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Szabadságlánc
Éppen múltkor gondolkoztam azon, hogy
a mai „szabad világ” hallgatag mélyén
mennyi rab és rabtartó van: párkapcsolatokban, szülõ–gyermek és más emberi kötelékekben, érintkezésben. E gondolatok
visszhangoznak a lapban szereplõ számos
írásban, egymástól függetlenül.

Emlékszem, tanulmányaim során egyik tanárunkkal azt fejtegettük, vajon hogyan
egyeztethetõ össze az egyes ember szabadsága a többi ember szabadságával. Mert
addig ér egy ember szabadságának határa,
ameddig nem sérti mások szabadságának
határait. Paradoxnak tûnik, hogy más emberek szabadsága korlátok közé szorítja a
mi szabadságunkat. Más megközelítésbõl
viszont, a jin és jang (férfi–nõ) szimbóluma
szerint, az egymásba fonódó fekete–fehér
magzatfigurák „mindkét tagja önmagában
is egész, ugyanakkor fele egy nagyobb
egésznek” (Philip Toshio Sudo-idézet). A
szabadság tehát az a harmonikus állapot,
amikor az egészet alkotó sejtecskék békés
szimbiózisban élnek egymással, és nem
akarják idegen testnek gondolva felzabálni egymást, amitõl összeomlik a rendszer.
Nem tudom, miért érezzük magunkat feljogosítva, hogy ostromoljuk mások szabadságának határait szóval és cselekedettel, fenyegetéssel, „jó tanácsokkal”, parancsokkal, elvárásokkal.
A szabadság nevében garázdálkodunk, miközben azt sem tudjuk, mi magunk hogyan
legyünk szabadok a magunkra kovácsolt
láncainktól.
Hargitai–Kiss Virág

Kapros–túrós Kriszti módra
Írás a 6. oldalon.

Nagyszerû jégpályát hozott
létre a természet

Írás a 2. oldalon.
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Cecei sulibörze
KORCSOLYÁZÁS
A SÁRRÉTI JÉGPÁLYÁN
2015. január 8-án a 4. a és b osztályos napközisekkel kimentünk a
Malom-csatorna mellé korcsolyázni. Sajnos sok embernek problémát okoz a belvíz, de számunkra egy nagyszerû jégpályát hozott
itt létre a természet.

mazhatók a tehetség-felismerés, tehetséggondozás témakörében. A rendezvényre külsõ elõadók, trénerek érkeztek intézményünkbe, akik elõadások, interaktív csoportmunka és tréning formájában mutatták be, hogy milyen lehetõség nyílik a tehetségfejlesztésre a hátrányos helyzetû diákok aspektusából. Elemezték,
hogy milyen lépések történtek eddig, melyek azok a módszerek,
amelyek már meghonosodtak az intézményben és melyek azok a
lehetõségek, amelyek még kipróbálás elõtt állnak. A program keretében összegezték a gondolattérkép módszerérõl szerzett ismereteiket, valamint a jobb és bal agyfélteke aktivizálásának lehetõ-

A gyerekekkel együtt nagy izgalommal készültünk az eseményre,
és nem is csalódtunk. A csoportban volt olyan, aki már rutinos
korcsolyázónak számított, így õk már nagyon ügyesen siklottak a
jégen. Persze voltak kezdõk is, akik még most ismerkedtek ezzel a
népszerû téli sportággal. Akinek nem volt korcsolyája, az is nagyszerûen érezte magát, mivel kedvére csúszkálhatott a jégen. Másfél óra mozgás után a gyermekek piros arccal, fáradtan, de tele élményekkel érkeztek vissza az iskolába. Reméljük, hogy a tél még
nem ért véget, és megismételhetjük ezt a nagyszerû délutánt.
Klári néni és Enikõ néni

SZAKMAI NAP
A Cecei Általános Iskola sikeresen valósítja meg a TÁMOP
3.3.8.B-12-2012-0066 azonosító számú pályázatot, amelynek címe: „Mindenki egyért – Egy mindenkiért! Esélyegyenlõség alapú
fejlesztés a Cecei Általános Iskolában”. A pályázat keretében
2015. január 10-én intézményi szakmai napra került sor, amelynek fõ célja volt, hogy a projektbe bevont pedagógusok, nevelõk
minél szélesebb körû ismereteket szerezzenek azokról a módszerekrõl, tanulásszervezési eljárásokról, amelyek sikeresen alkal-

ségeit is, ami a cecei iskola egyik sajátossága. A tudásmegosztás
eredményeként sok olyan hasznos ötlet vetõdött fel a nap
folyamán, ami a pedagógusokat és az elõadókat is támogatta az
esélyteremtés és esélyegyenlõség
kérdéskörében.
Reményeink
szerint ez a rendezvény is nagyban hozzájárul a pályázat sikeres
megvalósításához.

Madárlesen
Egy harkályt a szerkesztõség udvarán álló diófán, míg egy csapat
baglyot a mûvelõdési ház mögötti tuján lestünk meg fényképezõgépünkkel. A barátságos madarak nem nagyon vették zokon a

kattintgatást. Télre behúzódva a lakott területre hozzászoktak
már az emberekhez, mi pedig örülünk a munkájuknak, látványuknak, hangjuknak, amivel otthonosabbá, természetközelibbé teszik a várost.
Szerkesztõség
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Az év elsõ, január 15-ei ülése mindössze 8
napirendi pontból állt, melyek közül fontosságban kiemelkedett a költségvetés tervezete, mely meghatározza az idei gazdálkodás mérföldköveit.
Dr. Sükösd Tamás polgármester december fõbb történéseirõl adott számot a képviselõknek: December 16-án a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulás operatív tanácsa kiírta a közbeszerzést a nagy hulladékgazdálkodási pályázat
elõzetes tanulmányainak elkészítésére.
December 17-én tartottuk hagyományos
szeretetkarácsonyunkat, ahol a szponzoroknak illetve az önkormányzatnak köszönhetõen 350 rászoruló gyermeket sikerült megajándékoznunk. December 18-án
bennünket is érintõ döntéseket hozott a
megyei közgyûlés. Az a hír, hogy a regionális operatív programok brüsszeli jóváhagyása megtörtént. Széles körû, komoly
anyagi fedezettel rendelkezõ, hosszú távú
közmunkaprogram indul március 1-jétõl.
A pályázatot most készítjük, az elõzetes
nyilatkozatokat, hogy mit szeretnénk és
milyen nagyságrendben csinálni, határidõben megtettük. Január 15-én volt Dunaújvárosban egy egyeztetés a sportcsarnoképítés kapcsán. Úgy tûnik, az elõzetes jogi
aggályokat sikerült tisztázni. A Magyar
Állam szerepvállalásának mértékérõl a
döntést várjuk. Az oktatási, kulturális és
sportbizottság döntött a Bursa Hungarica
pályázatról. Valamennyi pályázat megfelelt a kiírásnak. 800.000 Ft került felosztásra 26 pályázó között.

Költségvetési tervezet
Dr. Sükösd: A költségvetés alapvetõ rendezõ elve a korábbi évhez hasonlóan a feladatfinanszírozás lesz. A legfõbb feladatainkban (óvodai nevelés, segélyezés stb.)
nincs változás. A központi foglalkoztatási
szándék, hogy a foglalkoztatás-helyettesítõ támogatás helyett a hosszú távú és az állam által nagyobb intenzitással támogatott
közmunkaprogramban vegyenek részt
azok, akik más szektorban nem dolgoznak.
A központi költségvetésben szereplõ adópolitika a költségvetési jogszabály alapján
2015-ben lényegében nem változik, tehát
nagyjából ugyanazzal a struktúrával számolhatunk. Az önkormányzat legfõbb bevételét az átengedett központi források jelentik. Két jelentõs helyi adónem van: az
iparûzési adó, amit a 2014. évi tényszám
alapján 237 millió Ft összeggel tervezünk,
a másik pedig a gépjármûadó 40 %-a, amit
37.400.000 Ft összeggel tervezünk. A személyi kiadások két fontos okból emelkednek: a garantált bér és a minimálbér változása miatt (ami a közszektorban dolgozóknak kb. 40 %-át érinti) és a pedagógus-életpályamodell miatt. Ennek jelentõs
részét a Magyar Állam finanszírozza. Komoly szakadék látszik még így is a köztiszt-

viselõi és a közalkalmazotti állomány között, ezért javaslatot tettünk arra (amit az
elõzõ ciklusban egy évig tudtunk tartani,
de remélhetõleg most hosszabb kifutása
lesz), hogy a közalkalmazottak 5.000 Ft/hó
összegû étkezési utalványban részesüljenek. A dologi kiadásoknál a legszükségesebb karbantartásokat és beszerzéseket
terveztük. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött szerzõdés kapcsán
a részükre folyósított összeget ugyanúgy
107 millió Ft körüli összegben terveztük
egész évre azzal, hogy a szerzõdés 2015 közepén lejár. Önkormányzati társulásunkat
Hantossal és Nagylókkal a továbbiakban is
fenn kívánjuk tartani a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása tekintetében.
A szociális feladatokhoz nyújtott települési hozzájárulásunk 61 millió Ft-nyi összeg.
A segélyezést kb. 45 millió Ft-tal terveztük. Az orvosi ügyelet fenntartásához a
hozzájárulásunkat a 2014. évi tényszám
szintjén terveztük. A költségvetési tervezet nem tartalmaz tényadatot a tornateremre és az uszodára, mert az állami szerepvállalás mértéke még nem ismert. A
felszíni csapadékvíz-elvezetés terén szeretnénk azt a pályázati rendszert folytatni,
amit az elõzõ ciklusban sikerült befejezni.
Erre van uniós támogatás, és magas támogatási szintig lehet eljutni pályázat és az
EU Önerõ Alap révén. 15 millió Ft fejlesztési hitelt terveztünk belterületi útkarbantartó pályázatra. Úgy tûnik, erre is van reális lehetõség, hazai forrásból. Az önkormányzat jelenleg fennálló hitelállománya
nem éri el a 11 millió Ft-ot, ami fejlesztési
hitelállomány. Az önkormányzat kiadási
fõösszege 1.433.000.221 Ft, a bevételek fõösszege 1.334.000.721 Ft. A köztük mutatkozó különbözet 98.500.000 Ft, amit részben a 2014. évi várható pénzmaradványból
(83.500.000 Ft erejéig), részben a fejlesztési hitelbõl lehetne finanszírozni. Javaslom,
hogy a táboroztatási támogatást 300.000
Ft helyett 800.000 Ft összeggel tervezzük.
A városi ünnepek és rendezvények keretébõl rendszeresen megmarad 500.000 Ft,
azt csoportosítsuk át ide.

Beültettél a hintába
Juhász János a képviselõi tiszteletdíjak
kapcsán arról érdeklõdött, miért nem lett
semmi a polgármester ígéretébõl, amit az
alakuló ülésen tett.
Dr. Sükösd: A kérdésre azt mondtam
2014. október 21-én, hogy a magam részérõl egészen biztos, hogy a mi képviselõcsoportunknak fogom javasolni azt – mivel
meglehetõsen méltánytalanul régóta nem
változtak a tiszteletdíjak –, hogy nyúljunk
hozzá, és ne csökkentsünk rajta; emelési
javaslatot fogok tenni. Megtettem. Hogy a
frakció hogy döntött, arról nem szeretnék
beszélni, mert ebben nem szavaztam.
Juhász: Az alakuló ülésen azt mondtad,
hogy te meg az alpolgármester támogatjá-
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tok a tiszteletdíj-emelést. Ehhez képest õ
nem ment el a frakcióülésre. Nem sokat
tettetek az ügy érdekében. Beültettél a
hintába 60 éves koromra. Egyébként az
életben nem szavaztam volna meg ekkora
emelést egy társadalmi megbízatású alpolgármesternek, akinek a 122.500 Ft-os havi
tiszteletdíja 235.582 Ft-ra emelkedett, és a
költségtérítés további 35.337 Ft-ot jelent
havonta. Részben, vagy egészben az alpolgármester úr le kíván-e mondani errõl a
tiszteletdíj-többletrõl annak tükrében,
hogy a többieké nem emelkedik?
Novák Kovács Zsolt: Nem kívánok lemondani.
Juhász: Mi az oka a nagy arányú emelésnek?
Dr. Sükösd: A jogalkotó meghatározta,
hogy a társadalmi állású alpolgármester
mekkora javadalmazást kaphat. Ezt az
összeget a legjobb tudásom szerint elõterjesztettem, a képviselõ-testület megszavazta. Alpolgármester úr feladatai vonatkozásában folyamatos egyeztetésben vagyunk, és együtt dolgozunk.

Egy havi juttatás
Juhász: A szakszervezetekkel volt-e
egyeztetés, hogy egy csoportot kiemelnek,
és annak adnak egy havi külön juttatást?
Dr. Sükösd: Nem egy csoportot emelünk
ki, közalkalmazottak kapják a juttatást.
Egy reprezentatív szakszervezet van Sárbogárdon. A megyei vezetõvel egyeztettem többször, a helyi megbízottja jön külön is. Õk rendkívül örültek ennek, mert a
legtöbb helyen még ez sincs.
Juhász: Polgármester úr az egy havi juttatásban részesülni fog?
Dr. Sükösd: Jegyzõ asszony mondja, hogy
ebben én is benne vagyok.
Juhász: Egyéb személyi juttatás, 29. oldal,
546.700 Ft, ami senki mást nem takarhat,
mint a polgármester urat, mert neki van
ekkora bére.
Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ: A jutalom adható kategória. Ez egy tervezett elõirányzat. A képviselõ-testület döntésétõl
függ.

