyt jelentõ tetõgerendákat, szalufákat eltávolították, valamint a kéményt is visszabontották a tûzoltók. A szakszerû beavatkozásnak köszönhetõen
a lángok a lakótérre nem terjedtek át.
Fotók: Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság
Farkas-Bozsik Gábor tû. százados., megyei katasztrófavédelmi szóvivõ
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Tisztelt Sárbogárdi
Nemzettestvéreink!
A Jobbik Sárbogárdi Szervezete és Árgyelán János köszönetét
fejezi ki, hogy Sárbogárdon a Jobbik jelentõs támogatást kapott a választásokon, erõs második helyet megszerezve. Csalódottságra ad okot, hogy a jó szereplés nem eredményezett országgyûlési mandátumot a választókerületben, de a választókerület közel 30 százalékos eredményével az ország egyik legerõsebb Jobbik-támogatottságú térsége lett. A megye és az ország más területein is jelentõsen megerõsödtek a Jobbik
pozíciói, számos helyen kimagasló eredménnyel szerepelt a
párt.
Úgy látjuk, hogy ezen az úton tovább kell haladni, és folytatjuk
a munkánkat Sárbogárdért és minden lakosáért. A Jobbik továbbra is küzdeni fog a munkahelyekért, a közbiztonság megteremtéséért és az elszámoltatásért országosan és helyi szinten
is. Ahogy eddig is, úgy továbbra is jelen leszünk a településen,
segítjük a települési közösségek építését, programokat
szervezünk és kezdeményezéseket indítunk a szebb jövõért.
A Jobbik Sárbogárdi Szervezete nevében:
Gerlai Zsolt elnök és Árgyelán János megyei elnök

9

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0045

Tavaszi életmódprogramok
a Lajoskomáromi EFI-ben
Húsvét elõtt még csatlakozhat a „Rajtad múlik! – életmódprogramok az Enyingi kistérségben” címû projekt keretében mûködõ
egészségfejlesztési iroda foglalkozásaihoz. Ne hagyja ki! Az iroda
munkatársai most is várják azokat, akik étrendjüket egészségesebbé, a napjaikat pedig örömteli mozgással aktívabbá szeretnék
tenni.

Programok április 10-17. között
Április 10-én cukorbetegklub
(Helyszíne: Lajoskomárom–Középbogárd;
tartja: Reizinger Anikó)
A II. típusú, „szerzett” cukorbetegség egyre gyakrabban fordul
elõ. Szerencsére ez a betegség jól karbantartható odafigyeléssel,
megfelelõ táplálkozással. Vegye igénybe a szakember segítségét,
tanácsait étrendjének összeállításához!

Április 11-én étrendi tanácsadás
(Helyszíne: egészségfejlesztési iroda,
Lajoskomárom, Ozorai u. 1.; tartja: Gál Piroska)
Hamarosan itt a húsvét, amikor minden háziasszony igyekszik kitenni magáért, gazdag ételsorral, hagyományos finomságokkal
várja a családot és a vendégeket. Tudja meg a tanácsadáson, hogyan kerülhet egészséges, tápláló ételsor az ünnepi asztalra is!

Április 12-én Nordic walking
(Helyszíne: Lajoskomárom)
Eddig még nem ismerte, nem próbálta ki ezt a lendületes, kortalan mozgásformát? Itt az alkalom, meg fogja szeretni az északiak
találmányát!

Április 14-én babamasszázs
(Helyszíne: a védõnõi tanácsadó; tartja: Szûcsné Gál Gabriella)
A kisbabák testi–lelki fejlõdését egyaránt szolgálja a gyöngéd,
szeretetteljes érintés, simogatás. A babamasszázs technikájának
elsajátításával tudatossá teheti ezt a mozdulatsort, és bizonyos
helyzetekben, például hasfájás, puffadás esetén enyhülést is szerezhet vele a kicsinek.

Április 17-én szív- és érrendszeri
betegklub
(Helyszíne: Lepsény; vezeti dr. Zsoldos György)
Tudja meg, mit tehet szíve egészségéért! Hogyan alakíthatja át
életmódját, hogy az a lehetõ legjobb legyen ereinek? Mire kell figyelnie otthon, és milyen tünetekkel kell orvoshoz fordulnia?
Hallgassa meg a szakember tanácsait és ossza meg tapasztalatait
klubtársaival is!

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

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
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HITÉLET

Mégis Király
Pilátus azután ismét bement a helytartóságra, behívatta Jézust, és
megkérdezte tõle: „Te vagy a zsidók királya?” Jézus viszont ezt kérdezte tõle: „Magadtól mondod-e ezt, vagy mások mondták neked
rólam?” Pilátus erre így szólt: „Hát zsidó vagyok én? A te néped és a
fõpapok adtak át nekem téged: Mit tettél?” Jézus így felelt: „Az én
országom nem e világból való: ha ebbõl a világból való volna az én
országom, az én szolgáim harcolnának, hogy ne szolgáltassanak ki a
zsidóknak. De az én országom nem innen való.” Pilátus ezt mondta
neki: „Akkor mégis király vagy te?” Jézus így válaszolt: „Te mondod,
hogy király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy
bizonyságot tegyek az igazságról: mindenki, aki az igazságból való,
hallgat az én szavamra.” Pilátus így szólt hozzá: „Mi az igazság?”
Miután ezt mondta, ismét kiment a zsidókhoz, és így szólt hozzájuk:
„Én nem találok benne semmiféle bûnt.” (János 18, 33-38)
William Shakespeare VI. Henrik címû drámájában van egy párbeszéd az üldözött király és az erdész között. Az erdész megkérdezi: „Ha
király vagy, hol van koronád?” Henrik így válaszol: „Nem fejemen,
szívemben hordom azt. Nem ind kövekkel, nem gyémántokkal ékes,
s nem látható: a megelégedés. Ritkán királyé ez a korona.”
Virágvasárnap, amikor Jézus Zakariás próféta jövendölésének
megfelelõen szamárháton bevonult Jeruzsálembe, sokan királyként, Izrael uralkodójaként, Messiásként üdvözölték. De az evangélisták leírják, hogy sokan azt kérdezték: kicsoda ez? És erre a
kérdésre többféle válasz is volt. Jézus kortársainak a véleménye
szélsõséges formában megoszlott arról, hogy kicsoda õ. A legtöbbjük számára, akik még Názáretbõl ismerték, nem volt más,
mint az ács, József és Mária fia. Mások nagyszerû tanítómesternek, egyenesen prófétának tartották. Megint mások azt mondták,
hogy megszállott, a sátánnal cimborál. Voltak, akik a törvény
megrontójának, istenkáromlónak tekintették. Többen egyszerû-

Nehezen megélt mindennapok?

