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Füle Lajos:

FELTÁMADOTT!
Húsvéti reggel
Tavaszi kedvvel
Zeng a berekben:
Feltámadott!
Egei kéklik,
Szelei végigZúgják az erdõn:
Feltámadott!
Dongói dongják,
Méhei zsongják,
Kórusban mondják:
Feltámadott.
Lepkéi írják,
Bimbói nyílják,
Fûbõl virítják:
Feltámadott!
Égi madárkák
Dalolva szántják
Az új barázdát:

LELKI TÁPLÁLÉK
Itt lóg ez a sonka meg szalonna a gyönyörûen virágzó mandulafa ágán. A sarjadó természetben egyszerre hirdet elmúlást és feltámadást, csábítást és bõséget a böjtölõknek. A sertés, amelyiknek részét képezte e darab hús, ugyan már nem támad föl, de aki
fogyaszt belõle, abban új életre kel.
Így van ez a lelki táplálékkal is, melyet lapunkban szolgálunk fel Önöknek. Váljék
egészségükre!
Hargitai–Kiss Virág

Feltámadott!
Tavasz van íme,
Hatalmas ige
Zuhog a szívre:
Feltámadott!
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ISKOLA / HIRDETÉSEK

Miklósi hírcsokor
CSIGAKERT

Ökoiskola lévén néhány héttel ezelõtt a 4. b elhatározta, hogy
sziklakertet épít az iskola bejáratához. A kertépítés napján az
egész osztály kivette a részét a munkából. Volt, aki téglát, hordott
vagy földet, volt, aki az építésben segédkezett. A földbe kerültek
fûszernövények és virágzó dísznövények is. A rétegek közé raktunk szalmát, ami a melegítésre és a víz elzárására szolgált, a tetejére pedig virágföldet szórtunk. Egy-két óra múltán nem gyõztünk gyönyörködni alkotásunkban: a színes sziklakertben. Fényképezõgéppel Szabóné Molnár Melinda és Fodor Erzsébet Márta tanító nénik meg is örökítették az együtt készített munkánkat.
Katona Márk és Varga Péter 4. b

FUTÓVERSENY
Mezei futóversenyre ment iskolánk csapata 2014. március 21-én
délután a sárbogárdi Ifjúsági parkba. Kovács Zoli bácsi testnevelõ
tanárunk kísért el bennünket. A futó tanulók: Deák Zala, Molnár
Henrietta, Tatai Boglárka, Szántó Milán, Ellenbruck Krisztina,
Ellenbruck Imre, Simon Bettina, Dörögdy Dániel (egyéni 4. helyezett) és Hegedüs István. A fiúknak három kört kellett futniuk,
a lányoknak pedig kettõt. A lányok csapata 3. lett.
Molnár Henrietta 5. a
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Sárbogárdon az Ifjúsági parkban
a Magyar Klasszikus Nagycirkusz
április 17-étõl 21-éig!

Csütörtökön és pénteken CSALÁDI AKCIÓ: a kupon felmutatásával
egy felnõtt belépõjegy vásárlása esetén egy gyermek belépõjegyet iningyen kapnak! További napokon a kupon felmutatásával bármelyik
helyárból 500 Ft kedvezmény jár!

"

KIEMELT SZENZÁCIÓ
SZENZÁCIÓ!! A 8 méter magas halálkerék tetején Pauló
Domiquez és Huan Fernández kápráztatja el a kedves közönséget!
Elõadásaink kezdete: csütörtök-péntek 18 óra, szombat 15 óra,
vasárnap 11 óra és 15 óra, húsvét hétfõn 15 óra.
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TEHETSÉGGÁLA
Március 30-án vasárnap Dunaújvárosban voltunk a Bartók Béla
Kamaraszínházban a tehetségnapon, ahol hét tehetségpont, köztük a Sárszentmiklósi Általános Iskola fiataljai mutatkoztak be.
Olyan diákok csillogtatták meg tehetségüket, akik az elmúlt néhány hónapban már sikeresen szerepeltek versenyeken. Különbözõ életkorú diákok különbözõ produkciókat adtak elõ. Mese,
vers, ének, tánc és hangszerek kavalkádja volt ez a délután.
Iskolánkat mesével, verssel, énekszóval képviseltük. Elõször a
Csaloglányok léptek fel (Tatár Petra, Paczona Panna, Csanádi
Cintia, Ellenbruck Zsanett, Ellenbruck Krisztina, Kovács Dominika, Szabó Dina, Horváth Vanessza, Huszár Anna), majd a Tücsökmadár énekhármas (Kovács Dominika, Huszár Anna, Ellenbruck Krisztina).
Mindenkinek nagyon tetszett a 3 és fél órás elõadás. Nagyon büszkék voltunk, hogy két mesemondó, Huszár Anna és Szücs Norbert Zoltán, valamint egy versmondó, Rick Alma is képviselhette
iskolánkat, és vihette jó hírét tehetségpontunknak. Külön köszönet jár ezért Horváth Ferencné Erzsi néninek és Tóthné Huszár
Magdi néninek, akik sok munkával, türelemmel készítették fel a
diákokat.
Minden diák nagyon szépen szerepelt, és hatalmas sikert aratott a
közönség elõtt. A nézõk soraiban voltak szülõk, tanárok, barátok
és mûvészetet kedvelõ, kíváncsi emberek. Csodálatos és megható
volt hallani és látni ezeket a diákokat, akik a kitartó munkájuk
eredményét mutathatták meg mindenkinek.
Kovács Dominika, Ellenbruck Krisztina 5. b, Szücs Norbert 5. a,
„MiSulink” újságíró szakkör

MEDVEHAGYMA
Osztályunk idén harmadszor kerekedett fel és indult medvehagymát gyûjteni. Elõzõleg recepteket kerestünk, amit majd az anyukánkkal együtt meg tudunk csinálni. (Folytatás a következõ oldalon.)
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ISKOLA

Nagy izgalommal vártuk az indulást. Ahogy leszálltunk a buszról,
ismerõs illat fogadott bennünket. Gyûjtöttünk a tasakunkba mindenkinek, aki megkért minket, hogy vigyünk neki. Aztán bújócskáztunk egy jót az erdõ rejtekében. Megszomjaztunk és megéheztünk. Átmentünk a kastély parkjába, ahol uzsonnáztunk, sétáltunk, fogócskáztunk, fociztunk. Sajnos a kastély parkja még nem
készült el, nem tudtunk átmenni forrásvízért a szigetre.
Nagyon szép idõnk volt, jól éreztük magunkat. Ez a délután nagyon gyorsan eltelt.
4. b osztály

VÁRJÁTÉKOK
2013 szeptemberében a tehetségprogram keretében megalakult
kis csapatunk a 4. évfolyamból 10 fõvel. Olyan tanulók kerültek be
a csoportba, akik jó tanulmányi eredménnyel büszkélkedhetnek,
nyitottak, érdeklõdõek, szeretik a gyûjtõmunkát, szívesen foglalkoznak olyan témával, melyben megmutathatják kreativitásukat.
A heti egyszeri foglalkozások egy fõ téma köré épültek, melynek
címe: „A simontornyai vár története”. A gyerekek videók, kvízfeladatok, rejtvények segítségével megismerkedtek a vár több száz
éves múltjával, váruraival, átépítésének mozzanataival. Elkészítették a korra jellemzõ címereket, zászlókat, ételeket. Dramatikus, jelmezes játékokkal újra felidézték a középkori illemszabályokat, Mátyás-korabeli bálokat.
Az elsõ félév zárásaként a kis csapat ellátogatott a simontornyai
várba, ahol kreatív foglalkozás keretében bõvíthették ismereteiket, nézhették meg a valóságban is a képeken, videókon látottakat.
A szakkör tevékenysége egészen év végéig folytatódik, melynek
megkoronázása egy projektnap lesz, ahol a tanulók bemutatják az
év során készített produktumaikat, képeiket, s egy korabeli menüvel vendégelik meg társaikat.
Kovácsné Rehák Judit

„TOP 10 ZENEKARI MÛVEK”
Április 1-jén a Duna Szimfonikus Zenekar koncertezett iskolánkban. Ez nem volt áprilisi tréfa, hiszen 11 óra körül immáron harmadszor szólaltak meg gyönyörû dallamok, most a dunaújvárosi
zenészek elõadásában. A zenekar karmesterével koncert után készítettünk interjút, melynek során megtudtuk: szívesen jönnek
hozzánk, hiszen azt érzik, hogy mindig nagy odaadással és figyelemmel kísérjük zenélésüket. Azt is elárulta a karnagy, hogy kétheti rendszerességgel vannak hangversenyeik, a hét többi napján
délelõttönként próbál a zenekar. Nagyon sok fellépésük van Budapesten, rövidesen pedig Bécsbe utaznak. A Top 10-rõl közben
kiderült, hogy 9, de ez az élményt semmivel nem csökkentette.
Egy ráadásnak azért még örültünk volna.
Mozart Kis éji zenéjével indította és Berlioz közismert Rákóczi-indulójával zárta a zenekar a koncertjét ezen a verõfényes délelõttön, közben pedig olyan ismert mûvekben gyönyörködhettünk még, mint Beethoven Egmont- nyitánya, Csajkovszkij Virágkeringõje, Brahms V. magyar tánca, Erkel Háry Jánosának, illetve Mendelssohn Szentivánéji álom címû darabjának egy-egy részlete. A közönség vastapsa ezúttal sem maradt el.
„MiSulink” újságíró szakkör

MESEMONDÓVERSENY
Április elsején délután mutatkoztak be az alsós mesemondók. Nagyon jó hangulatban hallgatta a zsûri és mondták a versenyzõk a
rövid kis állatmeséket. Helyezettek: I. Palotás Péter 2/b, Huszár
Kata 3/b, Romhányi Blanka 4/b; II. Vámosi Nikol Boglárka 2/a,
Tatai Sándor 2/c, Kocsis Kevin 3/b, Heidt Míra 4/a; III. Bögyös
Barbara 2/b, Kelemen Csongor 2/b, Sztojka Rudolf 3/b, Molnár
Márk 4/a. Minden évfolyam két legszebben mesélõ tanulója képviseli majd iskolánkat a cecei mesemondóversenyen, melyre a
mese illusztrációjával neveztünk.
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Egy nap Budapesten
Az alapi diákok április 11-én bevették a fõvárost. Az idõ is kegyes
volt, tavaszi meleg ölelte körbe a lelkes kis kirándulókat.
Az iskola igazgatónõje, Bauerné Kaszás Veronika, valamint az iskolatitkár, Halasi Lajosné Ildikó szervezte meg a tanulóknak a
budapesti utazást. A költségeket az Alapi Iskolásokért Közalapítványtól, valamint a szülõk hozzájárulásából és pályázati pénzbõl
fedezték.
Reggel fél 8-kor gyülekezett
az iskola apraja-nagyja kis
táskákkal felszerelkezve az
intézmény udvarán, hogy
birtokba vegye a két buszt.
Hosszú utazás után érkeztünk fõvárosunkba.
Elõször a Camponába vitt
az utunk, ahol a Csodák Palotájában töltöttünk el néhány órát, ami gyermekeknek és felnõtteknek is sok

érdekességet kínál, és játékos oldalról közelíti meg a
tudományt. Részt vettünk az
Öveges teremben egy kísérleti fizikaórán is, melynek témáját a hangjelenségek adták. Itt megtudhattuk, hogyan terjednek a hanghullámok, valamint azt is, hogyan kell egyszerû mágnesbõl és tekercsbõl hangszórót készíteni.
A gyermekek számára a leglátványosabb kísérlet az volt, amikor
az elõadó mûanyag flakonokból rakétát készített.
A bemutató után minden
kiállított tárgyat újra kipróbálhattak a gyerekek,
mielõtt tovább indultunk
következõ úti célunkhoz,
a Fõvárosi Nagycirkuszhoz.
Itt a Circus Classicus címû elõadást néztük meg,
ahol valóban klasszikusnak számító cirkuszi produkciókat
láthattunk.
Volt ott állatidomár tigrisekkel, illuzionista, kardegyensúlyozó,
akrobata, légtornász és bohóc is. Igen nagy fejtörést okozott egy
illuzionista páros mûsora, akik másodpercek alatt varázsolták
újabbnál újabb ruhákba magukat. Sokan megirigyelték ezt a trükköt, hiszen hasznos lenne a reggeli készülõdésnél.
Magyar vonatkozásban Richter Flórián lovas számai elsöprõ sikert arattak a gyerekek körében is, valamint Szandra, a hatalmas
elefánt. A legnagyobb döbbenetet azonban Super Silva, azaz a valódi Pókember biztosítókötél nélküli légtornász mutatványai váltottak ki. A cirkusz tetején ugrált egyik hintáról a másikra, miközben lent mindenki lélegzetvisszafojtva vagy tátott szájjal figyelte.
Megtekinthettük két tizenéves srác hintás bemutatóját, akik ebben az évben végeztek az artistaiskolában. Produkciójukban a hagyományos és a modern elemek keveredtek, mivel breakkel is
színesítették azt.
Zárásként a Duo Sifolinis hatalmas gépezete birtokolta a porondot. A két fiatal férfi egy forgó keréken hajtott vége hajmeresztõ
mutatványokat, dacolva a fizika törvényeivel.
Reméljük, jövõre is sikerül egy hasonlóan színvonalas kirándulást megszervezni. Az iskola diákjai és dolgozói nevében köszönjük a szervezést Verának és Ildikónak!
Tudósítónktól
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Gáz a földön
Az E.ON válaszol
Legutóbbi lapszámunkban egy sárszentágotai észrevételt tettünk közzé, miszerint az
egyik szántó területén az út közepén helyezkedik el egy gázvezetékjelzõ, ahol a mezõgazdasági gépekkel járnak, ami balesetveszélyes. A levélíró kérdéseire, hogy a gázvezeték jó
helyen van-e, és mit lehet tenni az ügy érdekében, az E.ON az alábbi választ adta.
„A fényképrõl megállapítható, hogy egy potenciálmérõ helyrõl van szó, mely a gázelosztóvezeték tartozéka (pontosabban a gázelosztó vezeték aktív korrózióvédelmi rendszerének a
része).
Az elosztóvezeték idegen ingatlanon történõ elhelyezésére, illetve üzemeltetésére, kártalanítás
ellenében, az engedélyes, vagy az elosztóvezeték tulajdonosa javára a bányafelügyelet a biztonsági övezet mértékének megfelelõen vezetékjogot állapíthat meg, ha az ingatlan használatát az lényegesen nem akadályozza. A vezetékjog létrejöhet az ingatlan tulajdonosának az engedélyessel, vagy az elosztóvezeték tulajdonosával kötött megállapodása alapján. Mindkét
esetben a vezetékjog bejegyzésre kerül az ingatlan-nyilvántartásba.
Az engedélyes, illetõleg az elosztóvezeték tulajdonosa a vezetékjog alapján az idegen ingatlanon
a) az elosztóvezetéket – a hozzá tartozó szerelvényekkel együtt – elhelyezheti és üzemeltetheti;
b) az elhelyezett létesítményeket karbantarthatja, kijavíthatja, átalakíthatja és eltávolíthatja.
Ha az érintett földtulajdonos felveszi társaságunkkal a kapcsolatot, és kollégáink számára
pontosan beazonosítható lesz a helyszín, van rá lehetõség, hogy egyedileg megvizsgáljuk,
van-e olyan megoldás, mely biztosítja a gázelosztó-vezeték biztonságos üzemét, és az ingatlan
tulajdonosát sem zavarja a tevékenységében.”
Egyházi Nikoletta szóvivõ, E.ON Hungária Zrt.