Buszvárók, temetõk
Juhász: Van itt olyan, hogy buszváró kialakítása. Ez Töbörzsökön lesz?
Dr. Sükösd: A Katona utca sarkán, amit
kértél. Két buszváró-kialakításunk van; a
másik a rendelõintézettel szemben, aminek az engedélyeztetése másfél év alatt
zajlott le. Iszonyatos költsége van, mert
közlekedést kell terveztetni a 63-as úton.
Töbörzsökön nincs ilyen gond.
Juhász: Örülök, hogy a töbörzsöki temetõben be van tervezve vizesblokk kialakítása.
Sárszentmiklósi temetõ – angyalsétány kialakítása. Ez mi?
Dr. Sükösd: Ez az urnafalhoz hasonló, de
sokkal egyszerûbb és kisebb építmény, elhunyt, meg nem született gyermekek emlékhelye.
Folytatás a következõ oldalon.
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Folytatás az elõzõ oldalról.

Juhász: Töbörzsöknek régen be volt ígérve az urnafal. Ez melyik sorba van betervezve?
Dr. Sükösd: A töbörzsöki urnafalat egy
egyezség szerint a Dészolg csinálja meg.
Juhász: Létre fog jönni az idén?
Dr. Sükösd: Igen.
Szõnyegi Lajos: Ezért lesz a vizesblokk átalakítása.
Dr. Sükösd: Nekünk kell fizetni a vizesblokk áthelyezését.
Juhász: Buszváró áthelyezése nettó
1.945.000 Ft. Az hol lesz?
Dr. Sükösd elmondta, hogy ez a már említett, rendelõvel szemben kialakításra kerülõ buszváró közlekedéstervezési díja.

Térfigyelõ kamerák nyárra
Juhász: Látom, hogy térfigyelõ kamerára
be van tervezve bruttó 10 millió Ft. Mikor
lesznek felszerelve a kamerák, és kezdenek mûködni?
Dr. Sükösd válaszából kiderült, hogy Sárbogárdot a második döntési körben sem
támogatta a térfigyelõ kamerarendszer kialakításában a Belügyminisztérium, ezért
saját forrásból oldja meg a beruházást az
önkormányzat, ahogy korábban ebben a
testület már megállapodott. A rendszer kiépítésére a költségvetés második, végleges
fordulója után kérnének árajánlatokat, és
reálisan arra van esély, hogy nyártól
mûködhetnének a kamerák.

Segélyezési változások
Szilveszterné Nyuli Ilona a városnál maradó szociális segélyek felõl érdeklõdött.
Dr. Sükösd: Durván 1200 kérelmet bíráltam el 2014-ben, 2015 sem néz ki jobban.
Az átalakuló rendszerben települési támogatás címén szinte mindent magába szippant a korábbi önkormányzati segély. Ismereteink szerint a jövedelempótló támogatások közül a foglalkoztatást helyettesítõ támogatás megy át a járási hivatalokhoz,
de az elõkészítõ feladat itt marad. Az ügyfélszolgálaton a kolléganõ meg tudja mondani, hogy melyik fajta támogatást milyen
rendszerrel lehet elérni, és ki nyújtja. A
honlapon is fent lesznek a változások március 1-jétõl.
Dr. Varnyu Péter aljegyzõ: A képviselõ-testület elé fog kerülni a szociális rendeletünk módosítása. Március 1-jétõl a rendszeres szociális segély, a lakásfenntartási
támogatás és az adósságkezelési támogatás a jelenlegi formájában megszûnik,
akárcsak a méltányos ápolási díj és a méltányos közgyógyellátás. Ezek egyesülnek a
települési támogatásban, melynek elbírálására a képviselõ-testület rendelkezik hatáskörrel, vagy átruházott hatáskörben a
polgármester.

Nem lesz új helyi adó
Dr. Sükösd: A központi kormányzat lehetõséget adott az önkormányzatoknak,
hogy új típusú helyi adókat vezessenek be.

Ezek bevezetésében a városi önkormányzatok nem jártak élen, nem nagyon találtak erre lehetõséget. 650-es segélyezési
számnál, azt gondolom, nincs realitása új
adóteher bevezetésének.
9 igen, 2 nem arányban a testület elfogadta
a költségvetési tervezetet, a polgármester
javaslataival módosítva.

Bejelentések
Juhász: A frakció miért tartotta indokoltnak, hogy az alpolgármester esetében ekkora tiszteletdíj-emelést támogassanak?
Tóth Béla: Én a jogszabály szemléletében
támogattam az emelést.
Juhász: Töbörzsökön a gyakorlókertbõl
sokakkal együtt szerettünk volna közparkot létrehozni. Szõnyegi úrtól tudom, hogy
a közmunkaprogram keretében ott is lesz
kertészeti termelés.
Dr. Sükösd: Az összes kertet lakossági
igény alapján választottuk ki.
Juhász a volt Andor-kocsmát javasolta felújításra kulturális rendezvények számára.
A Bajcsyn a közvilágítás két helyen is rossz
oszlopra került. A Bajcsy végén lekaszálták a gaztengert, de a kupacok ott éktelenkednek. Érdeklõdött, hogy a Madarász
József Városi Könyvtár kiürített épületének milyen sorsot szánnak.
Dr. Sükösd: Hoztunk róla döntést a város-rehabilitációs pályázat során. A könyvtár egy részét szeretné raktározási célra
használni a továbbiakban is.
Juhász: Nem ám múzeum lesz belõle!
Dr. Sükösd: Nem akarnálak kiábrándítani,
de valamennyien szavaztunk róla a városközpont-rehabilitáció kapcsán. Az állandó
Mészöly-kiállítás a múzeum jelenlegi méretét 100 %-ban lefedi. A Múzeum Egyesület mint társadalmi szervezet sok mindenben jobban pályázhat adott esetben,
mint az önkormányzat.
Juhász: Reméljük, színvonalas dolog lesz.
Dr. Sükösd: Az okmányiroda felújítása miatt át kellett raknunk a múzeumot máshova, most nincs nyitva átmenetileg. Az Andor-kocsmát tudomásom szerint az
ÁFÉSZ elnöke nem akarja értékesíteni,
egyéb dolgokra talán inkább hajlandó.

Elvarázsolt képviselõ
Nedoba Károly: Ahogy Sárbogárd polgárait, úgy engem is nagyon megfogtak és elvarázsoltak az ünnepi fények, amik a város
fõterét megvilágították. 2002 és 2010 között mi is próbálkoztunk, de ilyen minõségû megvilágítást nem tudtunk prezentálni.
Magasra tettétek a lécet. A lakosság azt
kapta, amit megérdemelt. Titeket választottak, elvárható, hogy ilyen ajándékot adtok nekik. Mi volt az oka, hogy úgy fejezted
be az alakuló ülést, hogy „Hajrá, Sárbogárd!”? Mert teljesen váratlan volt. Központi utasításként adták ki?
Dr. Sükösd: Láttam én is, hogy a falvakban
van betlehem, minden egyéb, de ott nem
fordult elõ az, ami nálunk: a városi fenyõfa
világítását kétszer szedtük össze az útról,
mert letépkedték. Lesz ünnepi díszkivilá-
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gítás, ha ez ennyire fontos. Bár én sokkal
fontosabbnak tartom, hogy a szeretetkarácsonyon 350 gyereket ajándékoztunk meg,
plusz 70 fellépõt. 2015-ben is az lesz a legfõbb szándékom a karácsony kapcsán,
hogy erre a lehetõ legtöbb szponzort össze
tudjam szedni, mint ahogy az idén is sikerült. Egyébként fejlesztettünk az ünnepi
fényeken, mert az összes kandeláberen
volt világítás. A „Hajrá, Sárbogárd!”-ból
két dolog következik. Az egyik, hogy a városi rendezvényekre, ahol beszélni szoktam, nem jársz, mert ha járnál, akkor ezt a
kérdést nem tetted volna föl. Sokszor fejezem be ezzel a mondattal. Semmilyen központi utasítást nem szoktam követni abban, hogy mirõl beszéljek és hogyan. Nem
kívánok imponálni senkinek. Meggyõzõdésem és a lelkiismeretem szerint beszéltem, és ezt egy odaillõ mondatnak gondoltam.

Ki több
Nedoba: Visszatérve arra, amit mondtál:
mennyi csomag is volt? 350? Azért ettõl
nem kell annyira elájulni. Ennek én voltam
annak idején az elnöke.
Dr. Sükösd: Soha nem volt még ennyi.
Nedoba: Persze, hogy nem volt. 250 volt a
legtöbb, szponzor nélkül, és emellett volt
17 képviselõ, akik kaptak még 5-5 csomagot fejenként, amit a saját körzetükben az
idõseknek kivittek.
Juhász: És 3000 Ft-os csomag volt.

Szellem a palackból
Nedoba: Ugyanúgy voltak fellépõk az aulában, ugyanúgy volt tömeg, és jöttek a
gyerekek a szülõkkel. Ha ezt anyagilag
nézzük, szponzor nélkül, akkor lehet, hogy
errefelé billenne a mérleg, és az inflációt
nem is teszem hozzá. A decemberi testületi ülésen megengedtél magadnak egy pökhendi, lekezelõ, cinikus, arrogáns stílust
velem szemben. Mint derült égbõl a villámcsapás, olyan volt, mert nem ilyen volt
a kapcsolatunk. Most is próbálsz csipkelõdni. Én ezt tudomásul veszem, és ehhez
mérten a következõ fog történni, ez csak
egy kis figyelmeztetés: amilyen az adjonisten, olyan lesz a fogadjisten, hosszú lesz ez
az 56 hónap, nagyon hosszú és nagyon kemény. Azzal, hogy megengedted magadnak ezt a beszédet velem szemben, és általam azokkal az emberekkel szemben, akik
a FÜBE-re szavaztak (ami 2010-ben a választásokon a második legjobb eredményt
érte el utánatok és ugyanezt megismételte
2014-ben is), egy szellemet engedtél ki a
palackból. Én ezt nem akartam, de ígérem,
hogy a következõ testületi üléstõl hasonló
stílusban beszélek veled. Volt már egy nagyon komoly ember itt Sárbogárdon, az
ugyanígy mosolygott.
Dr. Sükösd: Nem mosolygok.

Énvelem ne játssz!
Nedoba: Akkor, légy szíves, tisztelj meg
annyira, hogy nem teszed a szádhoz a kezed, az illetlenség!
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Dr. Sükösd: Bocsánat, ezt fölírom, hogy illetlenség.
Nedoba: Bánom is én, de vigyázz, hogy miket mondasz, mert én is úgy fogok válaszolni, aztán akkor mehetsz a bíróságra. Bár
akármit mondhatsz, én nem fogok ilyeneket mondani, hogy bírósághoz megyek
meg följelentelek, mert azt gyáva emberek
teszik. Face to face, oda-vissza, csináljuk
így! Szóval van egy komoly ember Sárbogárdon, akinek te voltál a gyakornoka.
Amikor mondtam neki egy mondatot, akkor mosolygott ezen, és azt mondta:
„ugyan, Karcsi, ugyan”. Meg lehet látni, mi
lett a szervezetével. Énvelem ne játssz!
Dr. Sükösd: Rendben. Az adjonistent nem
én mondtam el kettõnk közül. Nem én voltam az, aki nem voltam hajlandó betartani
az elõzõ testületi ülésen a parlamentáris
demokrácia szabályait, mondván, hogy
márpedig te most el akarod mondani, mert
neked most van hozzá kedved. Én végzem
a munkámat ezután is, a stílusom olyan,
amilyen, ha megbántok vele valakit, akkor
elnézést is fogok tõle kérni.

Sokkterápia
Juhász: Nem voltam itt, de olvastam, hogy
olyat mondtál neki, hogy „a kutyám elõbb
megértené”, meg hogy nem vagy gyógypedagógus. Ha ennyi után úgy gondolod,
hogy nem kell elnézést kérni senkitõl, azt
te tudod. Nem volt eddig ez szokásban nálad. Szerintem így alázni valakit nem lenne
szabad.
Dr. Sükösd: Az ülésvezetés az én feladatom. Ezt is elmondtam, és mivel sikerült
ebbõl a rendszerbõl minden egyes mondattal kikanyarodnia, úgy gondoltam,
hogy egyfajta sokkterápia eredményes
lesz.
Nedoba: Azt mondtam, hogy akinek felteszem a kérdést, annak kell válaszolni; ha
gyámság alatt van, mondd meg, tudomásul
veszem, és akkor válaszolhatsz. Én úgysem
fogok indulni már, úgyhogy nekem teljesen mindegy, független vagyok, nincs vesztenivalóm, nem akarok senkinek sem imponálni.
Dr. Sükösd: Még egy dolgot szeretnék neked is elmondani, meg mindenki másnak is
szerettem volna elmondani. Természetesen szóljál nyugodtan bele, ebbõl az látszik, hogy a kedvenc négylábúmmal való
hasonlat, úgy tûnik, állt.
Nedoba: A hasonlításhoz bizonyítást kérek.