Tippeket gyûjthet a látásromlás okozta kellemetlen helyzetek elkerüléséhez. A mindennapi életvezetéshez szükséges technikákat és eszközöket mutatunk be, amellyel könnyebbé teheti az öltözködést, a
mosást, vasalást, fõzést és az egyéb tevékenységeket.
Olvasási nehézségek?
Olvasást és írást segítõ optikai eszközöket ismerhet meg. Megismerkedhet olyan tapintható írásmódokat, amellyel újból visszanyerheti
az önálló olvasás élményét. Megtanulhat beszélõ számítógépet és olvasó tévét használni.
Késõn észrevett akadályok?
Megismerkedhet olyan optikai eszközökkel, amelyek segítenek a tájékozódásban. Megtanítjuk a korábban ismerõs helyeken (bolt, posta, cukrászda) ismét önállóan közlekedni. Az elemi rehabilitáció segítséget nyújt.
Az ingyenes szolgáltatás célja, hogy látássérülésével Ön is önálló, teljes életet élhessen. Segítségünket a megyei irodánkban vagy otthonában is igénybe veheti. Egyénre szabott foglalkozásainkat az Ön igényeihez igazítjuk.
Fejér megyei szolgáltatás elérhetõsége:
Sály Dominika 06 (20) 462 6600, megye.tamop@vakokintezete.hu
www.vakokintezete.hu
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en õrültnek vélték. Megvetõen mondták róla, hogy a vámszedõk,
a parázna nõk, a bûnösök barátja. Megbélyegezték azzal, hogy falánk és részeges.
Ezek az emberek újra és újra azt követelték Jézustól, hogy mutasson valami jelt, amivel igazolni tudja, hogy õ tényleg az, akinek
mondja magát, hogy tényleg Isten küldte õt. „Ha király vagy, hol
van koronád?”
Ezt kérdezi Pilátus is: „Király vagy te csakugyan? Akkor hol van
koronád? Hogy lehet, hogy a néped a kezembe adott téged? Hol
van a hatalmad?”
A kérdés azóta is aktuális. Hogyan látjuk, kinek látjuk Jézust? Kicsoda számunkra Jézus? Mit vallunk, mit mondunk róla? Ettõl a
választól, a Jézusról alkotott véleményünktõl függ a Jézushoz való viszonyunk, vagyis a hitünk. Úgy is mondhatom, hogy attól
függ, hogy keresztények vagyunk-e, vagy sem, hogy mit mondunk
erre a kérdésre: kicsoda számunkra Jézus. Virágvasárnapon erre
a kérdésre kell válaszolnunk, kivétel nélkül mindannyiunknak.
Pilátus egyáltalán nem lát semmiféle hatalmat Jézus mögött. Hogyan lehet király valaki, akinek nincs hatalma? És mert Pilátus a
hatalmat csak mint világi képletet ismeri, Jézus válaszát sem érti:
Az én országom nem e világból való. Pilátus számára a hatalom az
erõsek eszköze az uralkodásra, Jézus számára a hatalom eszköz
az igazság megvalósítására. Pilátus számára a hatalom útja mások
kényszerítése, Jézus számára a hatalom útja mások szeretete. Pilátus számára a hatalom az emberek feláldozását jelenti, Jézus
számára a hatalom önmaga odaáldozását jelenti az emberekért.
Két világ beszélget egymással, a földi világ és a mennyei világ, és a
földi világ nem érti a mennyei világ fogalmait. Mást jelentenek Pilátus számára azok a szavak, hogy király, hatalom, uralkodás, és
mást jelent Jézus számára. Pilátus nem tud mit kezdeni Jézussal,
akinek nincs igénye sem földi országra, sem földi hatalomra.
Pilátus nem érti, hogyan lehet akkor király?
És mi értjük? Milyen szívesen mérnénk mi is Jézus hatalmát földi
mércével. Mindig ezt szerette volna az ember. Újra és újra megfogalmazták az igényt: tégy csodákat, Jézus! Királlyá teszünk, és adj
nekünk kenyeret! Ha király vagy, oldd meg a gazdasági gondjainkat! Tedd szabaddá országunkat! Ûzd ki a római megszállókat!
Állítsd vissza Dávid király nagy birodalmát! Akik így képzelték el
Jézust királyként, azok csalódtak. És csalódnak ma is, akik azt várják Jézustól, hogy követõinek adjon sikert. Biztosítsa számukra a
jólétet, az egészséget. Csalódnak, akik azt várják, hogy a kereszténység meg tudja oldani a világ bajait. Hogy Jézus egyháza uralkodni fog. Nehezünkre esik megérteni, amit Luther mondott,
hogy Jézus a koldusok királya, az õ népe pedig a koldusok népe.
Jézusnak ma sincs földi országa, vagyona, nincs világi hatalma, de
neki nincs is rá igénye. Mert az õ országa nem e világból való.
De Jézus mégis király! Így mondja Pilátusnak: „Te mondod, hogy
király vagyok. De az én országom nem e világból való.” Jézus országa az Isten országa, hatalma az Isten igazsága, uralkodása a
szeretet, ereje a békesség. Ez a keresztfa titka. Ahogyan énekeltük: Az Úr, lássátok nemzetek: Kereszten trónol köztetek. Ez a
Király kell-e nekünk? Akarjuk-e, hogy ez a Jézus legyen életünk
ura? Akarunk-e az õ hatalma alatt élni az Isten igazságában, a szeretet életformájában, a kegyelem gazdag koldusaiként a bûnbocsánat és a megbocsátás békességében?
Ahhoz, hogy Jézust életünk királyának és urának valljuk meg, hit
kell. Olyan hit, amelyik túllép a látható valóságon, és el meri fogadni a mögüle áttûnõ teljesebb valóságot, az Isten országának
valóságát. Olyan hit ez, amelyik a kétkedés kérdésére – „Ha király
vagy, hol van koronád?” – elfogadja Jézus válaszát: „Nem fejemen, szívemben hordom azt.”
(…) Jézus mégis király, aki szeretetével és áldozatával, halálával
legyõzte a bûnt, az erõszakot, az agresszivitást, és hatalma felülírt
minden földi hatalmat. És egyszer majd jön egy nap, amikor feltárul az igazság. Az a nap, amikor Jézus újra eljön, és akkor meglátja
minden szem, hogy Õt tette Isten mindenek fölé, õt magasztalta
fel, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd, mert õ a mindenség Ura. Azon a napon Isten maga fogja igazolni virágvasárnapi hitünket.
Balicza Iván

Forrás: evangélikus.hu
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A nyúl meg a sün
Ezt a mesét még a nagyapámtól hallottam.
Az pedig, amirõl szól, így történt hajdanában.
Õszre járt az idõ. Vasárnap reggel volt, virágzott a pohánka, a nap fenn ragyogott a
tiszta égen, a tarlón fürgén surrant tova a
langyos szellõ, a magasban énekeltek a pacsirták, a méhek vígan döngicséltek a virágok körül, az emberek a templomba ballagtak; boldog volt minden teremtett lélek,
elégedett volt a sündisznó is.
Kint állt a kapujában, karját összefonta, kikukkantott a reggeli fuvalomba, és egy nótácskát brummogott maga elé. Dünnyögte, zümmögte jól is, rosszul is, hol hegyesen, hol meg reszelõsen, egyszóval olyasformán, ahogyan egy ilyen szép õszi vasárnap reggelen egy sündisznó nótázgat.
Hát ahogy félhangon dudorászik, egyszerre csak gondol egyet, s úgy megörül neki,
hogy rá is füttyent. Mit támogassa õ itt tétlenül a kapufélfát, amíg odabent az
asszony a családot mosdatja meg öltözteti?
Inkább jár egyet a ház körül, megnézi,
hogy áll a répa. Mert a lakása körül bõven
termett a répa, és tudni való, hogy a sündisznó igen kedveli ezt az ételt; így hát nem
csoda, hogy a mi barátunk is erõsen a szívén viselte a termés sorsát.
Úgy is tett, ahogy elgondolta: becsukta szépen a kiskaput, és nekivágott a mezõnek.
Nem jutott messzire, csak a mezõ szélén a
kökénybokorig, s ott éppen le akart térni a
répatábla felé, amikor szembetalálkozott
a nyúllal. Az is hasonló járatban volt: a káposztaföldjét akarta megszemlélni.
Mikor a sün észrevette a nyulat, szerencsés
jó reggelt kívánt neki. Hanem a nyúl a maga módján szerfölött elõkelõ úr volt, amellett dölyfös is, kényes is; eszébe sem jutott,
hogy fogadja a sün köszönését, hanem csak
úgy foghegyrõl, kevély gúnnyal odavetette
neki:
– Hát te mit lótsz-futsz már ilyen korán
reggel a réten?
– Sétálok – felelte tisztességgel a sün.
– Sétálsz? – kacagott a nyúl. – Ha nem csalódom, jobbra is használhatnád a lábadat,
mint sétafikálásra!
Ez a pökhendiség mérhetetlenül bosszantotta a sünt. Mindent békén el tudott viselni, csak azt az egyet nem, ha a lábát emlegették. Hát nem épp elég baj neki, hogy
görbe lábúnak született, még csúfolják is
érte!
– Te talán azt hiszed, hogy többre mégy a
lábaddal, mint én? – vágott vissza kelletlenül.
– Azt hát! – felelte hetykén a nyúl.
– Tudod, mit? Tegyünk próbát! – ajánlotta
a sün. – Fogadjunk, hogy elhagylak, ha versenyt futunk!
– Tiszta nevetség! Ezzel a karikalábaddal?
– kevélykedett a nyúl. – De ha olyan nagy