Válasz a névtelennek
A legutóbbi lapszámunk Kérdezték rovatában megjelent „Szabálytalan vendéglátók?”
címû írás kapcsán az alábbi tájékoztató megjelentetését kérte szerkesztõségünktõl a sárbogárdi polgármesteri hivatal, mivel a névtelenségbe burkolódzó bejelentõnek nem áll
módjukban másként tudomására hozni álláspontjukat.

Tájékoztatás
Tájékoztatom a tisztelt Szerkesztõséget és a Bogárd és Vidéke Olvasóit, hogy a cikkben
szereplõ „Nyílt levél” (állampolgári bejelentés) egyik címzettjeként az alábbi intézkedést tettem.
A bejelentõ levelét, melyben konkrét vendéglátóegységeket és azokkal kapcsolatosan
konkrét építésügyi, egészségügyi és járványügyi, állategészségügyi, katasztrófavédelmi
szakhatósági kérdéseket vet fel, továbbítottam a 2013. január 1. napjától a kifogásolt
ügyekben hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ Fejér Megyei Kormányhivatal illetékes szakhatóságai, valamint a Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Építésügyi
Hivatala részére a bejelentõ által vélelmezett engedély nélküli építési tevékenység ügyében.
A névtelen levélben a város vezetõire tett – személyiségi jogokat sértõ – megjegyzésekre
a levélíró névtelensége miatt reagálni nem kívánok, a címzés irányunkban téves, hiszen a
vendéglátóegységek mûködési engedélyeinek kiadása, a levélben szereplõ ingatlanok
építésügyei 2010 októbere elõtt történtek, s ez, úgy érzem, nem igényel további kommentárt.
A panaszost, bejelentõt, akár állami alkalmazott volt, akár nem, névvel és címmel is hasonló tájékoztatásban részesítettük volna. A bejelentõ a hatályos jogszabályok szerint
nem ügyfél, így adatainak, személyének nyilvánosságra hozatalától nem kell tartania.
A fenti ügyekkel kapcsolatosan hivatali munka-, illetve ügyfélfogadási idõben tájékoztatást kérhet és kaphat a polgármesteri hivatal illetékes osztályain.
Jelen tájékoztatásomat írásban Nedoba Károly önkormányzati képviselõ úr részére is
átadom.
Sárbogárd, 2014. április 14.
Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

…ügy
Napos délután, nyitom az ablakot. Hoppá!
Valaki (nem kis) dolgát végzi a virágzó bokor takarásában az utcán. Érezni vélem az
„illatát”, erõteljesen csukom az ablakot, a
guggoló meglepõdik a zajra.
Megsajnálom. Nyilván nagy szükség
kényszerítette erre a kuporgásra. Becsengethetett volna, mint néhány ismerõssel
megesett. Ám meggondoltam volna, hogy
ismeretlenként vendégül láthatom-e egy
„ülésre”.
Hol könnyíthetett volna magán? Hol van
városunkban nyilvános illemhely? Tudtommal a vasútállomáson és a TESCOban. A kultúrházba, cukrászdába, sörözõbe beszemtelenkedhet, ha arra jár, de ezek
nincsenek a közelben. Úgy látom, városunk ez ügyben ellátatlan.
Jókora frissen vágott fûrakást hordtam az
eredményre, mert az, bizony, fertõzésveszéllyel jár.
Jut eszembe: idõnként a kutyák végtermékét is gondoznunk kell járdaszélen, kapu elõtt. Lehet, hogy figyelmetlen vagyok,
de hogy kutyasétáltató zacskóba szedett
volna valamit, olyat még nem láttam.
Önkéntes

A fenti olvasói levél egy rég megoldatlan
közegészségügyi problémára irányítja rá a
figyelmet, amire sürgetõ lenne megoldást
találni. Az üzletek megszaporodtak, a nyilvános illemhelyek viszont nem. Érdekes,
hogy a Lidl, Spar és Penny áruházaknál
nem elõírás a vécé biztosítása a vásárlók
számára, pedig számos ember fordul meg
mindhárom helyen. Nekik is érdekük lenne, hogy ne köréjük piszkítsanak.
Régen a disznók fõvárosaként volt ismert
Bogárd – most ne már az emberi és állati
ürülék révén „városiasodjunk”! Ebben ne
utánozzuk Budapestet!
Hargitai–Kiss Virág

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke
eseményeirõl
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KÉK HÍREK
Kápé tárcából
2014. április 13-án egy cecei hölgy feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki a házából eltulajdonította pénztárcáját, benne
készpénzzel és okmányaival. A kiérkezõ
járõrök a feljelentõ által megadott információk alapján a gyanúsítottat elõállították a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra. A
22 éves cecei férfit a nyomozóhatóság lopás és okirattal visszaélés elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatta ki, majd az ügyben a továbbiakban bíróság elé állításra kerül sor.
2014. április 14-én Sárszentágotáról érkezett bejelentés, miszerint egy helyi férfi
pénz lopott a bejelentõ pénztárcájából. A
kiérkezõ rendõrjárõr a helyszíni adatgyûjtés során megállapította, hogy a cselekményt egy 20 éves helyi lakos követte el, a
sértett figyelmetlenségét kihasználva,
ezért felkutatását követõen elõállították a
Sárbogárdi Rendõrkapitányságra, ahol a
nyomozóhatóság gyanúsítottként hallgatta ki lopás elkövetésének megalapozott
gyanúja miatt. Az ügyben a továbbiakban
bíróság elé állításra kerül sor.

Nem csak vihar tombolt
Üvegtörõ
2014. április 13-án az egyik sárbogárdi szupermarketbõl érkezett bejelentést, miszerint egy férfi az üzlet bejárati ajtajának
üvegét berúgta. A helyszínre érkezõ járõr a
tanúk által elmondottak és az üzlet kamerafelvételének megtekintését követõen
beazonosította az elkövetõt, akit a lakcímén elfogtak. A 27 éves sárbogárdi férfi
gyanúsítotti kihallgatása során elismerte a
bûncselekmény elkövetését. Ellene garázdaság és rongálás elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indult büntetõeljárás. Az ügyben a továbbiakban bíróság elé
állításra kerül sor.

Kútromboló
2014. április 13-án Sárosdról érkezett bejelentés, miszerint ismeretlen tettes megrongálta a közkutat. A kiérkezõ járõrök a
helyszínen adatgyûjtést végeztek, melynek
során meghallgatták a környékbeli lakókat, akiknek a segítségével sikerült a bûncselekmény idõpontját pontosítani. Az információgyûjtés során sikerült olyan biztonsági kamerafelvételt is beszerezni, ami
alapján az elkövetõt beazonosították. A 20
éves férfit lakcímérõl elõállították a rendõrök a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra,
és garázdaság és rongálás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsítottként a nyomozók. A terhelt beismerõ vallomást tett, melynek során elismert gépkocsirongálást is. Az ügyben a továbbiakban bíróság elé állításra
kerül sor.
Sárbogárdi Rendõrkapitányság

HÍREK, ESEMÉNYEK

Körözött – hagyma nélkül
Sárbogárdi Rendõrkapitányság járõrei
2014. április 11-én délelõtt Sárkeresztúron
a Petõfi Sándor utcában igazoltattak egy
25 éves helyi lakost. A férfirõl megállapították, hogy ellene a Székesfehérvári Törvényszék lopás vétség elkövetése miatt elfogatóparancsot bocsátott ki. Az egyenruhások a körözött személyt elfogták és a
Sárbogárdi Rendõrkapitányságra elõállították, ahol bûnügyi õrizetbe vételére került sor.
A járõrök 2014. április 11-én az esti órákban Mezõszilason a Széchenyi utcában
igazoltattak egy férfit, akirõl megállapították, hogy a Székesfehérvári Járásbíróság
és a II. kerületi Rendõrkapitányság bûncselekmény elkövetése miatt körözi. Az
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egyenruhások a helyszínen elfogták és a
Sárbogárdi Rendõrkapitányságra elõállították a 29 éves helyi lakost, akit a nyomozók bûnügyi õrizetbe vettek.

Stex vagy sitt
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság járõrei
2014. április 15-én hajnalban 12 olyan személyt vezettek elõ, akikkel szemben a Sárbogárdi Járásbíróság a korábban kiszabott
pénzbírságot elzárásra változtatta át. A bíróság elrendelte a büntetés letöltését,
azonban az intézkedés alá vontak ennek
nem tettek eleget. Az elõvezetettek közül
kettõt szállítottak büntetés-végrehajtási
intézetbe, míg tíz személy élt a lehetõséggel és befizette a kiszabott bírságot.
Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

A KATASZTRÓFAVÉDELEM HÍREI
Kisbusz
az árokban
Egy kisbusz Cece irányából Vajta
felé haladt a 63-as úton április
14-én, a kora esti órákban, amikor letért az útról és árokba hajtott, ezt követõen visszapördült
az úttestre, ahol keresztben megállt.
A sárbogárdi hivatásos tûzoltók
két gépjármûvel érkeztek a balesethez, ahol az autó három utasa
közül egyet a mentõautóban,
egyet mellette ápoltak a mentõszolgálat munkatársai. Összességében ketten könnyû, egy fõ pedig súlyos sérüléseket szenvedett, a mozgatásukhoz a tûzoltók is segítséget nyújtottak. A továbbiakban elvégezték az áramtalanítást, és megszüntették a forgalmi akadályt is.

Kamion- és kutyamentés
Papírtekercsekkel megrakott nyerges vontató és egy áruszállító
személyautó ütközött a 6219-es úton Sárbogárd és Mezõfalva között április 16-án a reggeli órákban. A balesethez a sárbogárdi és
a dunaújvárosi hivatásos tûzoltók kaptak riasztást. A helyszínre a
sárbogárdiak értek ki elsõként, akik a felderítést követõen nem
kértek további segítséget. A kamion vezetõje nem sérült meg, az
áruszállító sofõrjét a mentõszolgálat kórházba szállította. Ebben
a gépjármûben egy kutya is utazott, aki az ütközés következtében
szintén megsérült, a tûzoltók szabadították ki. Állatorvost is kértek a helyszínre, a vizsgálatot követõen állatmentõk szállították
el. A jármûvek áramtalanítása után a tûzoltók a forgalmi akadály megszüntetéséhez
nyújtottak segítséget, amelyben
a kamionos fuvarozó cég is részt
vett két vontatóval, és az ütközést követõ harmadik órában
sikerült befejezni a munkát. Az
úttestet a Közútkezelõ munkatársai tisztították meg a kifolyt
nagy mennyiségû olajtól és hûtõfolyadéktól.
Fotók: Sárbogárdi Hivatásos
Tûzoltó-parancsnokság.
Farkas-Bozsik Gábor tû. százados,
megyei katasztrófavédelmi szóvivõ
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KÖZÖSSÉG

2014. április 17. Bogárd és Vidéke

Húzd keresztül!
JÓTÉKONYSÁGI
DÉLUTÁN
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves
családját

2014. április 26-án
(szombaton) 16 órától
jótékonysági kulturális
délutánunkra
a Nagylóki Közösségi Házba!
Huszonhárom hazai néptáncegyüttes részvételével zajlott a „Húzd keresztül!” Gyermek és Ifjúsági Néptáncfesztivál április
13-án Székesfehérváron, a Mûvészetek
Házában. Reggel 8 órától zajlottak a színpadbejárások, 11 órától pedig kezdetét
vette a néptáncegyüttesek mûsora. Az
együttesek Székesfehérvárról, Fejér,
Veszprém és Komárom–Esztergom megyébõl érkeztek a fesztiválra.
A szakmai zsûri tagjai voltak: Németh Ildikó Harangozó-díjas néptáncpedagógus,
koreográfus, Szabó Szilárd néptáncpedagógus, koreográfus, Gálber Attila koreográfus, a Misina Táncegyüttes mûvészeti vezetõje.
A reggeli próbáink kicsit kesze-kuszák voltak, a gyerekek fáradtak voltak, zenekar,
nagy színpad és sorolhatnánk, hirtelen
mennyi új dologgal szembesültek, szembesültünk. De a végeredmény mindent megért!
Elsõ koreográfiánk címe: Daniéknál a legények. Rábaközi gyermekjátékokat, polgári táncokat és dust adtak elõ a gyerekek.
Ebben az iskolások és óvodások együtt
táncolnak.
15 óvodás gyerkõccel szeptemberben
kezdtük el a néptáncfoglalkozásokat, legkisebb táncosunk alig 3 éves. Az óvodások
hozták a formájukat, a zsûri szavaival élve
egyszerûen „cukik” voltak. Jól érezték magukat a színpadon, és ettõl öröm volt õket
nézni.