Intelem volt
Dr. Sükösd: Ha úgy gondolod, hogy a fenyegetéses stílus vezet elõre, tedd meg!
Nedoba: Én nem fenyegettem.
Dr. Sükösd: De, több alkalommal is. Ezt –
szintén a magyar nyelv általános szabályai
szerint – nem volt bonyolult kihallani. Én
teszem a dolgomat a továbbiakban is a legjobb meggyõzõdésem szerint, úgy, ahogy a
választók arra fölhatalmaztak, hála Istennek, elég sokan.
Nedoba: Persze, ne lógj ezen, intelem volt.
Szilveszterné ismét érdeklõdött, hogy mikor nyit a miklósi posta.
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Dr. Sükösd: A képviselõ úr annyit mondott tegnap, hogy a tárgyalások továbbra is
folynak.
Szilveszterné az szmsz-t idézve hangsúlyozva kérte, hogy mivel joga van jelen lenni a bizottsági üléseken, számára is küldjék
meg az ezekre szóló meghívót. „Szeretnék
valamennyi bizottsági ülésen részt venni.
Azért vállaltam a képviselõséget, hogy tájékozott legyek, és segítsek, akinek tudok”
– tette hozzá.

Rokonság
Gerlai Zsolt: A decemberi elõterjesztések
között olvasható volt, hogy az önkormányzat pályáztatja a gépkocsivezetõket. Azzal
kerestek meg, hogy aki megnyerte a pályázatot, az rokoni kapcsolatban áll a polgármesterrel.
Dr. Sükösd: Ez kétséget kizáró, ahogy az
is, hogy nem láttam a pályázatot.
Gerlai: Mi volt a döntõ szempont, hogy õt
hoztátok ki befutónak?
Demeterné: Én írtam ki a pályázatot, tekintettel arra, hogy a munkáltatói jogkört
én gyakorlom. Megpályáztattuk az állást. 8
pályázat érkezett. Azt választottam, aki a
legjobb referenciával rendelkezett. Neki
volt egyedül érettségije, közigazgatási ügykezelõi alapvizsgája és PÁV-minõsítése.
Az, hogy a polgármester úrral hozzátartozói viszonyban van, engem nem érint, én
vagyok a munkáltatói jogkör gyakorlója.
Gerlai: Ha megoldható, a közmunkások
legyenek Töbörzsökre vezényelve, mert az
önkormányzati választások óta nem láttam õket arra, és sok a szemét. Az emberek
hiányossága, hogy ennyire nem foglalkoznak a környezetükkel.
Dr. Sükösd: December közepéig voltak jelen a városrészben közmunkások, azóta kifutott a program, és a mezõgazdasági elméleti tanfolyamon túljutóknak a segítségére szorulunk, mert a másik program még
nem indult el. A városüzemeltetésben minimális emberünk van. Remélem, lesz egy
rövid távú, áthidaló közmunka is, és akkor

fogsz ott látni közmunkásokat. Március
1-je után lesz egy jelentõs bõvülés, ha a
munkaügyi központ tartja azt, amit eddig
elõirányzott.

Slágerek
Aranyos József: Az Árpád-lakótelep közös
képviselõ asszonya keresett meg az aktuális problémáival. Örök sláger náluk a
szennyvíz. A mûszaki osztály vezetõjével
átbeszéltük a lehetõségeket, megpróbálunk valamilyen módon segíteni a fagy
után.
Dr. Sükösd: Ott sajnos egyéb probléma is
van, amiben személyesen megpróbáltam
jogilag segíteni, ami vagy sikerül, vagy
nem. Végrehajtási helyzet van az egyik
szolgáltatóval, nem nagyon látom belõle a
kiutat egyelõre.
Erõs Ferenc: A közvilágítással kapcsolatban sokan kérdik tõlem, hogy kinek jelentsék be, ha hiba van elõttük. Azt szoktam
mondani, hogy a polgármesteri hivatalban
kell bejelenteni a mûszaki osztályon. Magam is többször bejelentettem már a lámpatesteket, hogy nem világítanak. 2-3 hónap alatt sem javították meg õket. Valamit
ennek érdekében célirányosan most már
érjünk el, hogy legyen fény! A külsõ
településrészeken ugyanez a jelenség.
Dr. Sükösd: Tesztjelleggel egy adott lámpát a mûszaki osztály ügyintézõjével felváltva jelentettünk be, nem tudom, hány
alkalommal, mire kijöttek megjavítani, és
mivel ez egy sarkon van, a másik utcán
kezdték el keresni. Pedig azt gondolom,
hogy se Békési kolléga nem beszédhibás,
se én. Szeretnénk a céggel egy személyes
egyeztetést ebben a tárgykörben, amin feltétlenül szeretném, ha ott lenne Erõs Ferenc képviselõtársunk is. A legélénkebb
kapcsolat a cég és köztünk a számla, és ez
nem jó így. A szolgáltatásnak a másik oldalon is föl kell merülni.
Hargitai–Kiss Virág

Sajtóközlemény

A sárbogárdi önkormányzat szervezetfejlesztése
Sárbogárd Város Önkormányzata sikeresen
pályázott az Új Széchenyi Terv keretében „A
sárbogárdi önkormányzat szervezetfejlesztése” címû, ÁROP-1.A.5-2013-2013-0102 azonosító számú pályázatával, amellyel 21,96 millió forint vissza nem térítendõ támogatást
nyert.
A pályázat fõ célja, hogy Sárbogárd Város Önkormányzata a Mötv. és a Járási tv. következtében megváltozott feladatkörhöz szükséges
változásokat megtervezze, megvalósítsa, és
az eredményeket visszacsatolja, valamint támogassa az önkormányzat költségcsökkentését és hatékonyság-növelését, hogy az önkormányzat észszerûen és fenntarthatóan
szervezett szolgáltatáskínálattal rendelkezzen.
A projekt megvalósítása során külsõ szolgáltatókat megbízva elõzetes felmérések, interjúk
és átvizsgálások alapján a projekt eredménytermékeként számos tanulmány, javaslat szü-

letett az önkormányzat hatékonyabb mûködésére.
Az európai uniós támogatásnak köszönhetõen
az önkormányzat munkavállalói „költségvetés-készítési technikák” képzésen valamint a
dolgozók hatékonyabb munkavégzését segítõ
„együttmûködés fejlesztése és idõgazdálkodás” tréningen is részt vettek.
A projekt 100 %-os, az Európai Unió és a Magyar Állam által közösen nyújtott társfinanszírozásban valósult meg. A projekt megvalósítási idõszaka 2013. december 1-jétõl 2014. december 31-éig tartott.
A projektrõl bõvebb információt a www.sarbogard.hu oldalon olvashatnak.
További információ kérhetõ: Varga István
pályázati és közbeszerzési referens
Elérhetõség – telefon: 06 (25) 520 260,
e-mail: b.ellenor@sarbogard.hu
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Kapros–túrós Kriszti módra
Kissné Krisztit a miklósi lecsófesztivál egyik szervezõjeként ismerhetik sokan. Fakanállal a kezében legutóbb a Magyar
Televízió 1-es csatornájának Család-Barát címû magazinmûsorában tûnt fel, ahol az ország nyilvánossága elõtt is bebizonyította fõzõtehetségét.
Otthonában látogattam meg Õt, hogy közelebbrõl is megismerhessem, és megismertessem Önökkel, kedves Olvasók.
– 27 éve vagyok Sárszentmiklóson, ide jöttem férjhez.
– Elõtte hol laktál?
– Édesapám Tolna megyei, sváb származású, anyai részrõl pedig ágotai vagyok. Sárszentágotán laktam a nagyszülõkkel, mert
édesanyámat fiatalon elvesztettem.
– És édesapád?
– Sajnos már õ sem él, 15 éve meghalt. A
Videotonba jártam dolgozni.
– Fiatalon kellett munkába állnod.
– 14 évesen.
– Testvéreid vannak?
– Öten vagyunk testvérek, három fiú meg
két lány.
– Édesapád is ott lakott veletek Sárszentágotán?
– Nem. Abban az idõben, amikor édesanyánkat elvesztettük, más volt a rendszer.
Õtõle elvettek minket és szanaszét helyeztek az országban. Sokáig nem voltunk intézetben, mert a nagyanyánk kivett minket.
– A többi testvéred merre él?
– Mindegyik Tolna megyében.
– A Videotonban, gondolom, annak bezárásáig dolgoztál.
– Igen, közben voltam gyesen és fõállású
anya.
– Hány gyermeknek adtál életet?
– 3 lánygyermeknek. Mariann a legidõsebb, a középsõ Viktória, a legkisebb
Kriszti. Mindhárman fõiskolát végeztek.
– A fõzés neked nemcsak kötelesség, hanem szenvedély is. A lecsófesztivál is eköré
épül fel.
– Meg szeretek szervezkedni, összefogni
az embereket.
– Régen is ilyen „zsizsik” voltál?
– Mindig is zsizsik voltam, meg fõzni is nagyon szerettem. A szomszédokkal össze
szoktunk ülni, együtt ünnepeljük meg a
majálist, augusztus 20-át, közösen fõzünk.
Most már kinõttük az udvart, úgyhogy kiülünk az utcára és ott fõzzük a halászlét,
falatozunk, beszélgetünk.
– Olyankor is te vagy a fõszakács?
– Kitaláljuk közösen, hogy mit fõzzünk, de
általában én szoktam elkészíteni. A közösbe mindenki beszáll.
– Nem gondoltál rá, hogy hivatásban is ebbe az irányba menjél?
– A munkaügyi központon keresztül elvégeztem egy intenzív tanfolyamot. De Sárbogárdon nehéz a vendéglátásban elhelyezkedni.

– Kedvelem a húsokat is, de a tésztaféléket
nagyon szeretem kombinálni. Bolti tésztát
nem veszünk.
– Itthon megtermelsz mindent? Állatok is
vannak?
– Vannak állatok, és a nagy kertben mindent megtermelek. Ha kapok valakitõl
gyümölcsöt, azt rögtön befõzöm; a nyári
almát is eltettem lekvárnak. Sült húsok
mellé nagyon jó.
– Mesélj egy kicsit arról, milyen volt a Magyar Televízióban tett látogatás! Gondolom, izgalommal teli, hiszen elõször mentél stúdióba.

– Az elmúlt év végén a Magyar Televízió
meghívott a Család-Barát címû mûsorába
fõzni, mert egy receptpályázaton indultál
náluk. Hogyan volt ez az egész?
– Addig nyüstöltem a gyerekeket, amíg be
nem gépelték a kiválasztott receptet (kapros–túrós derelye hallal töltve, gombamártással megbolondítva), és el nem küldték
e-mailben. Egyszer csak hívtak telefonon,
hogy a séf úrnak az én receptem tetszett a
legjobban.
– Honnan jött a recepthez az ihlet?
– Az ilyen ötletek akkor jönnek, amikor
nincs elegendõ alapanyag itthon valamihez.
– Kreatívnak kell lenni a konyhában.
– Rántott halat szerettem volna ebédre
csinálni, de nem volt annyi halfilém. Volt
egy csomag túróm, azzal sem tudtam magában mit kezdeni. Összegyúrtam a túrót
kaporral, liszttel, tojással tésztává, kinyújtottam, megsütöttem a halat, kis kupacokban a tésztára raktam, becsomagoltam, kifõztem.
– Ez gyorsan elkészíthetõ hétköznapi
ebédnek is.
– Egy étlapon is megállná a helyét ez az
étek.
– Minden nap fõzöl?
– Minden nap.
– Miket szeretsz legszívesebben csinálni?

– Volt izgalom! Vonattal mentünk fel,
Streng Feri kísért el. Taxit küldött értünk a
televízió. Végig kedves, figyelmes, közvetlen volt velünk mindenki, ami nagyon jólesett. Mikor megérkeztünk, kicsit helyrepofozták a képemet. Kávéval, üdítõvel,
szendviccsel kínáltak. A stúdióban mindent megnézhettem a felvétel elõtt.
– Érdekes volt így fõzni, hogy közben zajlott körülötted az élet?
– Föl sem tûnt, hogy ott vannak a kamerák.
Mintha itthon fõztem volna. Közben a séffel, aki a kuktám volt, recepteket és ötleteket cseréltünk. Vele a mai napig tartjuk a
kapcsolatot. Beszéltünk róla, hogy ha
megszervezünk egy napot, akkor szívesen
eljönnek Sárbogárdra bemutatót tartani.
10.25-kor kezdõdött az adás, és délig ott
kellett lenni. Utána fényképet készítettek
rólunk a séffel, Borbás Marcsitól pedig
kaptam egy dedikált szakácskönyvet.
– Lesz-e megint lecsófesztivál a nyáron?
– Lesz! Elképzelhetõ, hogy az utcai kosárlabdatornával összekötve.
– Amikor betoppantam hozzád, említetted, hogy gyûjtöd a receptjeidet és ki szeretnéd adni.
– Igen, mert rengeteg olyan étel van, amit
saját magam találok ki. Már elkezdtem
kézzel megírogatni a piszkozatokat. 15-nél
járok, a cél az 50. Várom a jó idõt, mert
vannak olyan receptjeim, amik a tavaszhoz
kapcsolódnak. Szeretném képekkel is illusztrálni a recepteket. És szeretném a receptek egy részét kézzel írottan meghagyni, hogy a gyerekeim, unokáim lássák, hogy
ezt a mama írta.
Hargitai–Kiss Virág
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Alsószentiván fejlesztései
Több pályázati forrás gazdagítja különbözõ formákban Alsószentivánt és lakosságát – tájékoztatta szerkesztõségünket Nagy
Lajos, a település polgármestere.