kedved van rá, nem bánom, legyen meg.
Mi a tét?
– Egy arany meg egy üveg pálinka – mondta a sün gazda.
A nyúl fölényesen kidüllesztette a mellét,
még a bajusza is remegett a nagy önteltségtõl, mikor kezet nyújtott a sünnek:
– Itt a kezem, nem disznóláb! Állom a fogadást. Rajta, kezdjük!
– No, annyira azért nem sürgõs – felelte a
sün. – Én még ma nem ettem egy falatot
sem, éhes vagyok, elõbb hazamegyek, és
jól megreggelizem. Ki hallott olyat, korgó
gyomorral versenyt futni? Hanem ha neked is úgy tetszik, fél óra múlva itt találkozunk.
Azzal elváltak, mert a nyúl nem emelt kifogást a dolog ellen.
A sün, ahogy szép kényelmesen hazafelé
cammogott, így tûnõdött magában: „Ez a
nyúl nagyon megbízik abban a pipaszár lábában, de én bizony kifogok rajta! Akármilyen elõkelõ úr a koma, mégiscsak ostoba
fickó; megtanítjuk tisztességre!”
Beballagott a házába, odaszólt a feleségének:
– Cihelõdj, asszony, jössz velem a mezõre.
– Minek? – kérdezte az asszony.
– Fogadtam a nyúllal egy aranyba meg egy
üveg pálinkába. Versenyt futunk.
Sünné összecsapta a kezét megrökönyödésében.
– Uram teremtõm, megháborodtál? Hát
hogy futhatnál te versenyt a nyúllal.
– Csiba te! – mordult rá az ura. – Ez az én
dolgom. Ne ártsd magad a férfiak ügyébe.
Egy-kettõ, szedelõzködj, és menjünk!
Mit tehetett mást az asszony? Akár tetszett neki, akár nem, baktatott zsörtölõdve
az ura után. Ahogy így cammognak, sün
gazda hátraszól, azt mondja:
– Jól figyelj rá, mit beszélek. Látod ott azt a
hosszú szántást?
– Látom hát!
– Azon lesz a verseny. A nyúl szalad majd
az egyik barázdában, én meg a másikban.
Onnét fentrõl kezdjük. Neked nincs egyéb
dolgod, mint hogy beállsz ide a barázda végébe, és amikor a nyúl amonnét túlról ideér, szembekiabálod vele, hogy „Én már itt
vagyok!”
Az asszony bólintott, és máris a szántóhoz
értek. A sün megmutatta az asszonynak a
helyét, õ maga meg szép nyugodtan felsétált a tábla túlsó végére. A nyúl már türelmetlenül várta.
– Kezdhetjük?
Mindegyik elfoglalta a maga barázdáját.
– Kezdhetjük.
A nyúl hármat számolt.
– Egy! Kettõ! Há-rom!
És nekiiramodott, akár a szél.

A sün éppen csak úgy tessék-lássék vele
szaladt egy-két lépést, aztán lekuporodott
a barázdájában, és meg sem moccant többet.
A nyúl vad vágtában közeledett a szántóföld túlsó végéhez. Hanem a szomszéd barázdában egyszeriben fölágaskodik sünné
asszony és harsányan odakiabálja neki:
– Én már itt vagyok!
Nyúl úr elképedt, szinte gyökeret vert a lába. Egy pillanatra sem hitte, hogy nem sün
gazdát látja maga elõtt; tudvalevõ ugyanis,
hogy sünéknél az asszony szakasztott
olyan, mint a férfi.
„Ez nem tiszta dolog” – gondolta a hosszú
lábú koma, és nagyot rikkantott:
– Még egyszer! Vissza!
Azzal megint nekiiramodott, hátracsapta
a fülét, nyargalt, mint a szél; sünné meg
ottmaradt nyugton a helyén.
Futott a nyúl, porzott a föld a nyomában;
egykettõre fölért a szántás felsõ végére.
Hát uramfia, nem ott várja már a sün, még
csak nem is szuszog a loholástól! A nyúl
magánkívül volt mérgében.
– Még egyszer! – kiáltotta. – Vissza!
– Felõlem, ahányszor csak akarod –
dünnyögte a sün kényelmesen.
A nyúl még hetvenháromszor nyargalt
ide-oda, de a sün állta a versenyt. Mert valahányszor a nyúl a cél közelébe ért, akár
fönt, akár lent, vagy a sün, vagy a felesége
odaszólt neki, hogy:
– Én már itt vagyok!
Hetvennegyedszer nyúl koma már nem
bírta végig, a szántóföld közepén összerogyott. A sün pedig fogta a nyereséget, az
aranyat meg az üveg pálinkát, kiszólította
a feleségét a barázdából, békességgel hazakocogtak, ittak egy-egy kupicával a jóféle kisüstibõl, s attól fogva mind a mai napig
egyetlen nyúlfi sem mert többé élcelõdni a
sünnemzetség kurta karikalábán.
Grimm-mese
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NAGYMAMA RECEPTJEI
Selymes joghurtos almaleves
Hozzávalók: 2 db alma, 2 ek méz (ízlés szerint), 1 csomag vaníliás
cukor, 4 db szegfûszeg, 1 db fahéjrúd (õrölt is jó), 0,5 citromból
nyert citromlé, 175 g joghurt (natúr), 1 evõkanál liszt.
Az almákat meghámozzuk, kis kockákra vágjuk, 0,7 l vízzel, a citrom levével, a fahéjjal, szegfûszeggel, mézzel, vaníliás cukorral
feltesszük fõni. Ha felforrt, behabarjuk a liszttel elkevert joghurttal (a hõkiegyenlítésrõl ne feledkezzünk meg, nehogy csomós legyen!). 5 percig fõzzük alacsony lángon, ha szükséges, utánaízesítjük.

Almás pecsenye
Hozzávalók: 1,5 kg sertés combhús, 2 alma, 2 vöröshagyma, 5 dkg
mustár, 2 ek méz, 30 dkg húsos szalonna, vékonyra szeletelve.
Az almákat cikkekre vágjuk, a hagymát vékony karikára. A húst bevagdossuk, minden mélyedésbe
teszünk mustárt és belecsúsztatunk egy almacikket, sóval, grillfûszerrel és
a mézzel bedörzsöljük.
Egy tepsit olajjal kikenünk és a szalonnaszeletek felével kibélelünk, rászórjuk a hagymakarikákat, ráfektetjük a húst, rárakjuk a maradék szalonnát. Alufóliával betakarjuk, és sütõben 120 percet sütjük, majd levesszük a fóliát, leöntjük a felesleges lét, ami keletkezett sülés közben, és még 30 percet sütjük.