Az iskolások csoportja 10-12 éves gyermekekbõl áll, vannak olyan lányok, akik már
óvodás koruk óta ismerkednek a magyar
néptánccal, de a fiúk többsége tavaly nyáron csatlakozott a csoporthoz. Ebben a felállásban nem egészen egy éve táncolnak
együtt.
A második koreográfiát az iskolások táncolták: mezõföldi dramatikus táncot, ugróst, üvegest, csárdást és friss csárdást mutattak be a közönségnek. Habár náluk már
megjelent a lámpaláz, nem okoztak csalódást, és a végén vastapsot kaptak. Mindkét
csoportot a zsûri bronz oklevéllel jutalmazta.
Nánási Kata, Szöszölõ Néptánccsoport

„Nagyon jól éreztem magam a néptánccsoportok találkozóján. Ez volt az elsõ
megmérettetésünk és szerintem jól sikerült!” – Tóth Laura 4. osztály
„Vasárnap reggel 8 órakor indultunk Székesfehérvárra. A próba után sokat vártunk, mire mi következtünk, kicsit már el is
voltunk fáradva, de ez egy jó nap volt.” –
Németh Szabolcs 4. osztály
„Nagyon jól éreztem magam vasárnap,
más csoportokat is megismertünk. Szerintem jól sikerült a fellépés, remélem, még
sok ilyen élményben lesz részünk!” – Faragó Dóra 4. osztály

A bevételt a gyermeknap megszervezésére fordítjuk.
Fellépnek: óvodások, iskolások, Szöszölõ Néptánccsoport, hantosi népdalkör, Fekete-fehér tánc, Üdítõk.
Belépõ a kulturális délutánra: 500 Ft, a
kulturális délutánra és bálra: 700 Ft.
Szülõi Munkaközösség

JÓTÉKONYSÁGI
BÁL
Szeretettel várunk mindenkit

2014. április 26-án 21 órától
a Nagylóki Közösségi Házban
tartandó jótékonysági bálba!
Belépõ: 700 Ft.
Zene: Koncz-Rock.
Különleges helyi tombolatárgyak,
kényeztetõ szolgáltatások.
Büfé, szendvics.
Szülõi munkaközösség

A fényképet köszönjük a Fejér Megyei
Mûvelõdési Központnak!

Fejér megye népmûvésze 2014 vándorkiállítás Nagylókon
A Magyarországi Alkotómûvészek Középés Nyugat-dunántúli Regionális Társaságának és a Fejér Megyei Mûvelõdési Központnak köszönhetõen a Fejér megye népmûvésze 2014 vándorkiállításnak ad otthont 2014. április 12-e és 22-e között a
Nagylóki Közösségi Ház.
A megnyitón Komendó Gabriella mutatta
be az érdeklõdõknek a Fejér megyei és dunántúli népmûvészek tárlaton kiállított
munkáit. A kiállítás legfõbb célja, hogy a
laikusoknak, köztük a fiatalabb korosztálynak is be tudják mutatni kézmûves-

örökségünket, azt a szakmai munkát, amelyet a pályázaton részt vevõ népmûvészek
évek óta végeznek.
A kiállítás megtekintése után családias
hangulatban, hagyományos tojásfestéssel
vártuk az érdeklõdõket, ahol Zsovák Klára
segítségével ki lehetett próbálni az írókázást és a viaszolást. A tojásfestés után kenyérmadarat sütöttünk. A program április
17-én délután folytatódott, ahol gyékénybõl készítettünk tojástartót.
Bakonyi Ágota Ikszt-munkatárs

Bogárd és Vidéke 2014. április 17.

ISKOLA / PROGRAMAJÁNLÓ
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Mészöly-hírek Illyés Gyula tiszteletére
EGYRE TÖBBEN
MUZSIKÁLNAK
Véget értek az idei tanév filharmónia-elõadásai, s bizton állíthatom, hogy ismétlést
követelünk majd a következõ tanévek folyamán. Az utolsó elõadás bravúrosan sikeredett, a Duna Szimfonikusok Deák
András karmester vezényletével a hangszeres zene hegyének csúcsaira repítettek
minket. Bár a Top10 Top9-re csökkent, de
az elõadott mûvek sokszínûsége és varázslatos elõadása mellett fel sem tûnt az egy
hiányzó zenedarab. A Mozart Kis éji zenéjével kezdõdõ hangversenyen felcsendült
Bach muzsikája, Beethoven Egmont nyitánya, sõt Mendelssohn Nászindulója is.
Csajkovszkij híres Diótörõjébõl elhangzott a jól ismert Virágkeringõ, Brahms V.
magyar tánca, Erkel Hunyadi Lászlójának
palotása pedig mindenki lábát egy kicsit
táncra perdítette, ha titokban is. A kellemes délután Kodály Háry Jánosával és
Berlioz Rákóczi-indulójával zárult.
Köszönjük minden elõadónak, zenésznek
és nem utolsó sorban a hangversenyek
szervezõjének/szervezõinek, hogy ily felejthetetlen élményhez juttattak mindannyiunkat! Remélem, jövõre is találkozunk!
Alpekné Barna Nóra, Szent István Tagiskola

ÚJRA!!!

LOCSOLÓBÁL
ALAPON
Egy kis tavaszi kikapcsolódás!
Mindenkit szeretettel várunk,
aki szeret szórakozni, táncolni!

2014. április 20.
(húsvétvasárnap)
Zene, tánc, tombola!

Helyszín: mûvelõdési ház.
A bál kezdete: 20.00 óra.
A zenét szolgáltatja: Boros László.
A bál szüneteiben
locsolóversmondó-verseny!
Felajánlásokat szívesen fogadunk!
Rendezõ:
Alapi Óvodásokért Közalapítvány

Több éves hagyományként különleges versenyen vehettek részt a Cecei Általános Iskolában a rátermett nebulók. Megrendezésre került az Illyés-nap április 15-én és
16-án. Ráadásul a tavalyi évhez hasonlóan
sok iskola képviseltette magát a versenyeken, többek között Alap, Simontornya,
Pálfa, Sárbogárd, Sárszentmiklós és egy
határon túli iskola is. A nagyváradi Juhász
Gyula Általános Iskola diákjai nagy lelkesedéssel készültek az eseményre.
Az elsõ napon, kedden egy fergeteges hangulatú délutáni sportos vetélkedõvel indították a megmérettetések sorát. Nagyon
izgalmas és frappáns versenyeken vehettek részt az indulók az Illyés-vándorkupáért.

A következõ nap reggelén már szépen felöltözött diákok izgulhattak a mesemondóverseny kezdetén. A napot Király László
igazgató nyitotta meg, és egy kis mûsorral
kedveskedtek a cecei iskolások, megcsillogtatva tehetségüket. Verseket szavaltak,
furulyán játszottak kicsik és nagyok, valamint énekes színdarabot adtak elõ, majd
közösen átsétáltunk Illyés Gyula mellszobrához, ahol koszorúkat helyeztek el az író
emléke elõtt tisztelegve.
A mesemondók megmérettetésére egy
szabadon választott állatmesével és egy
meseillusztrációval lehetett nevezni, amit
nagy kreativitással és szorgalommal készítettek a jelentkezõk. Az aulában készült
egy kis kiállítás is a jelentkezõk mûveibõl.

Miután minden korosztály elfoglalhatta a
saját tantermét, kezdõdhetett a verseny.
Hallhattunk mindenféle mesét, a kisegér
rafináltságáról, a csalafinta háziállatokról,
akik móresre tanították a rókát. A sok-sok
mese után, míg a zsûri meghozta döntését,
a gyerekeket nagy lakoma várta az aulában.
Az Illyés-napokon nem volt egy diák sem
vesztes, hisz mindenki nyert egy kis tudást
és tapasztalatot.
Gratulálunk mindenkinek a sikeres részvételért!
Mágocsi Adrienn

A mesemondóversenyének helyezései
1. évfolyam: 1. Bõjtös Benedek (Sárbogárd–Mészöly), 2. Zádori Dorina (Sárszentmiklós), 3. Salgóvári Réka (Aba), 3.
Koloh Roland (Aba), különdíj: Nyári Ilona Karola (Sárkeresztúr)
2. évf.: 1. Huszár Róbert (Sárbogárd–Mészöly), 2. Boros Laura Réka (Sárbogárd–
Mészöly), 3. Szentpéteri Patrícia (Nagyvárad), különdíj: Kiss Virág Tamara (Cece)
3. évf.: 1. Szepesi Balázs (Cece), 2. Huszár
Kata (Sárszentmiklós), 3. Hegedûs Richárd (Nagyvárad), különdíj: Pajor Lili
(Cece)
4. évf.: 1. Papp Kristóf Gábor (Nagyvárad),
2. Lajter Laura (Nagydorog), 3. Pszota
Csenge (Sárbogárd–Mészöly), 3. Tímár
Krisztina (Nagyvárad), különdíj: Heidt
Míra (Sárszentmiklós)
5. évf.: 1. Fintor László (Simontornya), 2.
Biró Bence (Sárbogárd–Mészöly), 3. Matern Vanda (Aba), különdíj: Tatai Boglárka (Sárszentmiklós)
6. évf.: 1. Papp Lili Adél (Nagyvárad), 2.
Fábián Petra (Sárbogárd–Petõfi), 3. Põrgye Zsanett (Sárszentmiklós), 3. Horváth
Zsombor (Sárbogárd–Petõfi)
7-8. évf.: 1. Ambrózi Miklós (Sárbogárd–
Mészöly), 2. Török Eszter (Nagyvárad), 3.
Tóth Lilla Nóra (Sárbogárd–Petõfi), 3.
Bali Iván (Cece), különdíj: Salamon Ronald (Cece)
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KULTÚRA

„Festikék”
Lezajlott a „Festikék” alkotónap április 10-én az országos hatókörû Tehetség Hónapja programsorozat keretében. Közel 80 tanuló – a legkisebbektõl a legnagyobbakig – csütörtökön ceruzát,
ecsetet ragadott. A megszületett rajzok, festmények ügyes kezekrõl árulkodtak. A Sárszentmiklósi Általános Iskolában a faliújságokat, paravánokat beborítják a kiállított munkák: fekete-fehér
csendéletek, színes tájképek. Valamennyi Csók István, a kiváló
festõ képeihez kapcsolódik.

2014. április 17. Bogárd és Vidéke

András, Varga László, Novák Edith (támogató mûvészek és a zsûri
tagjai), Kovács Zoltán, Tóthné Huszár Magdolna, Ács Erika, Térmegné Nyári Katalin, Zámbó Zsuzsanna, Gajgerné Erõs Mária,
Bölcskei Katalin, Pekarek István, Ambróziné Mikuli Margit, Huszár
Károly, Béró Edit, Tornócziné Bondor Csilla, Müllerné Papp Aranka (felkészítõ tanárok).
Díjazottak: (a hozott munkáikból) Szántó Milán, Huszár Boróka,
Oszlánczi János, Szabó Dina, Szemler Lilla, Windeisen Zita,
Dicsérdi Elizabeth, Schmidt Péter, Bíró Renáta, Kiss Zsófia, Tóth
Lilla Nóra (kiemelt díj Krenczné Zocskár Zsuzsannától), Põrgye
Zsanett (kiemelt díj Macsim Andrástól); (Csók István-képek eredeti
helyszíneinek fotói alapján, az alkotónapon festett munkákból) Huszár Boróka, Gyõri Dominik, Killer Fédószija, Csöndes Dalma,
Tóth Lilla Nóra, Kiss István, Varga Cili, Kelemen Dézi, Varga
Roberta.
A tehetséges tanulókat díjakkal a Fodor és Molnár Kft. támogatta.
Horváth Ferencné

HANGULATKÉP

A mûvész Sáregresen született. A program nem titkolt célja munkásságának megismertetése a gyerekekkel, a másik, hogy alkotási, bemutatkozási lehetõséget nyújtson számukra.