Térfigyelõ kamerarendszer
Az egyik a térfigyelõ kamerarendszer kialakítása, amire második
körben, meglepetésszerûen, karácsonyi ajándékként nyert pénzt
a község.
Eredetileg tavaly tavasszal 8 kamerára pályázott az önkormányzat. Sajnos akkor nem nyertek, ahogy sok más környékbeli önkormányzat sem. Nem kellett újra benyújtaniuk a pályázatot; a Belügyminisztérium második körben, december elején a még e célra
rendelkezésre álló forrásból 4.150.000 Ft-ot ítélt oda Alsószentivánnak, ami 6 kamera elhelyezését teszi lehetõvé a frekventált
helyeken, mint például a fõút településközponti része, vagy Cece
felõli szakasza, mert a tapasztalatok szerint onnan jönnek zömében a nemkívánatos személyek. A cél az elrettentés és a könnyebb
felderítés. A település két végén táblával is jelzik majd a kamerarendszer létét. A polgármester hozzátette: 6-7 éve nem engedélyezik az utcai házalást, ami nagyban hozzájárult a közbiztonság
javulásához.

Polgárõrség
Ahogy a helyi polgárõrség hatékony mûködése is. Jelenleg 25 fõs
a tagság, amit szeretnének fiatalítani és bõvíteni még legalább 6
fõvel – köztük hölgyekkel –, hogy ennek révén nagyobb számban
tudjanak szolgálatot biztosítani. Ehhez szintén a Belügyminisztériumtól nyert forrást a polgárõrség egy közbiztonsági program keretében. E pályázat egyik feltétele az is, hogy az önkormányzat
megalkossa a közbiztonsági rendeletét.
A közbiztonság javulásában Nagy Lajos kiemelte a Cecei Rendõrõrs tavalyi megalakulásának jelentõségét is, aminek nagyon
örültek. A rendõri jelenlét, a jó kapcsolat a rendõrséggel nagy segítség Dél-Fejér kistelepülései számára. Megnyugvást nyújt Alsószentiván lakóinak, hogy naponta végigmegy a településen a
rendõrjárõr.

Tûzifa-támogatás
2012 óta nem tudott pályázni az önkormányzat szociális tûzifára
az anyagi lehetõségek miatt. 2014-ben konszolidálódott a település költségvetése, és a Belügyminisztérium által kiírt pályázaton
34 köbméter kemény lombos tûzifára nyertek több mint 600 ezer
Ft-ot. A beszerzésrõl és a fa kiszállításáról az önkormányzat gondoskodott azon 37 rászoruló család részére, akik benyújtották
igényüket a hivatalhoz.

Közfoglalkoztatás
Amióta van lehetõség a közmunkára, az önkormányzat maximálisan igyekszik ennek lehetõségeit kihasználni. A közmunkában
dolgozók az intézményekben, a parkok gondozásában, árkok takarításában, járdák felújításában, az önkormányzat biokazánjának faellátásában nyújtanak segítséget, a polgármester nagy

megelégedésére. 2014-ben megkezdték a közmunkaprogram keretében a mezõgazdasági termelést is egy hektár saját tulajdonú
területen, 7 fõvel. Fóliát építettek, kutat fúrtak, kiépítették a csepegtetõrendszert, körbekerítették a vadak távoltartására a területet; termeltek burgonyát, vöröshagymát, zöldborsót, spárgatököt, zöldbabot, fûszerpaprikát az intézményi konyhára, valamint
a lakosság részére és a kalocsai paprikafeldolgozónak értékesítve,
illetve szociális ellátásként a rászorulóknak. Külön köszönet jár a
közmunkaprogram vezetõjének és Nagy Dezsõ kertésznek a
szakmai segítségért! A sikeren felbuzdulva idén szeretnék 3,4
hektárra növelni a területet, azon belül is a fûszerpaprika- és burgonyatermesztésre szánt területet, és más zöldségekkel bõvíteni a
kínálatot.
Tavaly a közmunkaprogramokban 23-an vettek részt. Idén szeretnének 3 munkaprogramban (mezõgazdasági termelés, közútkarbantartás, belvízelvezetés) 30-32 fõt foglalkoztatni.

Mária-út
Csatlakozik Alsószentiván az országos szintû Mária-út programhoz, amivel kapcsolatban egy közhasznú egyesület munkatársa
kereste meg az önkormányzatot. Mivel Alsószentiván sokak által
látogatott hely az itt található Mária-kegyszobor miatt, és régóta
gondolkodik a település a zarándokhely fejlesztésén, kapva kaptak a lehetõségen és megkötötték a szervezettel az együttmûködési megállapodást, sõt az egyház is csatlakozott partnerként,
ahogy három civil szervezet és kisiparosok, vendéglõsök is. 100
millió Ft körüli fejlesztést terveznek: szálláshely, valamint Mária-kert kialakítását a templom elõtti területen parkosítással, sétánnyal, ülõ- és pihenõhelyekkel. Szeretnék a parkolóhelyeket
bõvíteni, a templom felé vezetõ utat térkõvel ellátni, a templom
elõtti „bódét” egy méltóbb külsejû építményre cserélni.
Mindezeken kívül számos, a megyei közgyûlés által jóváhagyott
terv van még az önkormányzat tarsolyában – mint például a templom felújítása az egyházzal közösen, az intézmények energetikai
felülvizsgálata, felújítása –, amiket anyagi és pályázati lehetõségeik szerint szeretnének megvalósítani a jövõ esztendõkben.
Hargitai–Kiss Virág
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zoltatás során az alkalmazott alkoholszonda pozitív értéket mutatott, ezért a 44 éves alapi nõt a járõrök elõállították a Sárbogárdi
Rendõrkapitányságra, majd vér- és vizeletminta-vételt követõen
szabadon bocsátották. Az alapi hölgy vezetõi engedélyét a rendõrök elvették, mivel az alkoholszondás ellenõrzés során fújt érték
a bûncselekményi értékhatár felett volt.

KÉK HÍREK
Engedély nélkül távoztak
A körzeti megbízottak 2015. január 13-án 12 óra 50 perckor
Sárosdon a Jókai utcában igazoltattak egy 17 éves elõszállási lányt
és egy 17 éves sárosdi fiút. Az intézkedés során kiderült, hogy a két
fiatal az Elõszállási Gyermekotthonból engedély nélkül távozott
2015. január 12-én. Ezt követõen a rendõrök a lányt és a fiút elõállították a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra, majd meghallgatásukat követõen átadták õket törvényes képviselõjüknek.

A járõrök 2015. január 16-án Sárosdon, a Bem utcában ellenõriztek egy 38 éves helyi férfit és az általa vezetett személyautót. Az
igazoltatás során alkoholszondás ellenõrzésre került sor, melynek során a szonda pozitív értéket mutatott. Ezt követõen a
sárosdi férfit elõállították a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra
vér- és vizeletvétel céljából. A 38 éves férfi vezetõi engedélyét a
járõrök elvették.
Sárbogárdi Rendõrkapitányság

Eltiltva
A Cecei Rendõrõrs körzeti megbízottjai 2015. január 14-én a délelõtti órákban Sáregresen a Zrínyi utcában intézkedtek egy 41
éves mezõszilasi lakossal szemben, aki személyautóval közlekedett. Az ellenõrzés során a vezetõi engedélyét átadni nem tudta,
majd ezt követõen megállapították, hogy a férfi a gépjármûvezetéstõl el van tiltva. Ezután a rendõrök a 41 éves férfit elõállították
a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra, ahol szabálysértési feljelentést tettek ellene az elkövetett cselekmény miatt.

Ittasan
2015. január 16-án az esti órákban Alapon, a Fõ utcában ellenõriztek egy 44 helyi nõt, aki személyautóval közlekedett. Az iga-

KERESZTÉNY MEDITÁCIÓ –
SZEMLÉLÕDÕ IMA
Örömmel értesítjük a kedves érdeklõdõket, hogy

2015. január 30-31-én vendégünk lesz

Tariska Eszter
lelkigyakorlat-vezetõ
(Dobogókõ Manréza
Lelkigyakorlatos Központ)

Sáregresen idõs asszony életét
mentették meg a rendõrök
Sáregeresen a Széchenyi utcából 2015. január 16-án 9 óra körüli
idõben arról érkezett bejelentés, hogy az ott egyedül élõ idõs
hölgy többszöri csengetésre, kopogtatásra sem nyit ajtót. A helyszínre érkezõ körzeti megbízott a lakóház mellékhelyiségében talált rá a 82 éves tulajdonosra, aki ott rosszul lett. A járõr a beteg
asszonyhoz riasztotta az Országos Mentõszolgálat munkatársait,
akik a szépkorú nõt kórházba szállították.
Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

A Csipike Egyesület szeretne köszönetet mondani mindazoknak, akik 2014-ben támogatták a szervezetet, ezáltal a környezetünkben élõ fogyatékos gyermekeket nevelõ családokat, fogyatékkal élõ személyeket.
Fõ támogatónk volt 2014-ben Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete. Támogatásukból mûködésünket finanszíroztuk, valamint fejlesztõ eszközöket vásároltunk, melyeket a családok számára térítésmentesen kölcsönzünk, illetve javítjuk a gyermekek terápiás ellátásának színvonalát. Ezen
kívül köszönjük minden polgár támogatását, akik egyéb módon járultak hozzá a környezetünkben élõ fogyatékos gyermekek életének javításához.
Kérjük, támogassa 2015-ben is szervezetünket adója 1 %-ával!
Köszönjük!
Adószámunk: 18491328-1-07.

a sárbogárdi
mûvelõdési házban.

Számlaszámunk: 58100013–10002900
(Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet)

KÖZÉRDEKÛ KÖZLEMÉNY

Az általa vezetett programok:
2015. január 30-án, pénteken, 18–18.50 óráig testünk energiájának mozgás közbeni észlelése (Chi kung);

Varga Gábor országgyûlési képviselõ

19–20 óráig keresztény meditáció – szemlélõdõ ima Jálics Ferenc SJ módszerével –, mûvelõdési ház, nyugdíjasklub;

FOGADÓÓRÁT TART SÁRBOGÁRDON
2015. január 23-án (pénteken) 14 és 15 óra
között a képviselõi irodában (Ady E. út 164).

2015. január 31-én, szombaton, 8–18 óráig bevezetõ a szemlélõdõ imába – keresztény meditációs gyakorlat –, mûvelõdési
ház, kamaraterem.

Mindenkit szeretettel várunk!

A részvétel ingyenes, adományokat és felajánlásokat elfogadunk. A helybiztosítás végett, kérjük, jelezze részvételét a 06
(30) 653 5212-es számon.
Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt!
A meditációs csoport nevében:
Sztari Béla

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke eseményeirõl
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Meghallgatott imádság
Dr. Helen Roseveare orvost egy éjjel szüléshez hívták. Bár a nõvérekkel együtt
mindent megtett, amit csak tudott, az anya
meghalt. Pici koraszülöttet és egy kétéves
leánykát hagyott hátra.
A kongói eldugott kis kórház missziói orvosát a tehetetlenség keserû érzése szorongatta.
– Ha azt akarjuk, hogy a gyermek életben
maradjon – fordult a szülésznõkhöz –,
egyenletes hõmérsékletet kell biztosítanunk a számára.
De hát nem volt inkubátor, nem volt elektromosság! Az egyik nõvér kerített valami
dobozt, s a csecsemõt vattába bugyolálva
beletette. A másik elsietett egy meleg vizes
gumitömlõért. A harmadik pedig fûteni
kezdett.
– Végtelenül sajnálom, doktor – jelentette
a gyógyeszközökért felelõs nõvér –, megforrósítottam a vizet, s amikor beleöntöttem, a tömlõ szétrepedt. Pedig ez volt az
utolsó meleg vizes gumitömlõnk.
Gyógyszertár nem létezett, ahol másikat
vehettek volna, így az orvos kiadta az utasítást:
– Nincs más megoldás, helyezzétek el a
csecsemõt a tûz közvetlen közelében, te
pedig feküdj a baba meg az ajtó között, és
ügyelj, hogy a kicsit huzat ne érje.
Másnap délben dr. Roseveare szokása szerint maga köré gyûjtötte az árva gyerekeket, hogy együtt imádkozzanak. Felsorolta
a különbözõ imatémákat, és beszámolt a
kis koraszülöttrõl is, hogy milyen erõfeszítésekre van szükség az életben tartásához.
Megemlítette a szétrepedt meleg vizes
tömlõt, és elmondta, mennyire sír a kétéves testvérke, hogy az édesanyja meghalt.
Imádkozás közben egy Nammy nevû, tízéves kislány az Úr elé vitte a hallottakat azzal az egyszerû õszinteséggel, ahogy az afrikai gyerekek szokták:

– Istenem, kérlek, küldj nekünk egy gumitömlõt! De holnap már nem jó, mert addigra a kisbaba meghal. Kérlek, küldd ma
délután! – Majd hozzátette: – De Istenem,
nem küldenél akkor már egy babát is annak a síró kislánynak? Úgy talán megérti,
hogy még most is szereted õt!
Mondhatott ilyen imára õszintén áment a
misszionáriusnõ? Az igazat megvallva,
nem nagyon hitte, hogy Isten ezt a kérést
meghallgatja. Abban természetesen nem
kételkedett, hogy az Úr mindent megtehet. Hiszen hányszor énekelt errõl, és
mennyiszer hallotta a prédikációkban!
Valóban lehetséges, hogy Isten ezzel az
üggyel is foglalkozik?
A három év alatt, mióta itt él – töprengett
Helen –, még egyszer sem kapott csomagot. Ilyesmi ide nem érkezik. Levél még
csak jön hébe-hóba, ha akad olyan, aki
egyenesen errefelé utazik és elhozza. No,
de tegyük fel, hogy valaki otthonról,
Nagy-Britanniából csomagot küldene – kinek jutna eszébe meleg vizes tömlõt tenni
bele? Hiszen itt forró az éghajlat!
– Aztán körülbelül a délután közepén –
mesélte a misszionáriusnõ –, amikor éppen az ápolónõk iskolájában tanítottam,
valaki ezzel az értesítéssel állított be:
„Doktornõ, egy autó áll a háza elõtt…”
Hazaszaladtam, de mire odaértem, az autó
eltûnt. A verandán azonban egy dobozt találtam, amit Angliából küldtek. A könnyeimmel küszködtem. Úgy éreztem, egyedül
képtelen vagyok felbontani. Hívattam tehát az árva gyerekeket, és együtt nyitottuk
ki. Legfelül egy csomó ruha volt, élénk színûek, amit a gyermekek annyira kedvelnek. Tágra nyílt szemmel lesték, amint
egyik darabot a másik után szedtem ki.
Közben egyre imádkoztam: „Ó, Uram,
csak jusson belõle mindegyiknek! Aztán
néhány kötött fásli következett a leprások
részére, ami a társaságot nem nagyon ér-

Köszönet
A sárbogárdi Szent Erzsébet Karitász Csoport köszönetet mond
mindazoknak, akik 2014-ben bármilyen formában segítették
munkáját.
Segítõink: Arany Gáborné, Baki Ferencné, Bakonyi István és
családja, Barabás Istvánné, Bereczk Istvánné, Bereck Károly
autószerelõ, Berkei Zoltán és családja, Bogárd és Vidéke (Hargitai család), Bodoki György és családja, Bokányi Zsolt, Boldizs
Ilonka, Demeter Zoltánné, Domján János és családja, Dömök
Istvánné, Eibel Ágnes, Erõs Gyuláné, Fazekas Istvánné (Kislók), Fûrész Lászlóné, Géró A. Péter és neje, dr. Gódányné Tóth
Katalin, Gráczer Istvánné, Gulyás Erzsébet, id. Hargitai Lajosné, Heiland János, Hegedûs Zoltánné, Horváth István, a mûvelõdési ház igazgatója, Horváth Rudolfné, Humaprev Bt. (dr.
Oroszlány László és családja), Huszár Gábor autószerelõ,
Huszárné Kovács Márta, Irka Játék–Papírbolt, Jákob Konrád,
Kéri Gáborné (Felsõkörtvélyes), Kiss Ferencné, Kiss Józsefné,
Királyné Molnár Orsolya, Kondor Józsefné, Kókány Józsefné,

dekelte. Majd egy nagy darab szappan került elõ, de ez még kisebb lelkesedést aratott. A szemük azonban újra felcsillant,
amikor gyümölcskeverékkel teli, csinos
csomagra bukkantam. Lesz belõle egy
rakás sütemény hétvégére! Utána pedig
kiemeltem – egy teljesen új meleg vizes
gumitömlõt! Elsírtam magam.
Nammy egészen elül állt a gyerekek között. Odafurakodott a dobozhoz.
– Ha Isten megküldte a palackot, el kellett
küldenie a babát is! – mondta izgatottan.
Mindkét kezével belekotort a csomagba,
és elõhúzta a babát. Felnézett dr. Rosevearere és azt kérdezte:
– Ugye, mami, elmehetek a kislányhoz,
hogy megtudja: Jézus szereti õt?
A csomag öt hónapig volt úton. Ez minden
képzeletet felülmúl!
Öt hónappal korábban Isten a szívére helyezte egy angliai vasárnapi iskolai csoportnak, hogy csomagot küldjön a missziói
területre. Valamelyik tanítónak azt az ötletet adta, hogy tegyenek bele egy melegítõ
tömlõt is, noha a csomag rendeltetési helye
az Egyenlítõ környéke volt. Az Úr szólított
meg egy gyermeket a messzi Angliában,
hogy adja oda a babáját egy anyátlan afrikai kislánynak.
Igen – Isten elindította válaszát egy imára,
mielõtt azt egy gyermek elmondta volna.
„Mielõtt kiáltanak, én már válaszolok,
még beszélnek, én már meghallgatom.”
(Ézs. 65:24)
Forrás: illusztracio.blogozz.com

Koska György és családja, Kovács Zoltánné, Dészolg, Krencz
Nagyker, Kutassy Lajos, Lakatos Józsefné, Lakatos Péter és neje, Lekner Pálné, dr. Lendvai Györgyné, Léhmann László és családja, Luczek Ferencné, Mészáros Ferenc és neje (Töbörzsök),
Molnár Gyuláné, Nagy Ferencné, Németh Lajosné (Kislók),
Oláh Ferencné, Petneházi Gyuláné, Pintér István (Töbörzsök),
Piros Ferenc és neje, Pluhár István és neje, polgármesteri hivatal
(dr. Sükösd Tamás), Pordán György és neje, Pozsonyi Lászlóné,
Rehákné Szontágh Rózsa lottózója, Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet, Sárközi Zsigmondné, Sárosi Györgyné, özv.
Sárközi Antalné, Sélley Ilona, Siák Józsefné, Schönborn Józsefné, Stadler Jánosné, dr. Stern Pálné, dr. Szabadkai József
ügyvéd, dr. Szabadkai Tamás ügyvéd, Szabó Gábor és neje, Szõnyegi Erzsébet, Szakács Tüzép, Szakács Benõ és családja, Szakács János és családja, Szegfû Lászlóné, Szép Béla és neje, Szontágh Rudolfné, Takács Ferencné, Tolnai Éva, Tosoki Ferenc,
özv. Tosoki Ferencné, Tóth István péksége, Tóth Zoltán Sellõ
Gumismûhely, Török Zs. Jánosné, dr. Varnyu Péter és családja,
Vágvölgyi Istvánné.
Minden támogatónknak egészséges, békés új esztendõt kívánunk az Úr áldásával!

Bogárd és Vidéke 2015. január 22.

EMLÉKEZÉS

11

Boross Mihály
(1815–1899)
Születésének évfordulója alkalmából az alábbi sorokkal emlékezünk Boross
Mihályra, az 1848-as forradalom és szabadságharc idõszakának jelentõs
megyei politikusára, aki utolsó éveit Sárbogárdon töltötte.
Boross Mihály 1815. január 9-én született
Ószõnyben. A gimnázium elvégzését követõen Cegléden, Nagykõrösön, Pápán tanult, majd több éven keresztül joggyakornokként dolgozott. 1842-ben tette le az
ügyvédi vizsgát. Ezt követõen rövidebb
ideig Tatán gyakorolta az ügyvédi praxist.
Székesfehérváron 1843-ban telepedett le,
de polgárjogért nem folyamodott. A megye 1846. évi tisztújításakor a tiszteletbeli
ügyészséget pályázta meg, de a tisztséget
nem nyerte el. Arra vonatkozóan, hogy
ügyvédi gyakorlatot folytatott-e, valószínûleg igennel válaszolhatunk, mivel 1848ban a városban mûködõ 19 ügyvéd között
említik.
1848. március 14-én Pesten tartózkodott:
mint a Székesfehérvári Elsõ Magyar
Költsönös Életbiztosító Intézet egyik képviselõje az Elsõ Hazai Takarékpénztár
közgyûlésén vett részt. E közgyûlésen a két
intézet fúziójáról döntöttek. A következõ
napot is Pesten töltötte, s mint visszaemlékezésébõl tudjuk, részt vett a pesti utca
eseményeiben, majd 16-án érkezett vissza
Székesfehérvárra. Itt már híre járt a Pesten történteknek. E nap a városi mozgalom kiindulópontja. Boross visszaérkezését követõen a Fekete Sas kávéházba sietett, amely, mint a pesti Pilvax, a liberális
ellenzéki ifjúság gyülekezõhelye volt. Este
a Városház téren népgyûlést tartottak,
ahol a 12 pontot és a Nemzeti Dalt olvasták fel, és Hamvassy Emér, a késõbbi nemzetõrkapitány javaslatára a nemzetõrség
felállításáról is határoztak.
Boross a következõ hónapokban politikai
röpiratokat készített, amelyek Székesfehérváron jelentek meg. A népszerû ügyvédet 1848 májusában a helyhatósági választásokon a városi közgyûlés tagjává választották. A városvezetõ testületbe is jelölték,
de tanácsosnak nem választották meg.
Az országgyûlési választások elõkészítésében a másodalispán vezetése mellett alakult központi választmány tagjává választották, majd május 5-én táblabíróvá nevezték ki, de részt vett az egyik nemzetõröket
összeíró küldöttség munkájában is. 1848
júniusában a hivatalos Közlöny Fejér megyei tudósítója lett. Ezenkívül a gyõri „Hazánk”-ban is megjelentek írásai.
Az országgyûlési választásokon a bodajki
kerületben képviselõjelöltként lépett fel,
de kisebbségben maradt, így híveit az
ugyancsak liberális Salamon György támogatására hívta fel.
1848 õszén a jogvégzettségû Borosst a megyei fõjegyzõ helyettesítésével bízták meg.
1849. január 16-án a Gyulai Gaál Ede császári biztos parancsára letartóztatták,

majd Budára vitték, fogságából csak március közepén szabadult.
A közigazgatás újjáalakításakor, a forradalmi szellemû tisztikar választásakor gróf
Batthyány István kormánybiztos Fejér megye másodalispánjává nevezte ki, majd a
vésztörvényszék elnöke lett. 1849 augusztusában a székesfehérvári helyõrség megtámadására készített tervet, de a hadi események következtében az akció nem valósult meg. Ennek ellenére szabadcsapataival augusztus elején Székesfehérvárra érkezett. A következõ napok eseményei, az
augusztusi felkelés Székesfehérvárra súlyos megpróbáltatást hozott, több nemzetõrt kivégeztek, az osztrák katonaság boszszúból a Királysor házait is felgyújtotta.
Boross, Mednyánszky Sándor csapataival
ismét Székesfehérvárra érkezett, s mint a
vésztörvényszék elnöke tevékenykedett.
A honvédcsapatok távozását követõen,
augusztus 20-án Boross Komáromba menekült. A vár kapitulációja elõtt Klapka
György a várba menekült városi és megyei
tisztikart honvédtisztekké, Borosst hadbíró századossá léptette elõ. A vár kapitulációjakor mindnyájan mentességet és büntetlenséget nyertek. Ennek ellenére Borosst is letartóztatták, de hamarosan szabadon bocsátották. Elõször Iváncsára vonult vissza, majd baracskai birtokán élt. A
gazdálkodás mellett állandó munkatársa
volt a „Hölgyfutár”-nak, írásai megjelentek a „Budapesti Visszhang”-ban is. 1851ben a kecskeméti református gimnázium
földrajz- és történelemtanárává nevezték
ki. Ez évben letartóztatták, majd 1853-ban
2 évi várfogságra ítélték. 1855 decemberében szabadult, Pesten telepedett le. A neoabszolutizmus évei alatt újságíróként a
„Vasárnapi Újság”-nál dolgozott, majd a
Napkelet munkatársa volt. Az újságírás
mellett számos regényt írt (Boldogháza,
András a szolgalegény, A hazajáró lélek, A
szomszéd stb.). A népies novella és regényirodalmunk egyik népszerû képviselõje
volt a Bach-korszakban.
Internálását 1859-ben szüntették meg a
hatóságok. Székesfehérvárra az alkotmányos élet helyreállítását követõen gróf
Cziráky János fõispán kérésére költözött.
A december 17-én tartott tisztújításon gróf
Batthyány István javaslatára a másodalispáni tisztségre jelölték. Az alispáni tisztség
mellett a központi választmány elnöki tisztét is betöltötte. Közigazgatási tisztségeirõl a provizórium bevezetésével lemondott, majd ügyvédi oklevelének kihirdetését követõen ügyvédi gyakorlatot is folytatott. Emellett a megyei törvényszéki tagságát megtartotta, s itt tanácsosként tevé-

kenykedett 1865 szeptemberéig. A királyi
járásbíróságok megszervezését követõen a
székesfehérvári királyi járásbíróságra nevezték ki. 1876 júniusában ment nyugdíjba, ügyvédként azonban 1882-ig mûködött.
Történetírói és újságírói tevékenységet
fejtett ki. Megírta visszaemlékezéseit,
amelyben többek között a forradalom és
szabadságharc, valamint az 1861-es alkotmányos év városi és megyei eseményeit
rögzítette. A megye elsõ társadalmi hetilapjának, az 1871-ben indult „Székesfejérvár”-nak is munkatársa, majd rövidebb
ideig felelõs szerkesztõje volt. A város életében lapkiadóként is jelentõs szerepet játszott. 1881-ben alapította és szerkesztette
a Fehérvári Híradó címû társadalmi hetilapot. A függetlenségi politikai irányt képviselõ lap hosszabb ideig létezett, de végül
beolvadt a „Szabadság”-ba, amely szintén
a függetlenségi politikát szolgálta.
1899. március 5-én Sárbogárdon hunyt el,
halálával az egyik legjelentõsebb Fejér
megyei 48-as liberális politikus távozott az
élõk sorából.
Forrás: okkfehervar.hu
Boross Mihály tiszteletére Huszár Péter kõfaragómester alkotott emlékmûvet, mely a sárbogárdi új üzletközpont parkjában áll. Emléktáblája Gilicze Lászlóék házának falán látható
(a Gazdabolt közelében).