Almás sárgarépasaláta fõtt tojással
Hozzávalók: 50 dkg sárgarépa, 2 db alma, 3 db fõtt tojás, 1 közepes fej vöröshagyma, 2 ek mustár, 1,5 dl olívaolaj, 1 citromból
nyert citromlé, 1 teáskanál méz (vagy édesítõszer ízlés szerint),
só, bors, oregano, bazsalikom, fél fejes saláta (a díszítéshez).
A répát legyaluljuk, az almát felkockázzuk. A hagymát félbe vágjuk, és nagyon vékonyan felszeleteljük, vagy legyaluljuk. Egy tálban összeforgatjuk. Elkészítjük az öntetet: a mustárt, olívát és a
citrom levét kikeverjük. Adunk hozzá kevés sót, édesítõt, vagy
mézet ízlés szerint, illetve fûszerezzük. Ezzel az öntettel nyakon
öntjük a salátát, és hagyjuk állni két-három órát. A fejes salátát
egy salátástál közepére tesszük, a fõtt tojásokat négybe vágjuk, azzal díszítjük.

Almás csiga
Hozzávalók: 50 dkg liszt,
fél cs sütõpor, 3 púpos ek
tejföl, 25 dkg margarin, 2
ek porcukor, csipet só. A
töltelékhez: 2 kg alma, 2 tk
õrölt fahéj, 3 ek cukor.
A tészta hozzávalóit egy
mély tálban jól összegyúrjuk, és két cipót formálunk belõle. Lisztezett
gyúródeszkán külön-külön téglalap alakúra nyújtjuk, és kalácskenõ segítségével, hideg vízzel picit megkenjük, hogy
a töltelék jobban tapadjon rá. Az almát meghámozzuk és almareszelõn lereszeljük, majd a levétõl kinyomkodjuk, a fahéjjal és a cukorral összekeverjük, kettévesszük, és az egyik tésztalapra egyenletesen elsimítjuk. Szorosan feltekerjük, és 2 ujjnyi vastagra szeleteljük. Sütõpapírral bélelt tepsibe tesszük, de ne szorosan. Elõmelegített sütõben, teljes lángon készre sütjük. Amikor megsült,
kicsit hagyjuk hûlni, és vaníliás porcukorral megszórjuk.
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TAKARÍTÁS
Hát véget ért a nagy mérkõzés! Még éjfél után is a képernyõre tapasztottuk a tekintetünket. Sok szenny, emberi salak úszott a
nagy folyó felszínén. Ahogy József Attila is megírta: „fecseg a felszín, hallgat a mély”. Megint lehetett csodálkozni azon, hogy az
ember milyen fantasztikus, olykor ijesztõ, olykor pedig csodálatra
méltó teremtménye az Istennek. Micsoda hajszára, tülekedésre,
egymás taposására, gerinctelenségre képesek! Felfordítják a világot, telerakják az utcákat a butuska mondataikkal, arcképeikkel,
nyomják a szöveget levegõt sem véve. Semmi más nem fontos,
csak ez; némelyik tévécsatorna nem hajlandó tudomásul venni,
hogy az élet nem csak politikából, a másik ember legyõzésérõl
szól.
Aztán eltelik néhány óra, és semmivé válik az ócsárlásból, öndicsõítésbõl,
fontoskodásból, lódításból épült csodálatos felhõkarcoló, és marad a helyén a nagy semmi.
Folytatódik az élet,
mintha mi sem történt volna. Mintha
vihar vonult volna
el, jólesõ nyugalom
önti el a vidéket.
Szedjük hát össze a
polcokról a kampány hátra hagyott szemetét, a szórólapokat, röplapokat, agitációs újságokat, amelyekkel naponta megtöltötték a postaládául
szolgáló, kerítésre csavarozott csövünket, és helyezzük el õket a
sors rendelte, méltó helyükre, a szeméttartóba! Szakértõ reklámmenedzserek, grafikusok, fotósok dolgoztak ezekkel a rábeszélõ
papírtonnákkal, zakatoltak a papírgyártó masinák, a nyomdagépek, munkatársak hadai kötegelték, csomagolták a kész reklámanyagot, más segítõk kerékpárra, autóba pattantak a falvakban,
dugdosták a házak postaládáiba a rendkívül fontos felvilágosításokat. Megtudtuk, hogy milyen korrupt, tolvaj az a másik, milyen
mutyik vannak a háttérben, és ha nem minket választ a tisztelt állampolgár, nem lesz ám itt rend soha. Bezzeg ha a mi nevünk mellé teszi az ikszet, eljön a földi mennyország. Mert mi talpig becsületes emberek vagyunk, és ezt mindenki vegye tudomásul és higygye el, mivelhogy mi magunk ezt hitelesen állítjuk.
Így visszatekintve nevetséges ez a sok hûhó. Egy szavazó csak
egyetlen helyre teheti az ikszet, elvileg az összes többi papír felesleges, potyára ment el a sok pénz, munka. Erre mondják, hogy a
demokrácia nem olcsó dolog. Nem bizony! De az emberi butaság
talán még drágább. Nem jó belegondolni, hogy mindez a mi pénzünkre megy.
L. A.