Az alkotónapot a MATEHETSZ támogatta, a Közép-Mezõföldi Tehetségtanács pályázata formájában (OPER:12/470). Az iskola nevében köszönöm a megvalósításban való közremûködést a következõknek: Macsim András, Krenczné Zocskár Zsuzsanna, Zocskár

Két kisebb csemetémmel toppantunk be a miklósi iskola mûhellyé avanzsált aulájába csütörtökön délelõtt, ahol a „Festikék”
– az ünnepélyes mûsoros megnyitót követõen – javában alkottak
már. Az ebédlõhöz közel a kisebbek gyûltek egy asztal köré, tájképet rajzolva, színezve, a másik oldalon a nagyobbak ültek körül
két (régi használati tárgyakból álló) kompozíciót. A klubban
ugyancsak munkálkodott két környi diák.
Elmélyülten surrogtak a ceruzák a papíron, s hegyük nyomán körvonalazódtak a képek.
Egy kis közjátékkal itt is, ott is megzavartuk a mûvészpalántákat,
ugyanis az aulában legkisebb fiam elemelte az egyik kompozíció
részét képezõ almát, amit nagy nehezen sikerült eredeti helyére
visszatenni, mielõtt beleharapott volna; a klubban pedig humorparádét rögtönzött a két pici, nagy derültséget keltve az alkotók
körében. Remélem, azért nem orroltak meg érte nagyon a mûvészpalánták és tanáraik.
A sokszínû, sokrétû mûhelymunka mellett a házigazdák gondoskodtak egy kis kikapcsolódásról is ebéd után: puzzle, néptánc,
énektanulás, drámajáték révén lazíthattak a résztvevõk.
A kiállított mûvek között több figyelemreméltó remekmûvet is
fölfedezhettünk, ami arról árulkodik, hogy sok tehetség, lehetséges festõ él közöttünk, akiknek fejlõdésében bizonyosan nagy jelentõségû egy-egy ilyen alkotónap a mûvésztanárok és társak körében.
Hargitai–Kiss Virág

Tavaszi muzsika
A pénteki napsütéses délelõttön került sor a miklósi zeneiskolások tavaszi hangversenyére a sárszentmiklósi klub nagytermében.
Ezúttal nemcsak a kippkoppos kisgyermekek hallgathatták meg
õket, hanem Cecérõl is érkezett vendégcsoport, akiket szeretettel
köszöntöttek.
Dobszó nyitotta a mûsort, majd Jákob Zoltán vette át a szót, köszöntve a termet megtöltõ csemetéket. A mûsorban az eddigiekhez képest talán még több szerep jutott az énekeseknek.
Nemcsak az ismert dalok közös éneklése, hanem a Tappancs csoport, a 3. osztályosok
és a felsõsök dalos produkciói
miatt is. A kedvelt magyar
gyermek- és népdalok (Tavaszi szél, Kis kece lányom, Süss
fel nap, Ti csak esztek, isztok...), Gryllus-dalok (Lassan
jár a csigabiga, Mi szél hozott,
Somvirág), valamint német,
lengyel, norvég, albán és belga

népdalok is felcsendültek. Ezeken kívül még Bartók, Kodály és
Telemann egy-egy darabját hallgathatták meg a kicsinyek.
A gyermekek ámulva lesték a hangszeresek dallamfutamait, s hatalmas tapsviharral köszönték meg nekik az elõadást.
Tudósítónktól
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Árnyak és Titánok
Nem akármilyen koncertnek lehettünk tanúi szombaton este a sárbogárdi József Attila Mûvelõdési Központban. Két generáció, két
zenekar egész estés mûsorral készült (több hónapja) a szombat esti
bulira. Ráadásul helyiek és környékbeliek a tagjaik. A Shadows 64
Memorial Band csiszolta a már meglévõ repertoárját, tökéletesítették a számokat, hogy méltóképp állítsanak emléket híres példaképüknek. A Titán hevesen vetette bele magát a kottákba és dalszövegekbe, s gyakorolt otthon és a próbákon, hiszen visszatérõ koncertjükre készültek.

A két zenekar összefogása és népes rajongótáboruk olyan rekordot
döntött, ami 2000 óta egy Rock Caféban fellépõ együttesnek sem sikerült a Hobo Blues Band után. Több mint 140 vendég kapcsolódhatott ki változatos zenei összeállításokra. Remekül érezhette magát idõsebb és fiatalabb egyaránt, hisz mindenki hallhatott a maga
kedvére valót.
Elsõként a Shadows 64 Memorial Band vette be a színpadot, csak
úgy izzottak a csövek az erõsítõkben, mégis szépen és tisztán kivehetõek voltak a zenében az egyes hangszerek, köszönhetõen a hangosításnak. Kajári Sándor (gitár), Szabadkai László (ritmusgitár),
Schneider Miklós (basszusgitár) és Müller Csaba (dob) olyan
klasszikus Shadows-számokat játszottak az est folyamán két blokkban, mint a Brasil, Shazam, Johnny Guitar, Santa Ana, vagy a Surf
Rider. Fergeteges tapsvihar köszöntötte játékukat, amit meg is érdemeltek, hiszen nem könnyû dolga van egy instrumentális zenekarnak, hogy folyamatosan fenntartsa a közönség figyelmét. Ezt õk
jól kezelték. A megfeszített, mégis lazának tûnõ gitármenetek, a
tempó és az akkordok, hangok mind a helyükön voltak, igazi profikhoz méltón viselkedtek, ezért a legnagyobb elismerés jár nekik.
Hargitai Gergely

A Titán újra éled
A szombati koncert másik szereplõje a hamvaiból fõnixmadárként
feltámadó Titán együttes volt. Miként a mesebeli királyfi, akit a sárkány ezer miszlikbe szabdalt, és hétszer szebben, hétszer erõsebben
éledt föl, úgy tért vissza az életbe a Titán is. Meglepõ erõt és dinamikát mutattak a fiúk, s fõleg derût, humort és kedves öniróniát. Ez
utóbbit szavakban Mezõ Bálint fejezte ki a zenekar számainak felkonferálásakor.
Sok mindenben elõnyére változott a csapat. A régi Titánt ketten:
Mezõ Bálint és Kiss Gábor képviselték Edda- és Republic-számokkal. Szeless Péter a Doors kimunkált, elegáns hangzásvilágát
hozta, Oszlánczi Balázs az alternatív rockot és punkot, Hargitai
Gergely pedig a funkyt, metált és a reggae-t.
Olyan szerencsés felállás volt ez, aminek következtében kölcsönösen emelték egymás képességeit, s igazi áttörés, közönségsiker született. Ezt bizonyította a hallgatóság reagálása. Eleinte egy kicsit
„langyos” számok jöttek egymás után, a technika is döcögött, és talán az elfogódottság is látszott a fiúkon. A mikrofonok alig hallatszottak, bár az erõsítés jól összehangoltnak tûnt. Külön erény, hogy
zene közben minden hangszer hallható volt, nem folyt össze egyet-

len zörgõ masszává a muzsika, mint gyakran elõfordul rosszul összehangolt cuccokkal.
Az elsõ félidõ végére végre megjelentek a placcon a csápoló lányok
és elõre jött néhány fiú is, akik elõtte még a kocsmapultot támasztották.
Aztán jött a második félidõ, igazi „zúzós” muzsikával. Ekkor szinte
egyszerre elõretódult a tömeg, s tomboltak végig, a nyolcadik,
„utolsó-utolsó” számig, és utána se akarták leengedni a bandát a világot jelentõ deszkákról. Éjjel fél kettõkor hangzott el az utolsó utáni utolsó akkord. S mindez úgy, hogy egyszer sem ismételték önmagukat. Azon csodálkozom, hogy tudtak ennyi számot összehozni
ilyen rövid idõ alatt.
A zenekari tagokat egyenként értékelve: Szeless Peti kimagasló
hangszertudása mellett erõsen visszafogottnak tûnt. Ha bedobna
egy kicsivel több lazaságot, jobban kilátszana a zenekarból. Kiss Gabi nagyot alakított a dobnál, s volt egy szerény szólója is, ami éppen a
legjobbkor jött. Vártam, hogy jobban behergeli a dobverõket, mert
ott volt benne a lehetõség. Talán nem hitte el, hogy ez neki meg van
engedve? Ezen az estén minden meg volt engedve a közönség által,
ami sokszor a hátán vitte az éneket is.

Szinte végig minden számot énekelt a közönség teli torokból. Élvezet volt nézni az agresszíven vonagló kis csajokat, amint nekifeszülve szép tiszta hangon leénekelik a mikrofont a színpadról. A táncoló, kóválygó srácok némelyike egy kicsit több alkoholt vett magához. Emiatt olykor nyakon löttyintették egymást és magukat is tánc
közben. Csodálkoztam, hogy lehet Eddára teli pohár sörrel csápolni. Volt, akinek sikerült úgy, hogy maradt is valami a pohár alján.
Oszlánczi Balázs meglepetés volt az énekével, kemény, fáradhatatlan kitartásával, és hogy mindig odatette a gitárján az akkordot,
ahova kellett. Na, és nagyon szerette a közönséget!
Mezõ Bálintnak volt olykor egy-egy izgalmas szólója. Ilyenkor nem
ártana egy kicsit jobban rátekerni a potmétert és használni az
effekteket. Õ leginkább kedves intelligenciájával és már-már mazochizmusba hajló szerénységével bûvölt el.
Utoljára Hargitai Gergelyrõl. Kedvesemmel családilag elsõsorban
rá voltuk kíváncsiak, hiszen szerettük volna látni, mit hozott neki az
a kemény munka, hogy a szomszéd szobában, tõlem egy macskalépésre olykor már kora hajnalban brummogtatja a basszusgitárját.
Hát, Hari, ez piszok nagy meglepetés volt! Még ha nem tudtad olykor a számot, akkor is mérnöki pontossággal nyomtad alá a baszszust. A szívem csücske egyébként is, ha egy zenész képes kreatívan
megszólaltatni egy számot úgy, mintha az eredetileg úgy lett volna
megírva, és belevinni valamit önmagából. Mert ettõl igazi a zene. A
bakker dolga a zene tömörítése, s az, hogy szilárd alapot adjon a többi hangszernek, amirõl aztán már mindenki tudja adni azt, ami benne van. Ez szerintem neked maximálisan sikerült.
Szóval nagy buli volt!
Látom a lehetõséget ebben a zenekarban. Most ne eresszetek le, készüljetek a következõre, és tegyétek rendszeressé a koncertezést. A
lelkes közönség elviszi a híreteket, és a következõ alkalommal már
ki kell rakni az asztalokat, hogy elférjen a zenére éhes istenadta nép.
Sok sikert!
Hargitai Lajos
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HITÉLET

Feltámadás
Beszélgetés a vonaton

„Zagyvaság!”
A. úr mérgesen gyûri össze az újságját.
Szomszédja összerezzen.
– Nocsak? Mi a zagyvaság?
– Ah, ezek az ostoba húsvéti elmélkedések! Hallgassa csak: „Feltámadás! Itt a tavasz! A folyók és a patakok kiszabadulnak
a jégbõl, mondta a nagy költõ Goethe.
Mindenütt a feltámadást ünnepli a természet. Bájosabban zúgnak a patakok, a virágocskák felébrednek, a madaracskák viszszatérnek. Ez a húsvét. Mindenütt…!” – ez
egy sületlenség!
– Na, de kérem szépen, ez mégse sületlenség! Miért lenne ez sületlenség? Talán
nem húsvét a feltámadás ünnepe?
– Igen, biztos! De nem a természet feltámadásáról szól, hogy az milyen csodálatos,
hanem Jézus feltámadásáról!
– Na, de engedje meg kérem! Mit mond
Ön? Nem hallom jól. Jézus feltámadása?!
– Igenis, jól hallotta! Jézus feltámadásáról
szól! Arról, hogy az emberek által keresztre feszített és sírba fektetett Isten fia feltámadt a halálból.
– Létezik ma még olyan, hogy az emberek
ilyesmit higgyenek? A tudománynak
van…!
– Hogy milye van a tudománynak?
– Megcáfolta Jézus feltámadását. Hiszen
ezt minden gyermek tudja.
– Ez esetben sajnos minden gyerek valami
nagy butaságot tud. A gyermekeim még
mindig éneklik, hogy „Mert Jézus kis bárá-

nya vagyok, örülök…” De mondja, hogyhogy megcáfolta a tudomány Jézus feltámadását? Félek, hogy Önnek fantasztikus
elképzelései vannak a tudományról.
– Kérem, csak nemrég olvastam, hogy az
embernek szellemileg kell értenie Jézus
feltámadását: Õ a szavaiban él tovább!
– Ez egész kedvesen hangzik. Csakhogy Jézus apostolai a legnagyobb hangsúlyt arra
fektették, hogy õ testileg támadt fel. Hangsúlyozták, hogy õk megtapintották Õt és
hogy Õ elõttük evett.
– Ó, kedves uram, az apostolok! Mi mást
mondanának? Hiszen csak egy látomásuk
volt! Éjjel-nappal nem gondoltak másra,
mint a feltámadásra. Nos, végül pedig beképzelték, hogy látták Jézust. Ezt is egy tudományos cikkben olvastam.
– Furcsa tudomány! Vegye egyszer a fáradtságot és olvasson utána az Újtestamentumban! A tanítványok egyáltalán
nem gondoltak éjjel és nappal a feltámadásra, hanem az ellenkezõjére. Amikor Jézus kijött a sírból, nem akarták elhinni. Nagyon is kritikusak és józanok voltak. Nem,
ezt nem képzelhették be maguknak.
– De én mégse tudom elhinni, hogy egyvalaki a halottak közül feltámadt.
– Azok az emberek Jeruzsálemben, akik
Jézust keresztre feszítették, se akarták ezt
elhinni. Mégis volt azonban egy jó módszerük meggyõzõdni arról, hogy ez csakugyan
így történt-e.
– Mégpedig?