A HUSZICS VENDEL
KÓRUS VÁRJA
A DALOS KEDVÛEK
JELENTKEZÉSÉT
hétfõn, valamint
csütörtökönként
19 órától a sárbogárdi
mûvelõdési házban.
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CSALÁDI KÖR / A MI VILÁGUNK

NAGYMAMA RECEPTJEI
Bableves füstölt oldalassal
Hozzávalók: 30 dkg tarkabab, füstölt oldalas ízlés szerint, 3 gerezd fokhagyma, kettõ közepes sárgarépa, egy csokor petrezselyem zöldje, egy csipet õrölt bors, 1 egész tojás, liszt, egy csipet só,
õrölt édes nemes pirospaprika, zsiradék, víz.
A babot átmossuk, majd egy lábasba tesszük és hozzáadjuk a füstölt oldalast, a 3 gerezd pucolt fokhagymát, a kockázott sárgarépákat, a csokornyi petrezselymet, és felöntjük vízzel. A füstölt oldalas sósságát figyelembe véve nem sózzuk meg a levest, csak egy
csipetnyi õrölt borssal hintjük meg. Mikor puhára fõtt a bab és a
hús is, készítünk egy világos rántást: a zsiradékon egy evõkanálnyi
lisztet világosra pirítunk, beletesszük a teáskanálnyi õrölt pirospaprikát, majd felöntjük hideg vízzel, csomósra kikeverjük, és a
forrásban lévõ leveshez adagoljuk. A tojáshoz annyi lisztet adunk,
hogy félkemény tésztát kapjunk, egy csipet sóval megsózzuk, és
egy teáskanál segítségével a forrásban lévõ leveshez szaggatunk
belõle kis tésztagaluskákat.

Csirkemelles rakott makaróni
Hozzávalók: 40 dkg makaróni, 40 dkg csirkemell, 1 fej vöröshagyma, 2 ek liszt, 2 dl tejföl, 3 tojás, 10 dkg sajt, só, bors, pirospaprika, pici napraforgóolaj, zsemlemorzsa, paradicsomlé.
A makarónit sós vízben kifõzzük. Az olajon megpirítjuk a hagymát, a pirospaprikát és az apróra vágott csirkemellet, kevés paradicsomlével addig pároljuk, míg puha nem lesz. Megszórjuk 2 csapott kanál liszttel, alaposan összekeverjük, majd beleöntjük a tejfölt. A kifõtt makarónit, a tojásokat és a tejfölös húst összekeverjük és a kivajazott, morzsázott jénaiba öntjük. A tetejére reszeljük
a sajtot, kis vajat teszünk rá, és mehet is a sütõbe. Addig sütjük,
míg a sajt szépen meg nem pirul.

Pizzapogácsa
Hozzávalók a tésztához: 0,5 kg liszt, 2,5 dl tej (és egy kis cukor),
2,5 dkg élesztõ, 120 g tejföl, 1 púpos ek vaj, 2 mk só; a töltelékhez:
1 tömlõs sajt, reszelt sajt, sonkakockák, pritaminpaprika, petrezselyem, kevés kukoricakonzerv; a tetejére: 1 tojás felverve, reszelt sajt.
Az élesztõt felfuttatjuk a tejben, majd a hozzávalókból lágy tésztát dagasztunk. Kb. 1 órára meleg helyre tesszük. Ha megkelt, téglalap alakúra kinyújtjuk, és jön rá a töltelék. Elõször a tömlõs sajtot nyomjuk rá, majd reszelünk rá sajtot, rátesszük a kis kockákra
vágott paprikát, sonkát és egy csokor felaprított friss petrezselymet. Ezután elõször oldalról felhajtjuk a tésztát, majd felülrõl és
alulról is, így szinte befedjük a tölteléket. Ezután sodrófával ismét
kinyújtjuk, már óvatosan. Kockákra vágjuk, sütõlemezre rakjuk.
A tetejüket megkenjük tojással és reszelünk rá sajtot, díszíthetjük
friss petrezselyemzölddel is. 200 fokos sütõben kb. 30 perc alatt
készre sütjük.

Szilvalekváros süti
Hozzávalók: 15 dkg margarin, 20 dkg porcukor, 1 cs vaníliás cukor, 3 db tojás, 20 dkg finomliszt, 1 kk szódabikarbóna, 1 kk fahéj,
5 ek szilvalekvár, 9 ek víz.
A vajat, porcukrot és a vaníliás cukrot habosra keverjük, majd
egyenként hozzáadjuk a tojásokat. Ha elkevertük õket, akkor jön
a liszt, a szódabikarbóna és a fahéj (érdemes belekeverni elõtte a
lisztbe), majd a víz és a szilvalekvár. Addig keverjük, míg minden
hozzávaló össze nem keveredik. Egy kizsírozott–lisztezett, közepes méretû tepsibe beleöntjük, és 20-30 percig sütjük 180 fokon.
Megvárjuk, míg kihûl, majd felszeleteljük és tálaljuk.
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SZLALOMOZOK
AZ INTERNETEN
Még mindig tele van ezzel a keserves párizsi mészárlással az
internet. A „JE SUIS CHARLIE” (magyarul: „Karcsi vagyok”)
felirat körül már botrány bontakozott ki, ahogy olvasom. Aki ezt
az emblémát kitalálta, állítólag le akarta védetni, hogy valami
pénzecskét szerezzen belõle, de az árvizet nem lehet jogi eszközökkel gátolni. Elöntötte a világot. Pólókon, bögréken, vászontáskákon, kitûzõkön olvasható a fennkölt hitvallás, sõt csecsemõk
rugdalózóin, kutyák nyakörvein is megjelent. A város járdáján
mécsesekbõl rakták ki a sajtószabadság bajnokai, az Európai Parlament üléstermében a képviselõk jelentõs része maga elé emelte
az ülõhelyén, ennyire fontosnak tartotta pillanatnyilag ezt az eszmét. Hiába, nagy dolog a sajtószabadság, úgy látszik, jelenleg
nincs is nagyobb ügy a világon. Még az is elhomályosul mellette,
hogy a Föld tájain ezrek halnak éhen, és más ezreket ölnek meg.
Emlékszünk, 1848. március 15-én Petõfi rátette a kezét a nyomdagépre, „a nép nevében lefoglalom”, és ekkor nyomtatták ki Magyarországon a szabad sajtó elsõ produktumát, a 12 pontot és a
Nemzeti dalt. Vörösmarty megrendült verssel ünnepelte az eseményt. „Kelj fel rab-ágyad kõpárnáiról Beteg, megzsibbadt gondolat!” – kiáltotta. Be is köszöntött egy kis idõre nálunk a sajtószabadság, de én emlékszem olyan évekre, hogy totális sajtórabság
nehezedett ránk, egy sor sem jelenhetett meg illetékes elvtárs engedélye nélkül. Egyébként eszében sem volt senkinek rendetlenkedni, sem a megveretést, sem a börtönt nem volt kedve senkinek
vállalni. És most könyörtelenül megállapítom: nem ez volt akkor
a legnagyobb bajunk. Milyen jókat tudtunk röhögni az osztályteremben, pedig csak egy nadrágom volt, és örültem, ha jutott kenyér reggelire! És nem volt sajtószabadság.
Most más világ van, meg kell védeni Európa szellemi értékeit, ki
kell állni értük. Aki pediglen Karcsinak nevezi magát, emellett
tesz hitet. És ezért vannak megrakva a városok utcái félelmetes,
álarcos, sisakos katonákkal, ezért motoznak meg minden utast a
repülõtereken, ezért szelik a levegõt helikopterek a fejek felett.
Ötletes stiliszta volt, aki ezt a szabadság rabságának nevezte. Lehet, hogy ilyesmire gondolt Madách Imre, amikor azt találta leírni, hogy a szent eszmékbõl rendszerint õrültség vagy béklyó válik.
Mert az ember nagyon okos, ha szent eszmét kell kitalálni, de élni
is ezen eszmék szerint nem képes. Bizony így van ez! A szent eszmék nagyon alkalmatosak embermilliók bebolondítására, ezt ne
feledjük el!
Nem vagyok jókedvû. Elkedvetlenít, hogy Európa hangadói belemásztak egy olyan kelepcébe, hogy a mocskolódás, trágárság cimboráiként kénytelenek síkra szállni saját nemes eszméik mellett.
Egyébként amint tüzetesen megvizsgálom a személyi igazolványomat, megnyugvással tapasztalom, hogy én a keresztségben
nem a „Karcsi” nevet kaptam.
L. A.

Heti idõjárás
A következõ napokban is folytatódik a változékony, gyakran csapadékos és az idõszak elején az átlagnál jóval enyhébb idõ. Csütörtökön országszerte erõsen felhõs vagy borult lesz az ég. Pénteken többfelé felszakadozhat a felhõzet, kevés napsütés is várható. Ezzel szemben délnyugaton folytatódik a borongós idõ, itt kevés csapadék is lehet. Szombatra virradó éjszaka ismét beborul az ég, fõként az ország déli felében
lehet esõre számítani. A szél északira, északkeletire fordul, megélénkül,
sõt a Nyugat-Dunántúlon egy-egy viharos széllökés is lehet. Vasárnap
országszerte számíthatunk több-kevesebb csapadékra. Az Alföldön ez
inkább esõ lesz, míg a Dunántúlon az esõt egyre inkább havas esõ, a hegyekben havazás válthatja fel. Hétfõn felszakadozik a felhõzet, a felhõátvonulásokból szórványosan lehet zápor, hózápor. Az északi szél továbbra is többfelé erõs, a Nyugat-Dunántúlon viharos lehet. A fagymentes éjszakákat 5 és 10 fok közötti nappalok követik, majd a hétvégétõl lehûlés kezdõdik, de így is csak a sokéves átlag közelébe csökken
vissza a hõmérséklet. Megmaradó hótakaró inkább csak a magasabb
hegyekben várható.
www.metnet.hu
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Oly korban éltünk 50.
A keményvonalasok ellentámadásaként a központi bizottságba,
majd a minisztertanács elnöki székébe ült Grósz Károly. Ezt megelõzõen Borsodban volt elsõ titkár, ahol igen kemény rendet tartott. E változásnak tudtuk be, hogy a nyolcvanas évek második felében B.A.Z. megyébõl Fejér megyébe érkezett a „kultúra frontjára” is egy speciális csapat: bizalmi káderek és a Borsodban kipróbált megbízható besúgók, hogy rendet teremtsenek az elégedetlenkedõ párttagság soraiban, és megfékezzék az egyre hangosabb belsõ ellenzéki mozgolódásokat.
A kulturális intézményekbe „politikai specialisták” kerültek.
Helyettest ültettek pl. a megyei mûvelõdési központban az igazgató nyakára „segítõnek”, s lett hirtelen jelentkezõ Borsodból néhány megüresedett állásra az intézményekben. Ezek az új káderek beépültek a baráti társaságokba, szakmai csoportosulásokba,
s ott próbálták befolyásolni a hangulatot. Ekkor már a fenyegetés,
kényszerítés szóba se jöhetett. Az információk gyûjtése mellett az
ideológiai meggyõzés eszközét alkalmazták a vezetõ értelmiség
helyes útra terelése érdekében is. Ez a meggyõzés persze annyit
ért csak, mint halottnak a csók, mert a vak is látta, hogy a király
meztelen, nem mûködik a rendszer.
Már a közbeszédben nyíltan is szóba kerülhettek a tabutémák.
Például az, hogy egyáltalán létezik-e még olyan, hogy munkásosztály. S ha nincs ilyen, akkor üres politikai szólam csupán a munkásosztály vezetõ szerepének hangoztatása. A munkásosztály élcsapatának nevezett kommunista funkcionáriusok elveszítették
korábbi irányító szerepüket. Az úgynevezett „magasan képzett”
kommunista öntudatú párttagokról egy szociológiai kutatás fehéren-feketén kimutatta, hogy a tudományosan megalapozottnak
hitt öntudatos marxista meggyõzõdésük nem áll szilárd lábakon.
Valójában hitszerû a világképük, s a kommunista eszmékrõl vallott meggyõzõdésük semmiben sem különbözik egy szekta, egy
vallási felekezet világképétõl. E kutatási eredményeket próbálják
titkosítani. Sikertelenül. Szamizdatban kiszivárog.
Vita tárgya lesz a szakszervezetek érdekvédelmi szerepe. Még
döbbent meglepetéssel fogadják, amikor 1987. december 28-án
hivatalos levélben jelentem be kilépésemet a szakszervezetbõl. A
gazdasági visszaélések, a botrányba, verekedésbe fulladó elvtársi
tivornyáknak is köszönhetõ, hogy az MSZMP-nek látványosan
csökken a támogató bázisa. Az apparátus bürokratái, a „fizetett
forradalmárok”, egyre inkább a túlélésre hajtanak. Az „okosabbak” gazdasági pozíciókba ejtõernyõznek, ahol a korábbi pártkarriert anyagi haszonra válthatják. Vannak olyanok is, akinek van
szakmája, diplomája, volt becsületes foglalkozása, visszatér korábbi polgári hivatásához. A szorgalmas funkcionáriusok íróasztal mellett tanulnak s szereznek állami szakmai képesítést egy biztosabb jövõ reményében.
A pártgyûléseken egyre bátrabban visszabeszél a tagság. Már
szinte csak azzal tudják egyben tartani a nyájat, hogy a párttagok
néhány nappal hamarabb tudhatják meg a pártgyûléseken azt,
hogy mikor lesz áremelés. A nyakló nélkül felvett nyugati kölcsönök felelõtlen elherdálásának következményeként ugyanis az
áremelések mind gyakoribbak.
A környezetvédõ civilek is mozgolódnak. Mivel családunk szenvedélyes vízi túrázó, kapcsolatban vagyunk a Duna-körösökkel.
Ellenezzük a Bõs–Nagymaros közti két vízlépcsõ megépítését.
Nyári evezõs túránkon a Duna felsõ szakaszát járva tapasztaljuk