Heti idõjárás
A következõ napokban is folytatódik idõjárásunk változékony jellege, több-kevesebb napsütésre szinte minden nap számíthatunk, de gyakori felhõátvonulások
várhatóak. Pénteken inkább az ország keleti tájain lehetnek futó záporok, másutt inkább a napsütés lesz túlsúlyban. A hétvége napos idõvel indul, de aztán nyugat felõl ismét megnövekszik a felhõzet, és szombaton fõleg nyugaton, vasárnap az ország más részein
is elõfordulhat esõ, zápor. A csapadék nagyságát és területi eloszlását illetõen
azonban most még nagy a bizonytalanság. A jövõ héten is marad az északnyugati áramlás Közép-Európában, így továbbra is gyakori frontátvonulásra számíthatunk. A következõ napokban várható hõmérsékletek nagyjából megfelelnek a sokéves átlagnak. Hétvégén általában 14 és 19 fok közötti maximumok
valószínûek, a jövõ hét elején kissé melegszik az idõ, de kedden egy újabb hidegfront érkezhet.
www.metnet.hu
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Oly korban éltünk 13.
A X. Pártkongresszus elsõszámú feladatának tekinti a világnézeti
nevelést és a „klerikális reakció” elleni ideológiai harcot. A népmûvelõknek fontos szerepet szán ebben a harcban a hatalom. A
kommunizmus himnuszában, az Internacionáléban van egy sor:
„A múltat végképp eltörölni…” – ennek szellemében kell minden
pártmunkásnak, minden értelmiséginek, tanárnak, ügyésznek,
népmûvelõnek, s minden dolgozónak végeznie a munkáját. Ez valahogy mindig visszájára sül el. Lám, május elsején is egy õsi pogány tavaszünnep jelképe, a májusfa kerül a legmagasabb helyre,
ott lobog díszesen, diadalmasan az elvtársak feje fölött. S a szívük
mélyén ezzel õk is nagyon egyetértettek, hiszen õk is emberek, és
érzik, hogy ettõl a májusfától olyan szép az ünnep még akkor is, ha
a májusfát nem táncoljuk ki pünkösdkor, Krisztus urunk mennybemenetelének ünnepén.
Az ideológiai harc jegyében a társadalmi ünnepeket tudatosan az
egyházi ünnepekre szervezik. Augusztus 20-án a falunapot és
munkás–paraszt találkozót a magyarok legnagyobb ünnepére,
Szent István napjára szervezik.
A csepeli munkások delegációja erre az alkalomra is nagy számban érkezik Sárbogárdra. Hozzák az ökölvívóikat, sakk- és focicsapatukat. Reggeltõl estig zajlanak a látványos sportesemények
a sportpályákon, a szabadtéri színpadon és a kultúrház termeiben. Reggel hétkor teherautó platójára raktuk a fúvószenekarunkat, s zenés ébresztõvel jártuk be a várost. Egész nap kulturális
mûsorok szórakoztatják az istenadta népet, s a kitelepült vendéglátósok étellel, itallal kínálják az ünneplõ tömeget.
Ez az ünnep formailag nem pártrendezvényként, hanem a Hazafias Népfront neve alatt fut. Az ünnepi beszédet a népfrontos
Szántó Jóska mondja, s a falu parasztsága nevében nemzetiszínû
szalaggal átkötött kenyeret ad át a csepeli munkások képviselõjének.
A nap programjának forgatókönyvét egészen részletekbe menõen egyeztetnem kell a pártbizottsággal. Parázs vita tör ki azon,
hogy az ünnepség kezdetén a magyar himnusz után eljátssza-e a
fúvószenekar a szovjet himnuszt, az ünnepség végén pedig ne az
Internacionálé, hanem a Szózat hangozzék el. Azzal érvelek,
hogy augusztus 20-a nem munkásmozgalmi, hanem magyar nemzeti ünnep. Nem vagyunk szovjet gyarmat sem, hogy elhangozzék
a magyar himnusz utána a szovjet himnusz. A községi párttitkár
ezen az érvelésen teljesen kiakad. Kirúgva maga alól a széket
fölugrik, s az asztalt verve az öklével kiabálja:
– Mit képzelsz te magadról, Hargitai elvtárs? Itt nem lesz megint
ellenforradalom, mint húsz éve! Ti, mai fiatalok, felforgatnátok
itt a világot!
– Mit jössz nekem ellenforradalommal? – fakadok ki, s replikázok
vissza. – A mai fiatalok ma élnek, és magyarként akarnak ünnepelni. Miért lázít téged a Szózat? Azért, mert az van benne, hogy:
„Hazádnak rendületlenûl / Légy híve, oh magyar”? Te nem vagy
talán magyar? Mi a lázító abban, hogy: „A nagyvilágon e kívül /
Nincsen számodra hely” Vagy talán „hazátlan bitangok” vagyunk? Nem minden a proletár internacionalizmus! „Magyar vagyok, magyarnak születtem!” – ezt meg Petõfi írta. Miért bûn magyarnak lenni?
Reichardt János áll föl:
– Lajoskám, csillapodj! Van igazság abban, amit mondasz. Kedves elvtársak! – fordul a többiek felé. – Azt javaslom, hogy az ünnepség végén hangozzék el a Szózat. A szovjet himnusz elhangzására azért van szükség, mert meghívtuk a helyi szovjet alakulat delegációját is a nagygyûlésre. Az õ tiszteletükre hangozzék el az õ
himnuszuk.
– Akkor nem kell meghívni õket! – vetem oda indulatosan.
– Lajoskám! – szól rám Pál Viktor. – Elégedj meg ennyivel. A
szovjet elvtársakat már csak udvariasságból is meghívjuk, és most
már arra kérlek, fejezzük be ezt a vitát!
Elhallgatok. Belátom, már ez nagy dolog, hogy beleegyeztek abba, hogy augusztus 20-án az ünnepség végén az Internacionálé
helyett a Szózat hangozzék el.

A beatzenekarnak vettünk egy elektromos orgonát. Jó drága volt,
s ezért igen görbén néznek rám a revizorok a gazdasági ellenõrzéskor.
– Mi a jó szagú atyaúristennek veszel te ilyen drága hangszert a
csinn-bumm cirkuszodnak? – böki oda nekem Viktor, amikor elolvassa a jegyzõkönyvet.
– Lehet azt az orgonát másra is használni. Azon játszottam a nászindulót szombaton egy KISZ-es társadalmi esküvõn is – mentegetem magam.

– Na, az más, akkor csak csináljátok – békül meg Viktor.
A társadalmi ünnepek rendezéséhez egy külön terem szolgált a
kultúrházban. Francsics Jóska kapott megbízást a járási hivataltól
még korábban, hogy fessen egy freskót a díszterembe. A freskó el
is készült egy hatalmas, faltól-falig vászonra. A terem átrendezésével kerülhet ez a festmény végleges helyére, a fõ falra. A
KTSZ-ben készíttetek a keretezéséhez dekorlécet, s így rakjuk azt
föl. Baloldalt beállítom az elektromos orgonát, hozzá erõsítõre
pénzt pumpolok a tanácstól. Persze a hétvégi táncos rendezvényen is ez az erõsítõ szolgál, de errõl mélyen hallgatok, mert az
Viktornak csinn-bumm cirkusz. Veszünk új függönyöket az ablakokra, szép szõnyeget, még reflektoros világítást is szerelünk föl a
látvány kedvéért. Amikor minden elkészül, szólok Viktornak.
Átjön, nagyon elégedett.
– Lajoskám, gratulálok! Szólok a járási elvtársaknak, õk is lássák,
van már városi színvonalú dísztermünk a társadalmi eseményekre.
Így is történik. Átjön Farkas Jóska, aztán Várhelyi, majd a pártbizottságiak is sorban. Mindenki elismerõen bólogat. Végül beállít
Kovács János is, hogy látni szeretné a dísztermet. Körülnéz, majd
elismerõen kezet fog velem.
Rövidesen megjelenik Viktor is az irodámban:
– No, Lajosom, szereztél egy piros pontot Kovács Jánosnál. Csak
most már el ne szúrd a renomét!
Ettõl kezdve minden szombaton játszom a nászindulót, vasárnaponként pedig névadó ünnepeken Schubert bölcsõdalát: „Aludj,
aludj, kedves édes gyermek…”
Egy délután Farkas Jóska jön át hozzám izgatottan.
– Lajoskám, gyere, a Kovács elvtárs hív bennünket!
A kollégák nagy szemeket meresztenek rám. Már megint mi lesz
itt? Átmegyünk. Kovács János le-föl járkál az irodájában, aztán
amikor meglát, kezet nyújt.
– Hargitai elvtárs! Meghalt egy jó elvtársunk, a pálfai tanácselnök. Kommunista temetése lesz. Azzal az orgonával tudna játszani a temetésen?
– Természetesen, Kovács elvtárs, csak legyen a ravatalozóhoz kiépített villany.
– Rendben, intézkedem – bocsát utamra.
Megoldották. A temetésre ott volt a 220 volt a ravatalozónál, a
honvédség kiépítette, s így játszhattam Chopin Gyászindulóját.
Folytatom.
Hargitai Lajos
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Bozsik Egyesületi Torna
Sárszentmiklóson rendeztük a Bozsik
Egyesületi Program elsõ tavaszi tornáját
április 5-én 13 órakor. Nagyszerû környezetben, jó minõségû pályákon U7-ben, U9ben, U11-ben összesen 114 fiú és lány focizott. Alap, Cece, Mezõszilas, Sárbogárd, A
Sikeres Csapatjátékokért Alapítvány és
Sárszentmiklós korosztályos csapatai
sportszerû, izgalmas mérkõzéseket játszottak. A program elõírása szerint eredményt
nem hirdettünk, a játékon, a tanuláson volt
a hangsúly. Minden játékos kapott ajándékot, a kiemelkedõ teljesítményeket oklevéllel is jutalmaztuk.
Köszönet a Sárszentmiklósi SE U16 és U21
játékosainak a tornán nyújtott segítségért!
Pajor László körzetvezetõ