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett férjem, édesapánk,

DEMETER ALAJOS
életének 70. évében elhunyt.
Temetése április 18-án, pénteken,
14 órakor lesz
a Huszár-temetõben.
Búcsúzik tõle gyászoló családja

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

ZÁDORI JÓZSEF
volt nagylóki lakos, hosszan tartó
betegség után, 69 éves korában elhunyt.
Végsõ búcsút a töbörzsöki temetõben
2014. április 18-án, pénteken,
14 órakor veszünk tõle.
Gyászoló családja

2014. április 17. Bogárd és Vidéke
– Csak fel kellett nyitniuk a sírt és utánanézni, hogy Jézus benn fekszik-e. Õk biztosan ezt is tették. Ha a holttest benne lett
volna, biztosan egy nagyot kiáltottak volna. De mi errõl nem hallunk. Tehát a sír
üres volt. Jézus feltámadt!
– De kedves uram – én Önt majdnem elmaradottnak neveztem volna –, ez még
semmit se bizonyít. Emlékszem, hogy errõl
egyszer egy nagyon érdekes elõadást hallottam. Akkor világosan bebizonyították,
hogy Jézus csak tetszhalott volt. Így Õ pontosan a harmadik napon jött ki a sírból.
Csakhogy Önnek egy nagyon jó, természetes magyarázata van a feltámadásra.
– Tehát Önnek biztosan egy egész tára van
készenlétben a magyarázatokból. Ha az
egyik nem megy, akkor elõhozza a következõt. Ön egy különös igazságkeresõ! De –
ne vegye rossz néven – amit mondott, az is
sületlenség!
– De kérem!
– Nos, nem bûncselekmény. Szóval, figyeljen: húsvéthétfõn három egészséges aszszony ment Jézus sírjához, így meséli a Biblia. Hiszen ez köztudottan egy kõbarlang,
amit egy nehéz, nagy szikladarab zárt el. A
nõk Jézus holttestét akarták bebalzsamozni, ahogy ez akkoriban megszokott volt.
Útközben kételyeik támadtak: „Ki hengeríti el nekünk a követ a sír ajtajától?” A kõ
olyan nehéz volt, hogy három egészséges
nõ nem tudta elhengeríteni. Ezt egy tetszhalottnak kellett elhengerítenie, mégpedig egy olyannak, aki három napig semmit
se evett, akit kegyetlenül megostoroztak a
rómaiak és keresztre feszítették? A keresztre feszítésnél a kezeket átfúrták, tehát a verõér megsérült. Így egy holttestet
erõsen kivéreztettek. Egy tetszhalott nem
dönt többé fel semmilyen szikladarabot.
Sõt, ezen kívül a rómaiak elõtte meggyõzõdtek arról, hogy õ csakugyan halott volt.
Nem, nem, ilyen primitív magyarázatokkal
nem ér célba!
– Igen, uram, ez esetben a holttest épp egy
másik módon tûnt el. Emlékszem, hallottam, hogy a tanítványok ellopták.
– Tehát hallott róla? Errõl még a Biblia is
beszél.
– Nos, látja, csak kiderül.
– Igen, kiderül. A Biblia ugyanis tudósít arról, hogy Jézus ellenségei ezt hazudták,
amikor az üres sír ténye nem volt többé titok. Természetesen akkoriban ezt már egy
ember se hitte el, mert ismeretes volt, hogy
Jézus sírját római katonák õrizték. Szeretném én látni azt a tolvajt, aki a római katonáktól ellop egy holttestet!
– Hallgasson ide: Csakugyan hisz Jézus feltámadásában?
– Kétségtelenül! Mindenekelõtt azért hiszem, mert Jézus megérintette az életemet. Többé nem akartam azon bizonyosság nélkül élni, hogy egy élõ Üdvözítõm
van. Ön is megtalálhatja ezt Isten szavában. Olvassa el még ma, húsvét hétfõn, a
feltámadási történetet!
Forrás: Wilhelm Busch: Kis elbeszélések
(Fordította: Jákob Mária)
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Szín- és formavilág
Péntek este hét órakor tartották kiállításukat a helyi mûvészek a sárszentmiklósi
klubban. A rengeteg kiállító festményeket,
képeket, rajzokat és szobrokat állított ki.
Választani sem tudtam a sok remekmû közül, mindenkitõl volt egy kedvencem.
Igazán kitettek magukért az alkotók.
A rutinos „öreg rókák”, mint Zocskár
András vagy Macsim András mûvei mellett az iskola növendékeinek mûvei is megtalálhatók voltak.

A kiállítást Varga László nyitotta meg,
majd Novák Kovács Zsolt alpolgármester
vehette át a szót, beszédében elismerõen
beszélve a kiállított darabokról. Õt követte
dr. Makkos Norbert, akinek két szavalata
közt iskolás lánykórus emelte énekszóval a
rendezvény fényét.
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Filmajánló

Vincent és a tenger
Német filmdráma
Vincentnek meghalt az édesanyja. A fiú
megígérte neki, hogy teljesíti az utolsó kívánságát, hogy még egyszer lássa a tengert.
A probléma az, hogyan juttatja el a hamvait oda, Vincent ugyanis idegrendszeri betegségben, Tourette-szindrómában szenved. Az apja ezért bedugja egy klinikára.
Az anorexiás Marie-nak köszönhetõen
Vincentnek és a rögeszmés személyiségzavarban szenvedõ szobatársának, Alexnek
sikerül meglógnia egy viharvert autóval, és
Olaszországba, a tengerhez indulnak a
mama hamvaival. Vincent apja a terapeuta dr. Rose-zal ered a nyomukba. A kalandos utazás mindnyájuk életét megváltoztatja.

Reméljük, a hagyomány folytatódik, s jövõre is remek kiállítást tekinthetünk meg.
Ezúton is kívánok az alkotóknak jókedvet
és ihletet a munkájukhoz!
Hargitai Gergely

Német nyelvtanfolyam Vajtán
2014. március 29-ével kezdetét vette Vajtán a „TÁMOP 2.1.2 – idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése” projekt égisze alatt futó kezdõ német nyelvtanfolyam. 13
hallgató kezdte meg a tanulást a június elején végzõdõ képzésben, melynek 80.000 Ft-os
díjából csupán a töredékét, 2 illetve 5 % önrészt kellett befizetni.
Községünk – mûködõ e-Magyarország pontjának köszönhetõen – képviseltetve lehet a
program részét képezõ országos mentori hálózatban is. Ennek is köszönhetõen kerülhettek a képzésbe a jórészt helyi
illetõségû hallgatók.
Külön öröm, hogy Vajtán a tavaly év végén végzõdött angol
nyelvtanfolyam után a helyiek
lehetõséget kaptak egy másik
világnyelv elsajátítására is.
Horváth Gergely

A film mély üzenetérõl a forgatókönyv írója, a film fõszereplõje, Florian David Fitz
egy vele készült interjúban (www.
corinthreleasing.com) úgy nyilatkozott:
Vincent azt szeretné, ha elfogadnák õt, de
közben mások elvárásainak próbál megfelelni. Így teszünk mindannyian. Elõször
magaddal kell békében lenni. Csak így leszel képes mást szeretni. Ezt kell megtanulnia Vincentnek Marie-val kapcsolatban. Azokkal kapcsolatban, akiket szeretsz, a legnehezebb megtanulni elfogadni, hogy nem segíthetsz, ha õk nem tesznek
lépést a változás érdekében.

Tisztelt Támogatóink!
Ezúton szeretnénk megköszönni, hogy
adójuk 1 %-át a Központi Óvodát Segítõ Alapítvány részére ajánlották fel.
Ezt az összeget játékok vásárlására fordítjuk.
Kérjük, hogy 2014-ben is támogassák
alapítványunkat adójuk 1 %-ával. Felajánlásaikat elõre is köszönjük!
Adószámunk: 18487961-1-07.
Tisztelettel: Központi Óvodát Segítõ
Alapítvány kuratóriuma
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NAGYMAMA RECEPTJEI
Virslis tojássaláta
Hozzávalók: 5 virsli, 4 tojás, 1 nagy fej vöröshagyma, 1 nagy doboz tejföl, 3 ek majonéz, diónyi mustár, só, bors.
A tojásokat alaposan megmossuk és keményre fõzzük. Ha kihûltek, kockákra vágjuk a megpucolt tojásokat. A virsliket megfõzzük, ha kihûltek, felkarikázzuk. A vöröshagymát nagyobb kockákra vágjuk. A mártáshoz a tejfölt elkeverjük a majonézzel, a
mustárral és ízlés szerint sózzuk, borsozzuk. A mártásba rakjuk
egymás után a hagymát, a tojásokat, a virsliket. Óvatosan összeforgatjuk. Hûtõben 1-2 órát pihentetjük. Még jobb elõzõ este
elkészíteni, hogy az ízek összeérjenek.

Húsos spenót
Hozzávalók: 80 dkg spenót, 40 dkg sovány hús darálva, 2 evõkanál olívaolaj, 1 kávéskanál só, kevés õrölt bors és szegfûbors,
csipetnyi fahéj, 2-3 gerezd fokhagyma, 1/2 citrom leve.
A megmosott spenótot szárastól fõzzük néhány percig. Vigyázzunk, hogy friss zöld színét ne veszítse el. Szûrjük le. A felforrósított olívaolajon pirítsuk meg a darált húst, adjuk hozzá a fûszereket, a zúzott fokhagymát, végül a spenótleveleket. Egy-két percig
forraljuk össze, majd citromlével meglocsolva tálaljuk. Rizzsel
kínáljuk.

Töltött cipó
Hozzávalók: 1 kg rozscipó (magvas), 10 szelet bacon (vagy akármilyen füstölt sonka), 10 dkg trappista sajt, 50 g vaj, 2 kk oregánó, 1 közepes db kápia paprika.
Vegyünk egy nagyobb vekni cipót. Vágjuk be óvatosan majdnem
végig, keresztben–hosszában. A vajat olvasszuk fel, szórjunk bele
3-4 csipetnyi oregánót, majd a háromnegyedét kenjük a cipó réseibe. Töltsük meg a cipót baconnel vagy sonkával, vékony lapokra
vágott sajttal, pár vékony csík paprikával. A sütõt melegítsük elõ
200 fokra, a cipó tetejét kenjük meg a maradék vajjal, majd toljuk
be a sütõbe kb. 20-25 percre. Amikor szép ropogósra sült a teteje,
kivesszük a sütõbõl, és melegen tálaljuk a vendégeknek.

Húsvéti sárga túró
Hozzávalók: 0,5 l tej, 5 db tojás (ahány dl tej, annyi tojás), 2 ek cukor (ízlés szerint), 1 ek vaníliás cukor (ízlés szerint), 1 csipet só.
A tejet a cukrokkal és a sóval felforraljuk. A tojásokat beleütjük
egy tálba, és nagyon lazán villával éppen átkavarjuk. Amikor a tej
felforrt, beleöntjük a tojásokat, lassú tûzön folyamatosan kevergetve addig fõzzük, amíg a tojások túrószerûen össze nem állnak.
Vászonruhába rakjuk, összekötjük, fellógatva hagyjuk kicsöpögni
a levét. Tálalásig hûtõben tároljuk.

Meghívó
FEJÉR MEGYEI C-KATEGÓRIÁJÚ
BAJNOKI FOGATHAJTÓVERSENY
Helye: Mezõszilas, labdarúgópálya
Idõpont: 2014. április 19. (szombat) 10 óra.

2014. április 17. Bogárd és Vidéke

REMÉNYTELEN
A régi szép idõkben, talán még a világháború elõtt, egy napon valamely névtelen vélemény-nyilvánító a szülõházammal szomszédos falra felírta: PISTA HÜJE. A felirat még aznap eltûnt. Megeshet, hogy Pista, vagy valamely jóakarója törölte le, de az is lehet,
hogy a nyilatkozat szerzõje távolította el. Talán nem akarta, hogy
az általa elkövetett helyesírási hiba dokumentálja az õ ortográfiai
hiányosságait.
Boldog békeidõk, boldog Pista! Akkor még nem volt mértékvesztett egyes emberek mocskos indulata, megelégedtek a már-már
ártatlan, szinte finomnak mondható „hülye” melléknév alkalmazásával, nem törekedtek embertársuk erkölcsi megsemmisítésére. És fõleg: le lehetett törölni a gyalázkodást.
Ami manapság tombol az interneten, az szégyent hoz az egész
emberi fajra. Ami belefér! Érthetetlen. Miért jó valakinek, ami
másnak rossz? Újságban olvasom, hogy a diáklány kiugrott a tizedik emeletrõl annak hatására, amit az osztálytársai mûveltek vele
a világhálón. És szörnyû, hogy ezeket a szennyes dolgokat nem lehet letörölni. A másolás, letöltés által örökéletûvé válnak.
A névtelenség sok embert szinte megõrjít. Minden gátlás alól feloldottnak érzik magukat. Akármit meg mernek tenni. Ha viszont
a förmedvényeik alá valami égi kéz odavarázsolná a nevüket, szégyenükben kifutnának a világból. Mivel azonban nincs ott a nevük, az a látszat keletkezhet, hogy nem is õk követték el a disznóságot. Van valami reménytelen ebben az erkölcsi pöcegödörben.
Elkövetik, de a felelõsséget eszükben sincs vállalni. Azt hiszem, itt
semmiféle erkölcstanóra vagy hittanóra nem segít.
Valami világkormány elintézhetné, hogy a neve feltüntetése nélkül senki ne nyilatkozhasson meg az interneten. Tudom, hogy reménytelen, de álmodozhatok egy olyan világról, ahol az emberek
felelõsséget vállalnak a tetteikért. Tehát a számítógép nem lenne
hajlandó egy betût sem rögzíteni, amíg a szerzõ nem tette le a névjegyét. Mondjuk egy személyi számot, amelynek alapján aztán
bárki rákereshetne az illetõ kilétére.
Hejhaj, felelõsségvállalás! Mi az? Eszik, vagy isszák? Néha az az
ember érzése, hogy bizonyos körökben ez a fogalom feledésbe
merült. Pedig rendszerint kellõ helyen még ott az aláírás is. S a következmény? Semmi. Aztán csodálkozunk.
L. A.