KAPHATÓ
Hargitai Lajos

VÁNDORLÁSOK KÖNYVE
címû kötete
kapható a szerkesztõségben
2.500 Ft-os áron.

meg, hogy milyen környezeti károkat okoznak a vízlépcsõk, a vizek mellé épült, környezetet szennyezõ gyárak és – mint az késõbb bebizonyosodik – milyen kára lesz hosszabb távon az országnak a környezetrombolásból. Aláírásgyûjtés indul a vízlépcsõ ellen. Ezt az aláírásgyûjtést próbálják minden eszközzel akadályozni. Amikor megtudják, hogy kapcsolatot tartok a Duna-körös
mozgalommal, behívatnak a megyei pártbizottság agitációs propagandaosztályára. Az osztályvezetõ arról próbál meggyõzni,
hogy ez a szervezkedés nagy veszélyt jelent az ország biztonságára, és azt kéri tõlem, hogy mint felelõs vezetõ ne írjak alá semmilyen papírt, ne lépjek be ellenzéki szervezkedésbe, sõt, ha lehet,
beszéljek le másokat is az aláírásról. Minden kockázat nélkül
megtagadom a kérést, mert az engedetlenség büntetésére nincs
már eszköz a hatalom kezében.
A reformmûhelyekben folyik az egyesületi törvény elõkészítése.
Mi, népmûvelõk is szervezzük a népmûvelõk országos egyesületét. Ezt persze rossz szemmel nézi a hatalom. Attól tartanak, hogy
az egyesületekben ellenzéki összeesküvést szõnek a polgárok. A
figyelõ szemek elõl úgy próbálunk elrejtõzni, hogy az ország különbözõ városaiban, falvaiban más-más helyszíneken találkozunk. Ennek ellenére, mint utóbb kiderül, minden lépésünkrõl
tudnak.
Százhalombattai találkozónkon egy felhívást készítünk elõ az ország közmûvelõdési szakembereihez. Ebben a felhívásban valamiféle kritikát is megfogalmazunk a fennálló politikai rendszerrel, hatalomgyakorlással szemben. Amikor este hazaérkezem
Sárbogárdra a megbeszélésrõl, a mûvelõdési központban a munkatársak azzal fogadnak, hogy azonnal menjek a pártbizottságra,
ott vár a megyei nagyfõnök. Már késõ este van, úgy 10 óra lehet.
Hitetlenkedve fogadom a hírt. Azelõtt még a köszönésem is alig
fogadta. Sárbogárdon sátoros ünnepen az elnökségben díszvendégként láthattuk csak. Most meg itt várna rám az éjszakában?
Ugyan, mi lehet neki ilyen fontos? Ez csak valami vicc lehet! –
Ezen tûnõdöm, míg ballagok át a pártbizottságra. De valóban
Pasztner Frigyes, a megyei mûvelõdési osztály vezetõje vár az elsõ
titkár irodájában. Széles mosollyal fogad:
– Tudom, hogy honnan jössz! – hajol hozzám bizalmasan, míg
erõsen megszorítja a kezemet. – A belügyes elvtársak jelezték,
hogy valami meggondolatlan dologra készültök. Tudjuk azt is,
hogy kapcsolatban vagytok a belsõ ellenzék egyes köreivel. Nekem az a feladatom, hogy jóindulatúan figyelmeztesselek. Ne
menj bele valami veszélyes dologba, aminek végzetes következménye lehet a jövõdre, a családodra nézve!
– Ez úgy hangzik, mint egy fenyegetés! – nézek rá meglepve.
– Nem, nem, dehogy fenyegetés! Csak jóindulatú tanács – magyarázkodik zavartan.
Aztán beszélni kezd hosszú körmondatokban a magyarországi
belsõ ellenzék aknamunkájáról. Álmosító zümmögéssé folynak
össze bennem a szavai. Olykor a szemem lecsukódik a fáradtságtól. Ezt észrevéve zavartan búcsúzik. Erõs, bizalmaskodó kézszorítás mellett atyáskodva megjegyzi:
– Vigyázz magadra és a családodra! Minden lépésedet figyelemmel kísérik az elvtársak.
Amikor Pasztner elvtárs elmegy, hívom telefonon a barátaimat,
akikkel együtt voltunk a találkozón. Õk is hasonló tapasztalatokról számolnak be a maguk megyéjében. De ki lehetett köztünk a
spicli? Viszonylag könnyen kiderül: csak az információ áramlásának útját kell követnünk. Rájövünk, hogy az egyik fõvárosi szakszervezeti mûvelõdési intézmény vezetõje volt a vamzer. A következõ találkozónkon kérdõre vonjuk, hogy hogyan tehetett ilyet.
Mentegetõzik, hogy õ csak jót akar, meg szeretne óvni minket a
veszélytõl, és valóban jobb lenne, ha nem mennénk bele ilyen veszélyes, lázító dolgokba.
(Az illetõ a rendszerváltás után államtitkárságig vitte, aztán sorozatos botrányok után eltûnt a süllyesztõben.)
Folytatom.
Hargitai Lajos
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Bogárd és Vidéke teremlabdarúgó-bajnokság
X. forduló:

Cosa Nostra Pizzéria,
Ászok Ásza–
Extrém 3:2 (2:1)
Vezette: Farkas J.
Cosa Nostra Pizzéria, Ászok Ásza: Farkas,
Vinklmann, Magyar, Rehák, Bor I.
Csere: Mihalkó.
Extrém: Németh – Dévényi, Huszár, Flõgl,
Horváth D.
Csere: Horváth T., Szabó.
1. perc: Huszár használta ki Rehák hibáját,
közelrõl nem hibázott, 0:1. 2. perc: Bor I.
szabadrúgása elakadt a sorfalban. 3. perc:
Bor I. kapu mellé bombázott. 5. perc: Horváth D. lábáról Magyar lopta le a labdát. 7.
perc: Magyar lövése kapu fölé szállt. 8.
perc: Horváth D. kecsegtetõ helyzetben
kapu mellé lõtt. A másik kapunál Magyar
lövését Németh lábbal hárította, a kipattanó labdából Flõgl 100 %-os helyzetben sokáig kivárt, lelopták lábáról a labdát. 10.
perc: Horváth T. lövése a legrosszabb helyen találta el Farkas kapust. (Ez is gólhelyzet volt!) 11. perc: Mihalkó egyenlített, 1:1. 12. perc: Dévényi perdítésébe
Farkas belekapott, a labda szögletre ment.
14. perc: Bor I. lövését Németh szögletre
ütötte. 15. perc: szögletet Szabó perdített
kapu fölé. 16. perc: Szabó lövését Farkas
szögletre tenyerelte. 17. perc: Horváth T.
lábáról Magyar lopta le a labdát. 17. perc:
Bor I. átadásából Rehák szerezte meg a vezetést, 2:1. 21. perc: Horváth D. hosszan
szöktette magát. A másik oldalon Mihalkó
fejelt kapu mellé. 22. perc: Flõgl szabadrúgása akadt el a sorfalban. 23. perc: Bor I.
szabadrúgásába Mihalkó beletette a lábát,
a labda a kapuban kötött ki, 3:1. 24. perc:
Bor I. 100 %-os helyzetben egymás után
kétszer is hibázott. 26. perc: két védõt is kicselezett Rehák, lövését Németh biztosan
védte. 27. perc: Horváth T. hagyott ki nagy
helyzetet. 28. perc: Bor I. lövését Németh
bravúrral szögletre rúgta. 32. perc: Bor I. a

FELHÍVÁS
2015. január 16-án a sárbogárdi vasútállomás elõl gépjármûbõl elvittek egy
laptoptáskát laptoppal és adathordozókkal. A gépet az adathordozókkal
vagy az adatokat külön visszavásárolnám.
Gép típusa: ACER ZYBA model
17.3 "-os kijelzõ, gépszám S/N
LXPUN023810340BE142500
A visszaszolgáltatónak felajánlok
100.000 Ft-ot jutalom vagy visszavásárlás címen.
Elérhetõségem: 06 (30) 9725 446.
Köszönöm, Gál András

kapufát találta telibe, a labda Németh hátáról került szögletre. 35. perc: elfáradtak
a csapatok? Ez csak két percig tartott! 37.
perc: Magyar lövése megpattant Szabón.
39. perc: Bor I. hagyott ki helyzetet. 40.
perc: Szögletnél nem figyeltek Szabóra,
aki a kapuba fejelt, 3:2.
Sokkal frissebben mozgott a Cosa, megérdemelten nyerte meg a mérkõzést, bár a
helyzetek sokaságát hagyták ki a csapatok.
Góllövõk: Mihalkó 2, Rehák ill. Huszár,
Szabó (alias Szanyó).

Spuri–Sárszentmiklós Öfi
2:6 (1:4)
Vezette: Farkas J.
Spuri: Kiszl – Banda, Imre, Huszár, Böröndi.
Csere: Bozsoki, Fûrész, Schmidt, Zámbó.
Sárszentmiklós Öfi: Plézer – Tóth, Palotás, Deák, Kelemen.
Csere: Dombi, Mikuli, Németh, Örkényi,
Sipõcz.
A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV
sportadásában tekinthetik meg!
Góllövõk: Böröndi, Zámbó ill. Deák 2, Kelemen 2, Németh, Palotás.

Twister Galaxy–
Sárkeresztúr Kike 1:2 (0:0)
Vezette: Farkas J.
Twister Galaxy: Bognár – Balogh, Szabó,
Simon, Barabás.
Csere: Kaló, Killer, Palásti.
Sárkeresztúr Kike: Visi – Kulcsár, Hajdinger, Barabás T., Szauervein.
Csere: Jancski, Kiss.
Kóstolgatták egymást a csapatok, a két hatos között folyt a játék, kapura lövés nélkül! 4. perc: Szabó unta meg a tétlenséget,
eleresztett lövése alig kerülte el Visi kapuját. 5. perc: Hajdinger durrantott mellé. 6.
perc: Kulcsár lövését blokkolta Banda. 8.
perc: Kulcsár lövése Szabó hátán változtatott irányt. 9. perc: Szabó a kapu elõtt ke-

resztbe rúgta a labdát. Barabás R. lemaradt róla. 10. perc: Szauervein sem találta
el a kaput. 11. perc: Kiss kapu mellé. 13.
perc: Barabás R. perdítése Bognárról a
mezõnybe pattant. 15. perc: Kulcsár lövését Bognár szögletre ütötte. 19. perc: Kaló
lövése Visi arcáról vágódott a mezõnybe.
Az nem mondható, hogy nem akartak a
csapatok, de a góllövés nem ment! 21.
perc: Kulcsár váratlan lövését Bognár bravúrral spárgázta a mezõnybe. 22. perc: Szabó lövését Visi szögletre mentette. 24.
perc: Kulcsár lövése Barabás R.-en változtatott irányt. 26. perc: Szauervein fordulásból alig lõtt kapu mellé. 27. perc: Jancski
lövése Bognárról szögletre került. 29.
perc: szerencsés körülményeknek köszönhetõen Jancski szerezte meg a vezetést,
0:1. 31. perc: Killer a felsõ lécet találta el.
32. perc: Kaló ugyancsak szerencsés körülménynek köszönhetõen egyenlített, 1:1.
33. perc: Kaló-kapufa. 34. perc: Hajdinger
lövése kerülte el a kaput, majd még ebben
a percben nagy helyzetet hagyott ki. 36.
perc: Balogh lõtt kapu mellé. 38. perc:
már-már belenyugodtak a csapatok a döntetlenbe, de Hajdinger váratlan szögbõl
leadott lövése utat talált a kapuba, 1:2.
Errõl a mérkõzésrõl elmondható, hogy a
szerencsésebb csapat nyert!
Góllövõk: Kaló ill. Jancski, Hajdinger.