A slágermérkõzés
A 21. forduló slágermérkõzésén a listavezetõ Sárszentmiklós fogadta a második helyen 9 ponttal lemaradt Nagylókot. A miklósiak három gólt szerezve 2-1-es eredménnyel hozták le a szezon egyik legizgalmasabb meccsét. A nagylókiakat az elsõ
félidõben Gráczer B. segítette elõnyhöz
jutni egy öngóllal, amely csak hab volt a
tortán egy katasztrofális, bizonytalan elsõ
félidõ után. Sárai Gyuri azonban egy teljesen új csapatot küldött ki a második félidõre, és annak már eredménye is volt, ugyanis Gráczer B. immár a megfelelõ kapuba
szerzett fejesgólt, majd az utolsó percben
Gorza találatával állt be a 2-1-es végeredmény. Ezzel csapatunk 12 pontra növelte
elõnyét és a kitûzött célt teljesítette a feljutáshoz. Matematikailag még nem, de érdemben már bajnok a csapat.
Az ifi is remekül menetel, ezúttal 9-et vágott be a nagylóki ifinek.
A következõ mérkõzést szombaton Szabadegyházán játssza a miklósi gárda.
Sárszentmiklósi SE

Az Agárdi Termál csoport
eredményei és állása

A Horfer Serleg csoport
eredményei és állása
Rácalmás–Elõszállás
Enying–Vajta
Sárszentágota–DASE
Zichyújfalu–Kisapostag
Mezõfalva II.–Cece
Perkáta–Nagyvenyim
Alap–Nagykarácsony
1. Vajta
19 13 2 4
2. Enying
19 13 1 5
3. Nagykarácsony
19 12 3 4
4. Kisapostag
19 12 1 6
5. Alap
19 12 1 6
6. Zichyújfalu
19 10 3 6
7. Rácalmás
19 9 3 7
8. Mezõfalva II.
19 8 2 9
9. Nagyvenyim
19 9 3 7
10. Cece
19 7 3 9
11. Elõszállás
19 5 2 12
12. DASE
19 4 2 13
13. Sárszentágota
19 2 3 14
14. Perkáta
19 2 1 16
Nagyvenyimtõl -6 pont levonva.

3-2
3-2
1-6
4-0
2-4
1-3
2-0
66
74
49
53
45
46
49
37
42
43
25
32
31
26

29
38
28
32
39
27
36
49
36
52
56
57
72
67

37
36
21
21
6
19
13
-12
6
-9
-31
-25
-41
-41

41
40
39
37
37
33
30
26
24
24
17
14
9
7

Szabadegyháza II.–Baracs
Mezõszilas–Lajoskomárom
LMSK–Sárbogárd
Káloz–Aba-Sárvíz
Kõszárhegy–Pusztaszabolcs
Dég–Adony
Sárszentmiklós–Nagylók
Seregélyes–Kulcs
1. Sárszentmiklós
21 20 1 0 91
2. Nagylók
21 15 4 2 70
3. Baracs
21 15 2 4 56
4. Pusztaszabolcs
21 14 4 3 58
5. Aba–Sárvíz
21 14 1 6 73
6. Seregélyes
21 11 3 7 52
7. Káloz
21 11 2 8 47
8. Lajoskomárom
21 10 4 7 46
9. LMSK
21 7 4 10 39
10. Kõszárhegy
21 7 4 10 39
11. Adony
21 6 3 12 35
12. Kulcs
21 3 5 13 29
13. Szabadegyháza II. 21 4 1 16 31
14. Sárbogárd
21 2 4 15 16
15. Dég
21 2 3 16 32
16. Mezõszilas
21 3 3 15 30
Adonytól -2, Mezõszilastól 9 pont levonva.

0-6
1-3
9-0
0-1
1-4
4-4
2-1
2-0
18
36
23
22
31
38
32
39
30
43
44
60
73
73
96
86

73
34
33
36
42
14
15
7
9
-4
-9
-31
-42
-57
-64
-56

61
49
47
46
43
36
35
34
25
25
19
14
13
10
9
3
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Nem sikerült a bravúr
VAX KE Sárbogárd–Rácalmás SE
23-28 (10-13)
Fejér megyei I. o. 14. forduló.
Vezette: Altmár–Horváth. Nézõszám: 100 fõ.
Sárbogárd: Németh I. – Goldberger 2, BODOKI 13, Pluhár 2,
Rehák 2, Balogh 1, Kaló 2.
Cserék: Borostyán, Sohár, Hegedüs, Iker, Oláh, Németh II. 1.
Edzõ: Bodoki György, Takács Lajos.
Hétméteresek: 3/2, illetve 2/2 kiállítások: 2, illetve 6 perc.
Nagy izgalommal vártuk ezt a mérkõzést és bizonyítani szerettünk volna a szurkolóinknak, hogy az elõzõ heti DAC ellen elszenvedett nagyarányú vereség csak egyszeri kisiklás volt a csapat
életében. Azonban azt is tudtuk, hogy ez a mérkõzés is hasonlóan
nehéz lesz, mint a múltkori.
Nem kezdtük rosszul a mérkõzést, védekezésben és támadásban
is lehetett látni a tüzet minden játékos arcán. Az elsõ félidõ elsõ
felében azt mutatta a játék képe, hogy közel két egyforma erõsségû csapat van a pályán, amit az eredmény is tükrözött. Azonban a
félidõ 2. felére kicsit alábbhagyott csapatunk lendülete, ami pár
technikai hibának valamint Kaló Péterrel szemben elkövetett
alattomos szabálytalanságnak volt köszönhetõ. Ez az ellenfél által mutatott sportszerûtlen, testi épséget veszélyeztetõ magatartás kicsit rányomta csapatunk teljesítményére is a bélyegét. A félidõben sikerült is a vendégeknek meglépni 3 találattal.
A 2. félidõre csapatunk nagy lendülettel jött ki, és gyorsan visszajött 1 gólra. Azonban innentõl ismét jött egy rossz széria, ahol
nem tudtunk mit kezdeni az ellenfél két termetes átlövõjével. Újra az ellenfélnél volt egy magabiztosabbnak mondható, 4 gólos
elõny, amibõl hiába próbáltuk magunkat visszaküzdeni, az ellen-

félnek mindig volt válasza. Ez a 4-5 gólos különbség a mérkõzés
végéig állandósult is, és a vendégek végül magabiztosan 23:28
arányban gyõzni tudtak.
Összességében azt el lehet mondani, hogy a csapat az utolsó pillanatokig küzdött szívvel–lélekkel! Aki ezt megkérdõjelezi, vagy
esetleg nem így gondolja, az nem igazán ért a sporthoz! Mindenképpen ki kell emelni Bodoki György támadásban mutatott teljesítményét, amihez ezen a mérkõzésen sajnos más nem tudott felnõni. Sajnos azt is el kell mondani, hogy rövid a kispadunk, ebbõl
kifolyólag a variációs lehetõségek is lecsökkennek. Ez betudható
a sérülteknek, a sérülésbõl lábadozóknak. De bízzunk benne,
hogy lesz ez még jobb is az idén, és sikerül egy-egy értékes gyõzelmet elcsípni!
Következõ mérkõzésünk már a rájátszás felsõházának elsõ fordulója lesz április 19-én, vagy 20-án hazai pályán a Bicske csapata ellen. A pontos idõpontokról késõbb lesz megállapodás.
Egy örömhírt meg kell viszont osztanunk: csapatunk játékosa, Kaló
Péter immár kétszeres apukának mondhatja magát! Hiszen a szerdai
nap korai óráiban felesége egészséges kisfiúnak adott életet. Ezúton is
kíván a VAX KE Sárbogárd csapata sok erõt, egészséget és boldogságot
az egész családnak!
Rehák Tamás

„Azt se tudom, hol áll a fejem”
Kedvesemmel meglátogattuk Nagy Dezsõ kertészetét. A portája elõtt
ezer virág kelleti magát. Éppen vége a napnak, így segítjük neki behordani az udvarba a kiaggatott kaspókat, amelyekben sárga, piros, kék virágszirmok köszöngetnek az arra járóknak. Megcsodáljuk a fóliasátrakban
díszelgõ piros virágözönt. Az éppen ott segédkezõ unokákkal még fényképen is megörökítjük a látványt.