Heti idõjárás
A következõ napokban is megmarad idõjárásunk változékony jellege. Csütörtökön
dél felõl egy mediterrán ciklon vastag felhõzete súrolja hazánkat, így aznap országszerte sok lesz felettünk a felhõ, csak északon,
északnyugaton lehet némi napsütés. Az ország déli, délkeleti felében azonban többfelé számíthatunk esõ
vagy zápor kialakulására. Pénteken átmenetileg kevesebb helyen
várható csapadék, az idõnként erõsebben megnövekvõ gomolyfelhõzetbõl csak néhol lehet kisebb zápor. Szombattól aztán ismét megnõ a csapadékhajlam. Gyakran lesz erõsen felhõs az ég és
többfelé lehet esõ, záporesõ, szórványosan akár zivatar is. Emellett azért némi napsütésben ezekben a napokban is bízhatunk.
Csütörtökön még többfelé erõs, néhol viharos lökések kísérhetik
az északkeleti szelet, majd fokozatosan mérséklõdik a légmozgás.
Az idõszak vége felé egyre inkább keleti, délkeleti lesz a légáramlás. A hét második felében melegszik is az idõ, míg csütörtökön
még csak 15 fok körüli – a csapadékos tájakon 11-13 fok körüli –
maximumok várhatók, addig a hétvégén már többfelé megközelítheti, sõt el is érheti a hõmérséklet a 20 fokot. Az idõ elõre haladtával a reggeli fagyok veszélye is fokozatosan csökken, a hétvégén
már országszerte fagymentesnek ígérkezik a hajnal.
www.metnet.hu
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Oly korban éltünk 14.
A családi életünk ezer szállal kötõdik a
kultúrházhoz. Balázs kicsi babaként is ott
van velünk minden programon. Az énekkaron is hol az anyjával van, hol velem.
Nem unja. Már az édesanyja hasában a zene ritmusára mozgott, ha énekeltünk.
Kedvesemmel együtt kismamaklubot indítunk, ahová sok anyuka, apuka jön a kicsivel. Mondókákat tanítunk, gyerekverseket
zenésítünk meg, s együtt játszunk a nyiladozó értelmû kicsikkel. A gyerekek fejlõdésében nagy jelentõsége van az együtt játszásnak, a rögtönzött családi drámajátéknak. A közös szerepjátékok erõsítik a szülõk és gyerekek kapcsolatát. Sok szülõnek
újak ezek a dolgok, de lelkesen próbálgat-

– Téjsz, téjsz! – és nyújtja a kezét a masiniszta bácsi felé. Minden félelem nélkül
jön föl velem a meredek lépcsõkön, és elbûvölten nézi a karokat, szelepeket. Egymás után kapja be a felé nyújtott szalonnakatonákat a hagymával.
Az esti mese ettõl kezdve errõl szól, s eljátszom, ahogy pöfög a mozdony, aztán én vagyok a masiniszta bácsi, aki ad szalonnakatonákat Balázsnak. Közös játékainkban
négykézláb járok a padlón. Én vagyok a
mozdony. Fölül rám Balázs, aztán elmegyünk vonattal Fülöpszállásra a nagymamához. Balázs vezeti a mozdonyt, ad neki
szalonnakatonát a masiniszta bácsi, hogy
ne legyen Balázs éhes.

ják a gyerekek fantáziáját megragadó élményekbõl megelevenedõ szerepjátékokat. Ezekben a játékokban hol kiscica, hol
vau-vau, hol si-hu vonat leszünk, ahogy a
kibontakozó rögtönzött mese megkívánja.
A dramatikus alkotójáték elméletében és
gyakorlatában mind jobban elmélyülök.
Az otthoni családi játékainkat is naplózom, magnetofonfelvételt készítek róluk.
Erre ösztönöz az is, hogy Pécsre pedagógia
szakra járok. Személyes kapcsolatba kerülök a gyermeklélektan atyjával, Mérei Ferenccel. A Népmûvelési Intézettõl kutatási megbízást is kapok e témában. Szenvedélyes játékainkban felnõttként újra kisgyerek leszek.
Minden nap kimegyünk a vasútállomásra.
Személyes ismerõsünk lesz minden mozdonyvezetõ. A pöfékelõ gõzös ott áll az indóháznál. Vizet vesz fel éppen, amikor
odaérkezünk. A széntõl kormos masiniszta bácsi a vezetõállásban szalonnát, kenyeret, vöröshagymát ebédel. Balázs a nyakamban ül, onnan figyeli nagy szemekkel,
hogy szuszog, pöfög a mozdony. A masiniszta bácsi integet neki, és mosolyogva
köszön:
– Szervusz! Kérsz egy szalonnakatonát?
– Téjsz, téjsz! – nyújtogatja a kezét Balázs.
– Följössz a mozdonyra? Akkor adok neked enni, jó? – s nyitja a mozdonyajtót.
Balázst ölbe veszem, és megkérdezem:
– Na, fölmegyünk a mozdonyra?

Szeptemberben Pécsre, a diplomaosztóra
hárman együtt megyünk vonattal. Nagy élmény Balázsnak a vonatozás. A gyönyörû
mediterrán õsz arra csábít bennünket,
hogy maradjunk még egy hetet, s igazodva
az egyéves Balázs igényeihez tegyünk kisebb kirándulásokat a Mecsekben. Ez az
elsõ nagyobb kiruccanásunk Balázs születése óta. A Mecsek kempingben egy faházat bérelünk ki, s innen indulva látogatjuk
meg az állatkertet, busszal bemegyünk
Pécsre, s kirándulunk Abaligetre. Minden
hajnalban kint jógázom a faházat körülvevõ fenyvesben. Ahogy ott ülök, fölöttem a
fenyõfán mókusok reggeliznek, s a lerágott
fenyõtobozokat a földre dobálják. Egy toboz éppen fejen talál.
– Híjnye, ez fájt! – zökkent ki meditációmból a fejemen esett nagy koppanás. – Na,
ezt elmesélem Balázsnak! – mondom nevetve, míg fölkászálódom, de elõbb elkocogok a közeli kis boltba tejet, kiflit vásárolni, hogy mire fölébrednek a drágáim,
legyen reggeli.
Ez az esemény lesz az ébresztõ. Eljátszom,
hogyan ugrál a mókus ágról ágra, eszi a tobozból a fenyõmagot. Hozok be tobozt is a
reggeli mellé, és szedek ki belõle fenyõmagot. Ezt megkóstolja Balázs is, mintha õ
lenne a mókus, aztán fölöttem, az ágyon
állva a fejemre dobja a fenyõtobozt.
Reggeli után kimegyünk hármasban mókusokat lesni. Nagy élmény látni, ahogy

villámgyorsan fölszalad a fa törzsén a kis
mókus, aztán ugrál ágról ágra. Így ugrálunk aztán mi is, mint a mókusok, s keresünk erdei élelmet. Rengeteg finomság
van az õszi erdõben egy kisgyereknek. Találunk szedret, aztán rábukkanunk egy
sombokorra, teli érett, piros sombogyókkal. Hû, ez nagyon finom! Én vagyok a mókuspapa, Kedvesem a mókusmama, s szedjük a somot a mi kismókusunknak, s teszszük a szájába a magjáról lehámozott finom gyümölcsöt.
A Mecsekben minden ferde. Balázs már
tud járni, és itt a hegyekben gyakorolja azt,
hogyan lehet lejtõs talajon úgy futni, hogy
nem esik el. Mi, aggódó szülõk nem gyõzünk futni utána, s amennyire csak lehetséges, kivédeni az eséseket.
Hazafelé Baján keresztül Fülöpszállásra
megyünk, szüleimhez. Édesapám sokat
betegeskedik mostanában. A háborúban
tönkrement az egyik veséje. A másik se
mûködik rendesen, ki-kiújul, s egyre súlyosbodik a krónikus veseelégtelensége.
Egyre többet alszik. Most is kedvetlen.
Felragyog egy kis idõre a szeme, amikor
betoppanunk a kis unokával, Balázzsal, aztán újra depresszióba süllyed. Mellé ülök,
próbálok neki okos tanácsokat adni, de hát
mit segíthetek én az okos tanácsokkal?
Nem tudtak segíteni rajta a pesti orvosok
se. Tehetetlenül ülök ott mellette. Menynyit vitatkoztunk, s máig nem békültünk
meg egymással igazán. Most se tudok
szembenézni azzal, hogy mit is jelent nekem apám. Úgy mondanám pedig neki,
hogy az õ útját követem, a néptanító, a
népnevelõ lámpás útját, ami mindig is volt
õ valójában. Tehetetlen haragot érzek,
mert ezt nem tudom neki most elmondani.
Lehet, hogy utoljára van lehetõségem arra, hogy ilyen dolgokról beszélhessek vele.
Például arról, hogy egyáltalán nem bánom,
hogy nem lettem kutató–matematikus,
aminek õ álmodott. És arról, hogy teljes
szívvel vállalom azt, ami igazán Õ, a harcos
néptanító, a Lámpás, aki nem az úri hintók
számára fényeskedett, hanem egész népének szolgált világossággal.
Balázs nagyon élvezi a fülöpszállási világot. Nagyapám fölülteti a lova hátára, s így
mennek az udvarban egy kört. Kilencven
éves elmúlt nagypapa, de maga mûveli a
szõlõt. Elmeséli, hogy az amerikai és az
orosz elnöknek írt nemrég levelet, hogy segítsék az egyesült Európa ügyét. Beülök
hozzá egy órácskára. Elõveszi a verseit.
Olvassa nekem egyiket a másik után.
– Mondják, hogy minek írom a verseket.
Majd az utókor megérti. Beküldtem a verseimet az Új idõk irodalmi újságba. Ez
még a húszas években volt. Azt válaszolta a
Kosáryné Réz Lola: „Uram, a verseinek a
szemétkosárban adtunk helyet.” Ezt sose
felejtem el a Réz Lolának.
Folytatom.
Hargitai Lajos
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Továbbra is veretlen a csapat

SÍC – hírek,
eredmények

Szabadegyháza–Sárszentmiklós 2-5
Veretlenségét tovább õrizve behúzta a 3 pontot Sárszentmiklós a kiesés elõl menekülõ
Szabadegyháza elõl. Az elsõ félidõben Krajcsovics és Nagy voltak eredményesek, többnyire nem a legjobb formában játszva. Többször kellett Farkasnak mentenie, majd a második félidõ elején vissza is hozták magukat a meccsbe két találat révén, de végül egy Fekete- és két Rajna-találat lecsillapította a hazaiak kedélyeit. A bajnokságot továbbra is
12 ponttal vezeti csapatunk a második helyen álló Nagylók elõtt. A következõ mérkõzést
Aba ellen vívjuk hazai pályán, aki felfokozott állapotban jön, hiszen az elõttük lévõ, 3.
helyen álló Baracsot 7-0-ra verték.
Sárszentmiklósi SE

A Horfer Serleg csoport
eredményei és állása

Az Agárdi Termál csoport
eredményei és állása
Kulcs–Mezõszilas
Szabadegyháza II–Sárszentmiklós
Adony–Káloz
Pusztaszabolcs–LMSK
Aba-Sárvíz–Baracs
Sárbogárd–Seregélyes
Nagylók–Kõszárhegy
Lajoskomárom–Dég
1. Sárszentmiklós
22 21 1 0 96 20
2. Nagylók
22 16 4 2 74 36
3. Baracs
22 15 2 5 56 30
4. Aba–Sárvíz
22 15 1 6 80 31
5. Pusztaszabolcs
22 14 4 4 58 26
6. Seregélyes
22 12 3 7 55 39
7. Lajoskomárom
22 11 4 7 54 39
8. Káloz
22 11 2 9 49 36
9. LMSK
22 8 4 10 43 30
10. Kõszárhegy
22 7 4 11 39 47
11. Adony
22 7 3 12 39 46
12. Kulcs
22 3 6 13 30 61
13. Szabadegyháza II. 22 4 1 17 33 78
14. Sárbogárd
22 2 4 16 17 76
15. Dég
22 2 3 17 32 104
16. Mezõszilas
22 3 4 15 31 87
Adonytól -2, Mezõszilastól -9 pont levonva.
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-45
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28
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22
15
13
10
9
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Kisapostag–Sárszentágota
DASE–Perkáta
Cece–Alap
Vajta–Zichyújfalu
Nagykarácsony–Rácalmás
Elõszállás–Enying
Nagyvenyim–Mezõfalva II.
1. Vajta
20 14 2 4
2. Enying
20 14 1 5
3. Kisapostag
20 13 1 6
4. Nagykarácsony
20 12 3 5
5. Alap
20 12 1 7
6. Zichyújfalu
20 10 3 7
7. Rácalmás
20 10 3 7
8. Mezõfalva II.
20 9 2 9
9. Cece
20 8 3 9
10. Nagyvenyim
20 9 3 8
11. Elõszállás
20 5 2 13
12. DASE
20 4 3 13
13. Sárszentágota
20 2 3 15
14. Perkáta
20 2 2 16
Nagyvenyimtõl -6 pont levonva.
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A múlt szombaton utánpótlás íjászaink közül Csik Nikoletta és Tóth Gergõ vett részt
a 2013/2014. évi „SULI” Bajnokság
Dél-Dunántúli Íjász Régió által Pakson
rendezett selejtezõjén.
Eredményeik
Csik Nikoletta, a Mészöly Géza Általános
Iskola tanulója az olimpiai íjász lányoknál
1. helyezett.
Tóth Gergõ, a Sárszentmiklósi Általános
Iskola tanulója az olimpiai íjász fiúk között
az 1. helyen végzett. Tóth Gergõ a múlt év
õszén ismerkedett meg az íjászattal. Csak
így tovább!
Egyesületünkbe szeretettel várjuk az íjászat iránt érdeklõdõ „öregeket” és ifjakat.
Felszerelést biztosítunk, saját íjjal rendelkezõk jelentkezését is várjuk!
Kérjük, az idei évben is támogassák személyi jövedelemadójuk 1 %-ával egyesületünket.
Adószámunk: 18491074-1-07.
Elõre is nagyon köszönjük!
Sárréti Íjász Club Sárbogárd
Egyesületünk elérhetõ: lgilicze@tolna.net
Egyesületünkrõl többet megtudhattok és
tájékozódhattok a sic.hupont.hu oldalon.