Csak azt nem tudom, mikor van ideje Dezsõnek ennyi gyönyörû virágot
nevelni, mert állandóan szól a telefon a zsebében. Lelkes segítõje a környékbeli önkormányzatoknak, akik mind építik a saját fóliasátraikat, palántával telepítik be az önkormányzati földeket. A csepegtetõs öntözõrendszert most építették ki Alsószentivánon, Mezõszilason, Igaron Dezsõ tanácsai alapján. Már minden önkormányzat kertészkedik a közmunkaprogram keretében.
Még megérjük, hogy megvalósul a szép álom, lesz virágos, szép kertMagyarország!
Hargitai Lajos
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Április 12., 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 Kerékpártúra 10.35
Kincsünk a ló 11.00 Aranymetszés 12.00 Hírek 12.05 Szabadság tér ’89 12.50
KorTárs 13.20 Út Brazíliába – labdarúgó vb magazin 13.55 Ferencvárosi TC–Puskás Akadémia FC labdarúgó-mérkõzés 16.00 Szeretettel Hollywoodból 16.35 Az
ég, a föld, a férfi és a nõ – Hegyhát 17.35 Gasztroangyal 18.30 Szerencseszombat
19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Schindler listája 23.35 David Gale élete
RTL KLUB: 6.15 Top Shop 6.45 Kölyökklub 9.20 Max Steel 9.45 Ízes élet – Mautner
Zsófival 10.05 Teleshop 11.00 XXI. század – A legendák velünk élnek 11.30 Házon
kívül 12.05 A’la Car 12.35 4ütem 13.15 Tökéletes célpont 14.15 A nagy svindli
16.00 Szombat Esti Láz – A Nagy Félrelépés 18.30 Híradó 18.55 Fókusz Plusz 20.00
Szombat Esti Láz – A Nagy Félrelépés 22.10 Mindhalálig 0.15 Idõzsaru 2.10 A szív
útjai 4.45 Chuck
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 és a végzet temploma 21.30 Amerikai pite 3. – Az esküvõ 23.30 Elcserélt életek 2.00 Az ének iskolája 3.45 Luxusdoki 4.30 Xena 5.10 13-as raktár
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 21.59 Zene 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.07 Rádiókabaré 0.10
Éjszaka

Április 13., VASÁRNAP
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Esély 5.55 Magyar gazda 6.25 Summa 6.55
Család-barát Hétvége 9.00 Katolikus krónika 9.40 Biblia és irodalom 10.00 Református magazin 10.25 Metodista ifjúsági mûsor 10.30 Az utódok reménysége
11.00 Híradó 11.10 Virágvasárnapi evangélikus istentisztelet közv. 12.00 Hírek
12.05 Hétköznapi kifutó 12.40 „Kellene kiskert, bõtermõ!” 13.05 Célkeresztben
13.40 TS – Sport7 14.10 Labdarúgó vb magazin 14.40 Ybl 200 – A fóti Károlyi-kastély 14.50 A szerelem konyhája 16.25 Szombathelyi Haladás–Budapest Honvéd
labdarúgó-mérkõzés 18.50 A Lényeg 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20
Magyarország, szeretlek! 21.40 Az ügyfél 23.40 Ádám feltámadása
RTL KLUB: 6.15 Top Shop 6.45 Kölyökklub 9.30 Max Steel 9.55 Egészségkalauz
10.35 Teleshop 11.30 Kalandor 12.05 A Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek
12.45 Férfi kézilabda kupadöntõ mérkõzés 14.35 Zûr az ûrben 16.20 Nincs kettõ
négy nélkül 18.30 Híradó 18.55 Cobra 11 20.00 Ne csókold meg a menyasszonyt!
22.00 Törvényre törve 23.55 Portré 0.30 Pusztító szélvihar 2.25 Gálvölgyi-show
3.05 Cobra 11 4.05 Barátok közt 4.35 A gyanú árnyékában
TV2: 6.00 Idõnyomozó 6.25 TV2 Matiné 8.50 Nagy Vagy! 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 Napló 20.00 Az ének iskolája 21.45 Indiana Jones és a végzet temploma 0.05 Hét év Tibetben 2.20 Simlis Jack, a karibi szuperkém 3.00 A férjem védelmében 4.30 Napló 5.25 Édes élet
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.34 A XXI. századi történelem 6.00 Vasárnapi újság 8.35 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 9.30 Korkóstoló – Gasztro magazin 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 Hangalbum 15.30 A Metró
Klubtól a Szigetig 16.00 Vasárnap délután 17.00 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50
Sportvilág 18.30 Regényes történelem 19.05 Sportvilág 19.30 Családi sáv 19.40
Zene 19.50 Mese 20.05 Irodalmi újság 20.30 Rendszerváltók – 1989. 20.50 Vers
napról napra 21.05 Rádiószínház 21.59 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30
Esti séta 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.07 Egy hazában 0.10 Éjszaka

Április 14., HÉTFÕ
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 A Lényeg 5.50 Ma reggel 9.00 A korona hercege 10.15 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Roma magazin 13.00
Domovina 13.35 Magyarlakta – vidékek krónikája 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 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 0.40
Minden lében négy kanál 2.35 Gálvölgyi-show 3.05 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
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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 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 13.30 A görög katolikus 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 21.54 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 15., 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 13.30 MC – Magyarok cselekedetei 13.40 Hacktion Újratöltve 14.40
Különleges mentõalakulat 15.25 A múlt fogságában 16.25 Híradó+ 16.40 Rex felügyelõ 17.25 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A következõ! 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Grand Hotel 21.15 Bosszú 22.00 Az Este 22.35 Híradó 22.50 Sporthírek
22.55 MobilVers 23.00 Nicky családja 0.40 Rex felügyelõ 1.30 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 mentalista 23.10 Életre-halálra 0.10 XXI. század – A legendák
velünk élnek 0.45 Reflektor 1.00 A fõnök 2.05 EgészségKalauz 2.40 Tengerparti fenegyerek 3.00 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 A rózsa énekei 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 13.30 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 21.54 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 16., 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 Bábel 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 23.25 Házon kívül 0.00 Reflektor 0.20 Szûzlányok
ajándéka 2.15 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 Egyszer 3.30 Eva
Luna 4.15 Aktív 4.35 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 13.30 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 21.54 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 17., CSÜTÖRTÖK
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 Rondó 13.25 Átjáró 14.05
Útravaló 14.25 Különleges mentõalakulat 15.10 A múlt fogságában 16.10 Híradó
+ 16.25 Rex felügyelõ 17.10 Szerencsehíradó 17.25 Híradó 17.40 Ridikül 18.30 A
következõ! 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Szálka, avagy Bagi és Nacsa megakad a torkán 21.20 Munkaügyek 21.55 Az Este 22.30 Híradó 22.40 Sporthírek
22.45 MobilVers 22.50 Barangolások öt kontinensen 23.20 Történetek a nagyvilágból 23.50 Rex felügyelõ 0.40 Különleges mentõalakulat 1.25 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 Emelt fõvel 23.40 Brandmánia 0.20 Reflektor 0.40 Gazdagék
1.40 A’la Car 2.15 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 13.30 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 21.54 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 18., PÉNTEK
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 8.45 A korona hercege
10.00 Nagypénteki református istentisztelet közv. 11.05 Unokáink is látni fogják
12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Életkerék 13.00 Esély 13.35 A megregulázott
fény 13.55 Történetek a nagyvilágból 14.25 Különleges mentõalakulat 15.15 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 II. János Pál – A fehér ruhás vándor 22.00 Az Este 22.35 Híradó 22.50 Sporthírek 22.55
MobilVers 23.00 A Passió 1.05 Szent Pál nyomain Máltán 1.30 Rex felügyelõ 2.20
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
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 Orvlövész 1.15 Tények 2.00 Aktív 2.25 Briliáns elmék 3.15 Eva Luna 4.00 Célkeresztben 4.55 Babavilág 5.25 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 10.04 Református istentisztelet közv.
11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ
13.04 Rádiószínház 13.30 A metodista egyház 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 21.54 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 11., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet: Evangelizációs hét: Jákob János (ism. 90p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Sajtótájékoztató
Rétimajorban (23p), Városrehabilitációs projektzáró (~60p), Sajtótájékoztató sportcsarnokról (25p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Április 12., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Megyei I. oszt. férfi kézilabda-mérkõzés (60p) 13.00 Lapszemle 14.00 Sajtótájékoztató Rétimajorban
(23p), Városrehabilitációs projektzáró (~60p), Sajtótájékoztató sportcsarnokról (25p) 18.00 Lapszemle 19.00 Sportbál Cecén (22p), „Indul a
magyar Attila földjére...” 1-2. rész (108p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Április 13., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Sajtótájékoztató Rétimajorban (23p),
Városrehabilitációs projektzáró (~60p), Sajtótájékoztató sportcsarnokról
(25p) 13.00 Heti híradó 14.00 Sportbál Cecén (22p), „Indul a magyar Attila
földjére...” 1-2. rész (108p) 18.00 Heti híradó 19.00 Hitélet 23.00 és 0.00
Heti híradó
Április 14., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Heti híradó
19.00 Fúvósbál Sárbogárdon (ism. ~75p), Zeneovi (~60p), Disznóvágás
a borbarátokkal (ism. 38p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Április 15., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Megyei I. oszt. férfi kézilabda-mérkõzés (60p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Foglalkozások az alapi óvodában (~25p), IV. Kolbásztöltõ Fesztivál (ism. 90p) 23.00 és 0.00
Heti híradó
Április 16., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Fúvósbál Sárbogárdon (ism.
~75p), Zeneovi (~60p), Disznóvágás a borbarátokkal (ism. 38p) 13.00
Heti híradó 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport: Megyei II. oszt. futballmérkõzés (90p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Április 17., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Megyei II. oszt. futballmérkõzés (90p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Hitélet 23.00 és 0.00 Lapszemle
***
Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lapszemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
Hirdetésfelvétel a Hírházban (Bogárd és Vidéke szerkesztõsége). Ha
gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. – 06 (40)
416 000, LRT-COM Kft. – 06 (40) 811 911.

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

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

Fõszerkesztõ és kiadó: Hargitai Lajos, tel.: 06 (30) 9860-849. Felelõs szerkesztõ: Hargitai–Kiss Virág, tel.: 06 (30) 3483 320.
Szerkesztõség, kiadóhivatal és nyomda: 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 12. Telefon: 06 (25) 508-900, 06 (25) 508-901. E-mail:
bogardesvideke@gmail.com Honlap: www.bogardesvideke.hu Lapszemle látható: a Bogárdi Tévén és az interneten:
www.bogarditv.blog.hu Állandó és idõszaki rovatok szerzõi, szerkesztõi: Dombi Zoltánné, Gerse Ferenc, Gróf Ferenc, Hargitai
Lajos, Hargitai–Kiss Virág, Horváth István, 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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a Bogárdi TV-ben is látható!

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
Morzsolt kukorica 6.000 Ft/mázsa, ugyanitt házi cseresznye- és szilvapálinka
2.000 Ft/liter áron eladó. 06 (30) 621 0652 (2159690)
Egy fõ B-kategóriás jogosítvánnyal rendelkezõ és egy fõ C-kategóriás jogosítvánnyal rendelkezõ mozgóbolti eladót továbbá egy fõ segédmunkást, rakodói
munkára felveszünk. Érdeklõdni: 06 (30) 382 4133
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

FOGSORJAVÍTÁS
06 25 468 556, 06 70 382 8512
GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása
06 30 440 5790
AJÁNDÉKTÁRGYAK GRAVÍROZÁSA
06 20 619 0935
Utazzon a Neszebár Utazási Irodával
PRÁGÁBA JÚLIUS 26-ÁN, 3 NAPRA,
sárbogárdi indulással! Telefonszám: 06 70 334 1611

(2159746)

Újra megnyílt a Horgász Sziget! Bõvített választékkal: vadászruhák, aquarisztikai termékek, madáreledelek, kerti tóhoz rendelésre bármi kapható. Nyitva
hétfõtõl péntekig 14-18 óráig, szombaton 8-12 óráig. Szombat, vasárnap a horgásztó is nyitva.
Tûzifa vásár! Éger hasított: 1900 Ft, cser hasított: 2050 Ft, akác kugli: 2280 Ft
hasított: 2380 Ft, vegyes tûzifa: 2250 Ft, házhoz szállítással. 06 (20) 406 9267
Csirkevásár! Tinódy út 52. TETRA-H (barna) csirke elõjegyeztethetõ május
10-re. 06 (30) 384 2294
Otthoni munka! Katalógus csomagolás, borítékolás egyebek. 06 (90) 603 905
(www.mediafonebt.webnode.hu 635 Ft/p, 06 (1) 2228 397, 06 (20) 496 3980)
Árpád-lakótelepen elsõ emeleti lakás, egyedi gázfûtéssel kiadó. 06 (70) 314
6424 (2156788)
Hízó, anyakoca vágásra eladó. 06 (20) 367 2785
Ausztriai munkára kõmûveseket keresek, heti hazajárással. Érdeklõdni: 06
(70) 4595 415
Albérlet kiadó az Ady-lakótelepen. 06 (20) 249 8811

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény
7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján

pályázatot hirdet szociális munkás
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozott idejû közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A munkavégzés helye: 7000 Sárbogárd, József A. u. 14., Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat.
Illetmény és egyéb juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: szakirányú fõiskolai végzettség.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: családsegítõ és gyermekjóléti szolgálatnál eltöltött munkaviszony.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: személyes adatokat is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz, a végzettséget igazoló okiratok másolatai.
A munkakör legkorábban 2014. MÁJUS 5. napjától tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. ÁPRILIS 19.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény, 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2. címére történõ megküldésével.
Személyesen az elõbb feltüntettet címen, dr. Horváthné Lang Erika intézményvezetõnél.
Dr. Horváthné Lang Erika intézményvezetõ
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