Pollenhelyzet Fejér megyében
2014-ben is mûködik a pollencsapda a Fejér Megyei Szent György Kórház II. számú Rendelõintézetének tetején. Az állomáson 60 km sugarú körben 32 növény és gomba légköri pollen-, ill. spóra-koncentrációját monitorozzák. A csapda a szezon végéig, elõreláthatóan október 15-éig mûködik majd, a méréseket heti rendszerességgel értékeli az Országos Környezet-egészségügyi Intézet
(OKI).
Idén szokatlanul korán indult a tavaszi pollenszezon, a mogyoró, az éger, valamint a ciprus- és tiszafafélék pollenszórása már január elején elkezdõdött. A szezon kezdetét elsõsorban a megelõzõ
téli idõjárás és az aktuális hõmérséklet határozza
meg. A tavasszal virágzó fáknak szükségük van a
téli fagyra. Ha ez elmarad, virágzásuk a magasabb
hõmérséklet hatására hamarabb elindul, de pollenszórásuk visszafogottabb lesz. Az OKI megfigyelései szerint ez a jelenség egyre gyakoribb,
ami összefügg a globális felmelegedéssel.
A leggyakoribb tavaszi allergének: mogyoró,
éger, nyír, kõris, fûz, platán.
A leggyakoribb nyári allergének: pázsitfûfélék,
üröm, parlagfû, lórom, útifû és a libatopfélék.

A 14. hét adatai alapján a nyírfapollen mennyisége a magas – nagyon magas tartományban alakult, a hidegfront miatt a pollenkoncentráció a következõ hétre mérséklõdött. A hét elején kezdett
virágozni a platán, melynek pollenkoncentrációja
elérte a magas szintet. Megkezdõdött a tölgy virágzása is.
A fûz, a kõris valamint a citrus- és tiszafafélék virágporának mennyisége az alacsony–közepes
mennyiségben volt jelen.
Fejér megyében a tölgy, a dió és a platán pollenkoncentrációja emelkedõ tendenciát mutat. A kültéri allergén gombák koncentrációja jellemzõen
alacsony volt.
Az újabb hidegfront várhatóan átmenetileg ismét
csökkenti a pollenkoncentrációt. Elsõsorban a
platán, illetve helyenként még a nyír, a tölgy, valamint az eperfafélék virágpora lehet tünetokozó. A
juhar, a nyárfa, a gyertyán, a bükk, a dió, valamint
a pázsitfûfélék pollenjébõl is elõfordulhat még a levegõben.
A sokféle allergén együttes jelenléte és a magas
koncentrációértékek miatt ezen idõszak megterhelõ lehet az allergiás betegek számára. Aki valamely tavaszi fa virágporára érzékeny, készüljön fel

a tavaszi csúcsidõszakra, és ha szükséges, kérjen
tanácsot kezelõorvosától.
Az OKI az idén is elindítja az allergiások számára az
úgynevezett Pollen Napló szolgáltatást. A
Pollendiary címen elérhetõ weblapon egy gyors
regisztrációt követõen az allergiások személyre
szabott, hasznos információhoz juthatnak tüneteik és a pollenkoncentráció összefüggésérõl.
Az eredményeket a mindenki számára hozzáférhetõ www.oki.wesper.hu internetes oldalon teszi
közzé heti rendszerességgel az OKI.
A helyi pollenhelyzetrõl a Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének honlapján, az efrira1.antsz.hu/fejer honlapon
is tájékozódhat.
Fejér Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
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PROGRAMAJÁNLÓ

MEGHÍVÓ
Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete

2014. ÁPRILIS 17-ÉN (CSÜTÖRTÖKÖN) 9 ÓRAKOR
ÜLÉST TART.
Az ülés helye: a polgármesteri hivatal díszterme,
Sárbogárd, Hõsök tere 2.
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A SÁRRÉTI CSÓKAVIRÁG
NÉPI EGYESÜLET
szeretettel meghívja gálamûsorára
A TÁNCMÛVÉSZET VILÁGNAPJÁN,

Napirend:
1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekrõl, intézkedésekrõl. Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.
2. Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról.
3. Beszámoló Sárbogárd város 2013. évi bûnügyi és közbiztonsági
helyzetérõl.
4. Beszámoló Sárbogárd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról; a zárszámadási rendelet elfogadása.
5. Jelentés a belsõ ellenõrzés 2013. évi tevékenységérõl, az ellenõrzési
megállapításokról.
6. Éves közbeszerzési terv módosítása.
7. Folyószámla-hitelkeret igénylése 2014. évre.
8. Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztetõ
ügyleteibõl eredõ fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követõ három évre várható összegének meghatározása.
9. A Perkons Kft. üzemeltetésében lévõ gázmotorhoz önálló gázfogyasztási mérõhely kialakítása.
10. A Sárbogárdi Napok rendezvénysorozat tervezett programjának elfogadása.
11. Pályázat benyújtása térfigyelõ kamerarendszer telepítésére.
12. Közbeszerzési eljárás kiírása a Sárbogárdi Zengõ Óvoda energetikai
korszerûsítésére, felújítására.
13. Bejelentések.
Dr. Sükösd Tamás polgármester

2014. április 27-én 15 órától.
Helyszín: József Attila Mûvelõdési Központ,
Sárbogárd.
Közremûködnek:
Alba Regia Senior Táncegyüttes
Székesfehérvár,
Zorica Tánccsoport Ercsi,
Holló Mátyásné–Borsos Lajosné Uszód,
Sárszentmiklósi Általános Iskola
Csaloglányok és Tücsökmadár
Énekegyüttes,
Violin Mûvészeti Iskola
Gézengúz és Kiskamasz csoportja
Sárszentmiklós, Sárréti Csókavirág
Népi Együttes Sárbogárd,
kísér a Szedtevette Zenekar.
Jegyeket és pártolójegyeket elõvételben
a Sárszentmiklósi Általános Iskolában,
az Aranyorsó üzletben, valamint
a mûvelõdési központban lehet vásárolni 500 Ft-ért.
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TV-RÁDIÓMÛSOR

Április 19., SZOMBAT
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 6.00 Magyar gazda 6.30 Európai szemmel 7.00 Híradó 7.15 Boxutca 7.45 Forma-1 9.30 Noé barátai 10.00 Vízitúra 10.30
Zöld Tea 11.00 Aranymetszés 12.00 Hírek 12.05 Szabadság tér ’89 12.50 KorTárs
13.20 Örkény lovas tábor 13.55 Lombard Pápa Termál FC–Gyõri ETO FC labdarúgó-mérkõzés 16.00 Forma-1 17.35 Gasztroangyal 18.30 Szerencseszombat 19.30
Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Fölszállott a páva 22.50 Jézus Krisztus Szupersztár
0.35 Pompei – Egy város pusztulása
RTL KLUB: 6.15 Top Shop 6.45 Kölyökklub 9.55 Ízes élet – Mautner Zsófival 10.15
Teleshop 11.10 XXI. század – A legendák velünk élnek 11.45 Házon kívül 12.15 A’la
Car 12.50 4ütem 13.30 Jóbarátok 14.05 Szóbeszéd 16.10 Szombat Esti Láz – A
Nagy Félrelépés 18.30 Híradó 18.55 Fókusz Plusz 20.00 Szombat Esti Láz – A Nagy
Félrelépés 22.10 Derült égbõl szerelem 0.20 A sors útjai 2.30 Gálvölgyi-show 3.00
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 az utolsó keresztes lovag 21.20 Amerikai pite 4. – A zenetáborban
23.15 Eden Lake – Gyilkos kilátások 1.05 Luxusdoki 1.55 Xena 2.45 13-as raktár
3.35 Amerikai pite 4. – A zenetáborban 5.05 Monk – Flúgos nyomozó
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 9.05
Misszionáriusok a harmadik világban 9.30 Szellem a fazékból 10.00 Szombat délelõtt 12.00 Krónika 12.22 Sportvilág 12.30 Horizont 13.05 A székely piarista 13.30
„Nem félek…” 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 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00
Hírek 23.05 Sport 23.07 A székely piarista 23.30 „Nem félek…” 0.10 Éjszaka

Április 20., VASÁRNAP
MTV: 5.00 Hajnali gondolatok 5.05 Esély 5.30 Magyar gazda 6.00 Kérdések a Bibliában 6.15 Unitárius magazin 6.40 Metodista ifjúsági mûsor 6.45 Útmutató 7.15 Katolikus krónika 8.00 Híradó 8.15 Sporthírek 8.30 Forma-1 11.10 Húsvétvasárnapi
ünnepi szentmise közv. 12.00 Kapcsoljuk Rómát! 12.35 Hírek 12.40 „Kellene kiskert, bõtermõ!” 13.00 TS – Sport7 13.30 Út Brazíliába – labdarúgó vb magazin
14.00 Örkény lovas tábor 14.30 Neveletlen hercegnõ 16.25 Budapest Honvéd
FC–Ferencvárosi TC labdarúgó-mérkõzés 18.45 Ybl 200 – A fóti templom, plébánia
és iskola épületegyüttese 18.55 Jónak lenni jó 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek
20.20 Magyarország, szeretlek! 21.40 Spartacus 0.45 Pompei – Egy város
pusztulása
RTL KLUB: 6.15 Top Shop 6.45 Kölyökklub 10.10 Jóbarátok 10.40 Scooby-Doo! –
Az elsõ rejtély 12.15 Manhattan kicsiben 14.10 A nyelvtanárnõ 16.25 Szeretném,
ha szeretnél 18.30 Híradó 18.55 Éjszaka a múzeumban 2. 21.00 Förtelmes fõnökök
22.55 Fejjel a falnak 1.35 Hogyan randizzunk Drew Barrymore-ral? 3.25 Gálvölgyi-show 4.00 A szív útjai 4.45 Chuck
TV2: 6.00 Egzotikus Ázsia 6.25 TV2 Matiné 8.25 Nagy Vagy! 9.20 Ebadta delfin
11.00 Stílusvadász 11.30 Stahl konyhája 12.00 Több mint testõr 12.30 Aladdin
14.25 Szilaj, a vad völgy paripája 16.00 Megasztár 10! 18.00 Tények 19.00 Az ének
iskolája 21.45 Pókember 2. 0.25 Agyõ, nagy Õ! 2.40 Mindent a gyõzelemért! 4.30
Stílusvadász 4.55 Stahl konyhája Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Nemzetközi népzenei összeállítás 6.00 Vasárnapi újság 8.35 Európai idõ 9.05 Feltámadott, alleluja! 9.30 Korkóstoló – Gasztro
magazin 10.04 Evangélikus istentisztelet közv. 11.05 Gondolat-jel 12.00 Krónika
12.22 Sportvilág 12.30 Harminc perc alatt a Föld körül 13.05 G7 – Gazdasági magazin 13.30 Nemzeti nagyvizit 14.05 Szonda 14.30 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 Nemzetközi népzenei
összeállítás 20.50 Vers napról napra 21.05 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.07 Egy hazában 0.10 Éjszaka

Április 21., HÉTFÕ
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Roma Magazin 5.45 Domovina 6.15 „Imádságos harangozással…” 6.55 Család-barát 9.00 Cápa csali 10.25 Csillagkutyák
12.00 Hírek 12.05 A természet találmányai 12.40 Európai piacok és vásárcsarnokok 13.35 Örkény lovas tábor 14.10 Oscar 16.00 Benji, az üldözött 17.30 Neveletlen
hercegnõ 2.: Eljegyzés a kastélyban 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 A három
testõr 22.10 Rakonczai Viktor és Rácz Gergõ szerzõi estje a Pannon Filharmonikusokkal 23.30 Aranytartalék 1.15 Aurélie Dupont, avagy a kegyelem pillanatai
RTL KLUB: 6.15 Top Shop 6.50 Kölyökklub 8.45 Scooby-Doo és a kobold király
10.10 Kit Kittredge 12.15 Leharcolt oroszlányok 14.20 Éjszaka a múzeumban 2.
16.25 Holdhercegnõ 18.30 Híradó 18.55 Alvin és a mókusok 3. 20.40 Amit még
mindig tudni akarsz a szexrõl 22.40 Éjjel a parton 0.40 Téli varázslat 2.40 Tengerparti fenegyerek – Gálvölgyi-show 3.05 A szív útjai 4.05 Barátok közt 4.35 A gyanú
árnyékában
TV2: 6.00 Idõnyomozó 6.25 TV2 Matiné 8.55 Õslények országa 10.20 Salamon király kincse 12.15 Hal a tortán 13.15 Indiana Jones és az utolsó keresztes lovag
15.35 Pókember 2. 18.00 Tények 19.00 Magánnyomozók 20.00 Pókember 3. 22.50
Beverly Hills-i zsaru 3. 0.55 A kabalapasi 2.35 Wimbledon – Szerva itt, szerelem ott
4.05 Õslények országa 5.25 Eva Luna
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KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 Hírek 6.05 Nemzetközi népzenei összeállítás 7.00 Ünnep reggelén 9.05
Cselényi Béla: Nyuszi mesék 10.04 Római katolikus szentmise közv. 11.05 A hely
11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Zsoltárok jazz-ritmusban 13.04 Rádiószínház 13.24 Zene 13.30 Az evangélikus egyház félórája 14.05
Arcvonások 14.35 Szellem a fazékból – Húsvét 15.00 Hírek 15.05 Húsvét a középkori Budán 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika 17.54
Sportvilág 18.00 „A betonon is kinõ a fû” 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág
19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Hírek
20.05 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.30 Rádiószínház 21.52 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30
Európai Húsvét 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Arcvonások 23.35
Szellem a fazékból – Húsvét 0.10 Éjszaka

Április 22., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Summa 5.50 Ma reggel 9.00 A korona hercege
10.15 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Srpski ekran 13.00 Unser
Bildschirm 13.30 Jelfák 13.45 Vad Szigetköz 14.45 Különleges mentõalakulat
15.30 Az élet megy tovább 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 22.40 Híradó 22.50 Sporthírek 22.55 MobilVers 23.00 Gazdálkodók 23.55 Rex felügyelõ 0.45 Az élet megy tovább 1.35 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 20.15 Éjjel-nappal Budapest 21.30
Barátok közt 22.05 A mentalista 23.10 Életre-halálra 0.10 XXI. század – A legendák
velünk élnek 0.45 Reflektor 1.00 A fõnök 2.05 EgészségKalauz 2.45 Tengerparti fenegyerek 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
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 Az ember, aki nappal aludt 3.55 A tökéletes pár 4.35 Célkeresztben 5.25
Eva Luna
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 13.26 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 21.53 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 23., SZERDA
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 Hrvatska krónika 13.00
Ecranul nostru 13.35 Gasztroangyal 14.35 Különleges mentõalakulat 15.25 Az élet
megy tovább 16.10 Jövõ-Idõben 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 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 Az élet megy
tovább 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 20.15 Éjjel-nappal Budapest 21.30
Barátok közt 22.05 Szulejmán 23.25 Házon kívül 0.00 Reflektor 0.15 A szellemfarkas bosszúja 2.10 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 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 pancser harcmûvész 3.30 Maricruz 4.15 A tökéletes pár 5.00 Aktív 5.25 Eva Luna
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 13.27 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 21.55 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 24., 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 Slovenski utrinki 13.00 Alpok–Duna–Adria 13.40 A megújult Zeneakadémia 14.15 Útravaló 14.30 Különleges mentõalakulat 15.20 Az élet megy tovább 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 A rejtélyes XX. század 23.45 Történetek a
nagyvilágból 0.15 Rex felügyelõ 1.00 Az élet megy tovább 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 20.15 Éjjel-nappal Budapest 21.30
Barátok közt 22.05 Felpörögve 23.55 Brandmánia 0.35 Reflektor 0.50 Gazdagék
1.45 A’la Car 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 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 Propaganda 3.10 Sherlock és
Watson 3.55 A tökéletes pár 4.35 Családi titkok 5.25 Eva Luna
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 13.27 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 21.52 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 25., PÉNTEK
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 Roma kultúra 13.00 Esély
13.30 Jelfák 13.40 A megregulázott fény 14.00 Történetek a nagyvilágból 14.35
Különleges mentõalakulat 15.20 Az élet megy tovább 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 Bízunk Benned! 21.20 Párizsi mentõsök 22.20 Az
Este 22.55 Híradó 23.05 Sporthírek 23.10 MobilVers 23.20 A világ legjobb apukája
0.55 Rex felügyelõ 1.45 Az élet megy tovább
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 20.15 Éjjel-nappal Budapest 21.30
Barátok közt 22.05 Castle 23.10 A zöld íjász 0.10 Reflektor 0.30 Odaát 1.30 Az egység 2.30 4ütem 3.00 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 A megtorló 1.00 Tények 1.45 Aktív 2.10
Briliáns elmék 3.00 Maricruz 3.40 A tökéletes pár 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 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.26 Zene 13.30
A Hetednapi Adventista 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 21.53 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 18., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Lapszemle
19.00 Testületi ülés 23.00 és 0.00 Lapszemle
Április 19., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Megyei II. oszt. futballmérkõzés (90p) 13.00 Lapszemle 14.00 Testületi ülés 18.00 Lapszemle 19.00 Fúvósbál Sárbogárdon (ism. ~75p), Zeneovi (~60p), Disznóvágás a borbarátokkal (ism. 38p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Április 20., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Testületi ülés 13.00 Heti híradó
14.00 Fúvósbál Sárbogárdon (ism. ~75p), Zeneovi (~60p), Disznóvágás a borbarátokkal (ism. 38p) 18.00 Heti híradó 19.00 Hitélet 23.00 és
0.00 Heti híradó
Április 21., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Heti híradó
19.00 Szín- és formavilág (~30p), Mesemondóverseny Cecén (~60p)
23.00 és 0.00 Heti híradó
Április 22., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Megyei II. oszt. futballmérkõzés (90p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Testületi ülés 23.00 és
0.00 Heti híradó
Április 23., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Szín- és formavilág (~30p), Mesemondóverseny Cecén (~60p) 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 24., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Megyei I. oszt. férfi kézilabda-mérkõzés (60p) 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.

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb
médiafigyelõje, az
»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.
1139 Budapest, Frangepán utca 7.
Tel.: +36 1 303 47 38
Fax: +36 1 303 47 44
Email: ugyfelkapcsolat@observer.hu
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HIRDETÉSEK

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
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
Gyermekvédelmi intézmény
GYERMEKVÉDELMI GYÁM ÁLLÁSHELYRE
PEDAGÓGUS, JOGÁSZ, vagy
SZOCIÁLIS VÉGZETTSÉGÛ SZAKEMBERT KERES
HATÁROZATLAN IDÕRE.
Jelentkezés önéletrajz megküldésével
8002 Székesfehérvár, Pf. 7. címre.
AUTÓBÉRLÉS OLCSÓN
RÖVID/HOSSZÚ TÁVRA, KÜLFÖLDRE IS.
06 70 5397 882
SZABOLCSI ALMAVÁSÁR
A SZOMBATI VÁSÁRBAN

APRÓHIRDETÉSEK
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
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)

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
(2159789)

Árpád-lakótelepen elsõ emeleti lakás, egyedi gázfûtéssel kiadó. 06 (70) 314
6424 (2156788)
Hízó, anyakoca vágásra eladó. 06 (20) 367 2785
Albérlet kiadó az Ady-lakótelepen. 06 (20) 249 8811
Húsvéti nyuszik eladók. 06 (20) 451 1128 (2159842)
Eladó megkímélt állapotú Robix 250T kerti traktor a tartozékaival. 3+1 sebességfokozat, kivezetett TLT adapterekhez. Briggs & Stratton Magnetron 8 lóerõs motor. Érdeklõdni 06 (30) 535 6302, 06 (70) 379 3096 telefonszámokon
lehet.
TETRA-H barna elõnevelt csirke elõjegyeztethetõ május 3-ra, Bethlen Gábor u.
25. Telefon: 06 (70) 339 6137
Családi ház kiadó 06 (30) 3302 615
Lakás kiadó 06 (30) 3302 615
Eladó 90 db tojójérce 900 Ft/db vagy bármire becserélhetõ. 06 (30) 7399 091
(2159831)

ÚJ FOTÓ- ÉS VIDEOPÁLYÁZAT A HELYI JELENTÕSÉGÛ
VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEKEN
A Pro Vértes Közalapítvány izgalmas fotó- és
videopályázatot hirdet általános iskola felsõ tagozatos és középiskolás diákok számára „Fedezd fel a helyi természeti értékeket!” címmel.
A versenyre olyan fotókat, videókat és animált
GIF-eket küldhetnek be a fiatalok a verseny.
provertes.hu oldalon keresztül, amelyeket helyi
jelentõségû természetvédelmi területen készítettek.
Beküldési határidõ: 2014. május 12. (hétfõ)
éjfél.
A verseny célja, hogy felhívja a figyelmet az ország közel 1200 helyi jelentõségû természetvé-

Sárbogárdi kereskedés
középfokú közgazdasági
végzettséggel, német nyelvtudással,
B-kategóriás jogosítvánnyal

KERESKEDELMI
ÜGYINTÉZÕ
munkatársat keres.
Fényképes jelentkezés:
ugyintezo.bogard@gmail.com

delmi területére, azok értékeire és védelmének
fontosságára. A pályázás egyik alapfeltétele,
hogy a pályamûveket a diákok valamely helyi jelentõségû természetvédelmi területen készítsék el.
A részletes versenykiírás a verseny.provertes.hu
oldalon található. A versenyre csak egyénileg lehet nevezni, a részvétel ingyenes.
A díjazottak, akiket egy szakmai zsûri választ ki, a
verseny támogatójának, a Svájci–Magyar Együttmûködési Programnak köszönhetõen rendkívül
értékes díjakat nyerhetnek, többek között digitális
fényképezõgépet, távcsövet, könyvet és újság-

elõfizetést. A díjazott versenyzõk pályamunkái
egy budapesti kiállítás keretében is bemutatásra
kerülnek.
A legszorgalmasabb iskolákat is díjazzuk! A 20
legtöbb pályázatot beküldõ iskola között kisorsolunk egy projektort és több, nagy értékû könyvutalványt is.
További információ:
Balogh Eszter
balogh.eszter@magnastudio.hu
+36 30 431-4107
verseny.provertes.hu

Országos kirakodóés kisállatvásárt
rendezünk

2014. április 19-én
Sárbogárdon az Ifjúsági park
(Túry M. u. mellett) területén.
Bõvebb információért érdeklõdhet
a DÉSZOLG Kft. Sárbogárdi
Kirendeltség telefonszámán:
06 (25) 508 990.

MAGAS JUTALOM ellenében keresem
azt, aki megtalálta ÁPRILIS 12-ÉN, szombaton, délután a vasútállomáson FEKETE
SAMSUNG GALAXY S2 típusú mobiltelefonomat.
A becsületes megtalálót kérem,
jelentkezzen: 06 30 561 5180.
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Szokjon rá az egészségre!
Nem lehet elégszer hangsúlyozni egészségünk megõrzésének
fontosságát, az aktív életmód, a tudatos táplálkozás életminõség-javító és élethossznövelõ hatását. Április 7-e az egészség világnapja. 1984-ben e napon alakult meg az Egészségügyi Világszervezet (WHO), amelynek hazánk is tagja. Ennek tiszteletére országszerte szerveztek egészségvédõ és felvilágosító programokat, ingyenes egészségügyi méréseket.
A Cecei Egészségfejlesztési Iroda azonban nemcsak ezen a napon
áll az egészségükkel törõdõk szolgálatára, hanem egész évben.
Szakemberei és meghívott elõadói ingyenes felvilágosítást adnak
életviteli kérdésekben, tanácsokkal látnak el az egészséges étrend összeállítására vonatkozóan, eligazítást nyújtanak a különféle mozgásprogramok és táplálék-kiegészítõk tekintetében.
Emellett az iroda
többféle életmódklubot mûködtet a hasonló érdeklõdésû
vagy hasonló problémákkal küzdõ emberek megsegítésére.

Ilyen a szerda délelõttönkénti
Alkoholról való leszokást támogató klub, vagy a hétfõ délutáni Dohányzásról való leszokást támogató klub.

Rendszeres heti összejövetel zajlik a személyes tragédia okán lelki
krízisbe került embertársaink támogatása céljából. Õket a szerdai
Vegyes Krízis Csoport várja. Hiszen tudjuk: az egészség nemcsak
szervi, fizikai kérdés, nemcsak a betegségek hiányát jelenti, hanem általános testi és lelki jólétet. Vigyázzunk rá!

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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Egészségõrzõk
a Lajoskomáromi
Egészségfejlesztési Irodában
Áprilisban az egészség világnapja, vagyis az Egészségügyi Világszervezet születésnapja alkalmából sokat hallhatunk a híradásokban a prevenció fontosságáról. A WHO szakértõgárdájának
ajánlásai megszívlelendõk Amerikától Japánig, a felhõkarcolók
és a legeldugottabb tanyák lakói számára egyaránt. Ha Ön is
tenne az egészsége érdekében, elsõ lépésként keresse fel a kistérségi egészségfejlesztési irodát!

A WHO jelentéseiben
rendszeresen figyelmeztet az egészséget veszélyeztetõ életmódi tényezõkre és környezeti hatásokra. A világ fejlettebb országaiban ilyen általános veszély például az elhízás, a mozgáshiány, az egészségtelen táplálkozás és a dohányzás, amelyek aztán megsokszorozzák a szív- és érrendszeri,
illetve a daganatos megbetegedések kockázatát.
Sajnos ma Magyarországon ezek a kockázati tényezõk különösen
nagy arányban jellemzõek. Magas a dohányosok és az alkoholfüggõk száma, és a lakosság fele jelentõs túlsúllyal küzd. Ez is hozzájárul, hogy emelkedik a magas vérnyomásban, szív- és érrendszeri
betegségekben, cukorbetegségben, emésztõrendszeri és daganatos betegségekben szenvedõk száma.
A szakértõk rámutatnak a prevenció fontosságára, hiszen ezeknek a gyakran halálos kimenetelû betegségeknek az elkerüléséért, illetve ha már kialakultak, az eredményes kezeléséért a legtöbbet ki-ki saját maga tehet.
A „Rajtad múlik! – életmódprogramok az Enyingi kistérségben” címû projekt keretében mûködõ Lajoskomáromi Egészségfejlesztési Iroda Önnek is segít, ha odafigyeléssel, tudatos életmódváltással ki szeretné egészíteni a gyógyszeres kezelést, vagy ha a jelenlegi panaszmentes állapotát szeretné sokáig megõrizni.

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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