Tabella
1. Cosa Nostra Pizzéria,
Ászok Ásza
2. Extrém
3. Sárkeresztúr Kike
4. Sárszentmiklós Öfi
5. Twister Galaxy
6. Spuri

10
10
10
10
10
10

8
8
6
5
1
1

1
1
-

1
1
4
5
9
9

65:20
48:20
31:22
29:34
24:59
16:58

25
25
18
15
3
3

Góllövõlista
1. Bor I. József, Cosa Nostra Pizzéria,
Ászok Ásza, 19 gól.
Gróf Ferenc

Az idõben felfedezett melldaganat gyógyítható!
A mammográfiás szûrõvizsgálat az Ön életét védi, egészségét szolgálja!
Ha Ön NÕ, Sárbogárdon lakik és a 45. évét már betöltötte, de még nem múlt el 65 éves, és az elmúlt két
évben nem vett részt olyan vizsgálaton vagy beavatkozáson, mely melldaganat szûrésével, kezelésével kapcsolatos, akkor a MammAlba Kft. által mûködtetett szûrõkamionra kap meghívólevelet.
Saját egészsége érdekében, kérjük, vegyen részt a mellrákszûrésen! A melldaganat, ha idõben felfedezik, gyógyítható! A mûtét is kisebb, a kezelések is egyszerûbbek. Ha a daganatnak idõt ad a halogatással, sokkal több lesz a baj vele.
Ha az Ön édesanyja, nagymamája kapott meghívót, mondja el neki, hogy még sokáig szüksége van rá,
hogy félti az egészségét és megnyugtatná, ha elvégeztetné a mellrákszûrést!
Ha Önnek van olyan rokona, ismerõse, aki kapott meghívót, de még nem vett részt a szûrésen, emlékeztesse rá! A szûrõvizsgálat ingyenes és fájdalommentes!
Sárbogárdon a vizsgálat idõpontja: 2015. január 15-e és 30-a között.
Rendelési idõ: 9–15.30 óráig. A vizsgálat helye: a sárbogárd piacnál.
Kérjük, mindenki jöjjön el, aki behívólevéllel rendelkezik! A szûrõvizsgálattal kapcsolatos kérdéseivel
forduljon a szûrõállomáshoz bizalommal. Telefonszám: 06 (20) 456 4256. Õrizze meg egészségét, éljen a lehetõséggel!
Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv
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KOSÁRLABDA, Fejér Megyei Bajnokság – alapszakasz

Érdemes ezt a szép sportágat mûvelni, megnézni!
Sárbogárd KC–Õsfehérvár 82-73
(21:14; 19:17; 19:27; 23:15)
Dobóink: Németh P. 23/12p, Tóth K. 21p, Németh K. 11/9p,
Botka I. 13/3p, Gráczer B. 8p, Csuti P. 2p, Drab A. 2p, Kassai N.
2p.
Vezette: Fekete L., Kátay Zs.
Igazi jó mérkõzés! Láthatta, aki kijött a miklósi suli tornatermébe
azon a borongós keddi estén.
Vegyes elõjelekkel vártuk a mérkõzést, a csapat egy jelentõs morális válságon van túl, de a bajnokságban összeszedett sérülések
miatt nehéz 4x10 perc várt ránk. A kilátásokat az sem segítette,
hogy az Õsfehérvár csapata jelenleg a második a tabellán, éppen
csak a tavalyi bajnok, idei listavezetõ Fehérvár KC verte meg.
A mérkõzés kezdetén kedélyesen üdvözölték egymást a játékosok. Régi ismeretségek ezek, hosszú évekre nyúlnak vissza. Érdekességképpen csak annyit, hogy például Kardos Lacit még válogatott mezben is láttuk fiatalabb korunkban játszani, néhány éve pedig megyei szinten küzdünk ellene a palánk alatt. Mindig nagy élmény a mentalitásával, profizmusával találkozni.
A feldobás után a hazai csapat ütötte el a labdát, és egy gyors ziccernek köszönhetõen szereztük meg a vezetést. Felváltva estek a
kosarak egészen a 3. percig, ami után a magas szerkezetû ellenfelet éppen a palánk alatti játékban tudtuk felül múlni. Ekkor tettünk szert 11 pontos elõnyre, ami igen fontosnak bizonyult.
A második negyedet meglepõ magabiztossággal indítottuk, impozáns játékkal tartottuk tíz ponton kívül a fehérváriakat. Mûködött

a védekezésben a kizárás, amivel sok lepattanóhoz jutottunk. Valamint a támadásokban az egyszerû elzárás–lefordulás is hasznosnak bizonyult.
A harmadik negyed az ellenfélé volt. Bár jól kezdtünk, de a sok sérülés és az erõnléti hiányosságok itt most kijöttek. Próbáltunk folyamatosan cserékkel frissíteni, az „Õsöknek” azonban hosszabb
volt a padjuk... Magabiztosabban dobtak. Lényegében majdnem
kiegyenlítettek, az utolsó 10 percre egy pont maradt az elõnyünkbõl.
Nem indult jól a negyedik tíz perc. Egy triplával már elõny a vendégeknél, amire még válaszoltunk, de aztán hat ponttal is elmentek. Négy perc letelt ismét, az elõny folyamatosan 5-6 pont. Ekkor
azonban valahonnan erõt merített csapatunk, és higgadtan, nagy
fegyelemmel visszavette az irányítást, lépésrõl lépésre ledolgozta
hátrányát, majd két perc alatt átvette a vezetést! Idõkérések itt is,
ott is. Négy perc a lefújásig, ez rengeteg idõ a kosárlabdában. Csapatunk nagyon kifutotta már magát. A pihenõ jól jött... Az ellenfelünk elképzelése azonban nem jött be. Kimaradt dobásaik után
rendre mi szereztük meg a lepattanót, ami után kosarakat értünk
el. Elõny, hat pont immár nálunk. Másfél perccel a vége elõtt még
kértek egy idõt a fehérváriak, de nem sikerült újítaniuk. Végeredményben egy olyan kosárlabda-mérkõzésen nyertünk, olyan játékkal, amiért érdemes ezt a szép sportágat mûvelni, megnézni!
Következõ hazai mérkõzés: 2015. január 27. 19.15 óra, az ellenfél
Dunaújváros csapata lesz.
Hajrá, Sárbogárd KC!

Filmajánló

Birdman avagy (A mellõzés meglepõ ereje)

Sztárnak lenni nehéz. Korosodó sztárnak
még nehezebb. De a legnehezebb annak, aki
valaha sztár volt, és most újra vissza szeretne
jutni a reflektorfénybe. A film fõhõse, Riggan Thomson (Michael Keaton) valaha egy
legendás képregényhõst alakított a mozikban – három részen át. Ám hiába szárnyalt
akkor, azóta nem nagyon keresik, õ megöregedett, a szakma szélére sodródott, és most
egyetlen utolsó rohammal próbálja visszahódítani magának a népszerûséget. Új, utolsó esélye a Broadwayra szólítja:
egy színdarab írója, producere és persze fõszereplõje lesz. Ha tényleg lesz elõadás. Ha õ még bírja erõvel. A történet mindössze három nap alatt játszódik:
ezalatt kell megküzdenie a családjával, a kollégáival, az ellenségeivel és a jóakaróival, a sorsával... és legfõképp a saját józan (?) eszével.
Bemutató dátuma: 2015. január 15.

B. I.

Könyvajánló

Szepes Mária:
A mesés Gondwána
Párafátyolba burkolódzó, egzotikus magaslatok, elhagyott városok, fenséges sziklaóriások,
amelyek néma tanúként tekintenek le a mélybe. Ha vallomásra
lehetne bírni õket, sokat mesélhetnének a múlt ködébe veszett
civilizációkról, melyek mágikus
kultúrája a történelem kezdete
elõtti idõkben velük együtt eltûnt bolygónkról. Vagy mégsem? Talán kozmikus távolságokból figyelnek bennünket, most, a harmadik évezred küszöbén? Lehet, hogy mélységes szánalommal
igyekeznek megmenteni bennünket végzetes bajainktól? Errõl szól a népszerû írónõ megkapó szépségû,
izgalmas regénye.

Louise Penny:
Csendélet
Megdöbbenés és félelem borzongatja meg Three Pines falucskát, amikor egyik lakóját
holtan találják az erdõben, nyíl
ütötte sebbel a szívében. Armand Gamache fõfelügyelõ tudja, hogy minden édenkertben
ólálkodik egy kígyó is – és miközben felderíti az ártatlannak tûnõ asszony érthetetlen meggyilkolásának
részleteit, a falucska sorra fedi fel sötét titkait…
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Január 24., SZOMBAT
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Magyar gazda 6.25 Történetek a
nagyvilágból 6.55 Család-barát Hétvége 9.00 Az ember bolygója 9.55 Túl fényes
10.25 Két duci hölgy 11.10 Aranymetszés 12.00 Hírek 12.05 Szabadság tér ’89
12.55 Sherlock Holmes nevében 14.40 Majd ha fagy! 16.35 Ég, föld, férfi, nõ 17.35
Gasztroangyal 18.30 SzerencseSzombat 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.25 A
Dal 22.30 Üvegtigris 0.20 Az utolsó állomás 2.10 Törvénytisztelõ polgár
RTL KLUB: 6.20 Top Shop 6.50 Kölyökklub 9.30 Ízes élet – Mautner Zsófival 9.50
Teleshop 10.45 Kalandor 11.10 A’la CAR 11.40 TRENDmánia 12.10 Havazin 12.55
Családom és egyéb emberfajták 13.50 Dr. Csont 15.55 Könnyed erkölcsök 18.00
Híradó 18.50 Fókusz Plusz 19.20 Ismeretlen férfi 21.30 S.W.A.T. – Különleges kommandó 23.55 A tábornok 3.10 Dr. Csont 4.00 Tuti gimi 4.40 Ezel – Bosszú
mindhalálig
TV2: 6.00 Egzotikus Ázsia 6.25 TV2 Matiné 9.20 Egészség Klinika 9.45 Asztro-világ
10.50 Szórd a pénzt és fuss! 12.50 Villám Spencer, a karibi õrangyal 13.55 Walker,
a texasi kopó 16.00 Kutyám Jerry Lee 18.00 Tények 19.00 Vissza a jövõbe 2. 21.10
Viharsziget 23.50 Védtelen gyermek 1.55 Sportos 2.05 Doktor D 2.50 Pan Am 3.35
A férjem védelmében 4.20 22-es körzet – A bûn utcái 5.05 Hazugságok gyûrûjében
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 8.55
Hõsök naptára 9.05 Kabarématiné 9.30 Szellem a fazékból 10.00 Szombat délelõtt
12.00 Krónika 12.22 Sportvilág 12.30 Horizont 13.05 Kabaré 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 17.55 Hõsök naptára 18.05 Sportvilág 18.30
Határok nélkül – A kultúráról 19.05 Sportvilág 19.30 Családi sáv 19.40 Mese 19.50
Zene 20.05 Népzene határok nélkül 20.30 Megújuló értékeink 20.50 Vers napról
napra 21.05 Rádiószínház 21.54 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti
séta 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Kabaré 0.10 Éjszaka

Január 25., VASÁRNAP
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Esély 5.55 Magyar gazda 6.25 Európai szemmel 6.55 Család-barát Hétvége 9.00 Katolikus krónika 9.30 Engedjétek hozzám
9.40 Tanúságtevõk 10.30 Biblia és irodalom 10.45 Metodista magazin 11.10 Református ifjúsági mûsor 11.15 A heidelbergi káté 11.45 Tábori lelkészek 12.00 Hírek
12.10 TS – Sport7 13.05 Öltések közt az idõ 14.40 Menyasszony csaléteknek 16.10
Magyarország, szeretlek! 17.50 Az ember, aki túl keveset tudott 19.30 Híradó
20.05 Sporthírek 20.25 A skarlát betû 22.40 A Lényeg 23.15 Lélegzet 0.50
Bevetetlen ágyak
RTL KLUB: 6.20 Top Shop 6.50 Kölyökklub 9.45 Egészségkalauz 10.10 Teleshop
11.05 A Muzsika TV bemutatja: Mert mindenkiben van muzsikus lélek! 11.35
4ütem 12.05 XXI. század – A legendák velünk élnek 12.40 Házon kívül 13.10 Tuti
gimi 14.10 Dr. Csont 16.20 Rendõrakadémia 4. 18.00 Híradó 18.50 Sherlock
Holmes 21.10 A szökevény 23.50 Portré 0.25 Benjamin Button különös élete 3.25
Gálvölgyi-show 4.00 Reflektor 4.20 Barátok közt 4.50 Dr. Tóth
TV2: 6.00 Egzotikus Ázsia 6.25 TV2 Matiné 9.00 Babavilág 9.25 Több mint testÕr
9.50 Asztro-világ 10.55 Stílusvadász 11.25 Stahl konyhája 11.55 Monk – Flúgos
nyomozó 12.45 Villám Spencer, a karibi õrangyal 13.50 Walker, a texasi kopó
15.55 Vissza a jövõbe 2. 18.00 Tények 18:55 Rising Star 21.35 Túl jó nõ a csajom
23.40 Propaganda 0.45 Szenvedélyek viharában 2.50 Sportos 3.00 Sue Thomas –
FBI 3.45 Békétlen békítõ 4.30 Bazi nagy görög élet 5.05 Csapdába csalva 5.25
Családi titkok
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 XX. századi történelem 6.00 Vasárnapi újság 8.25 Hõsök naptára 8.35 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 9.30 Korkóstoló –
Gasztro magazin 10.04 Római katolikus szentmise közv. 11.05 Gondolat-jel 12.00
Krónika 12.22 Sportvilág 12.30 Harminc perc alatt a Föld körül 13.05 G7 – Gazdasági magazin 13.30 Alma és fája 14.05 Szonda 14.35 Oxigén 15.00 Hírek 15.05 Hangalbum 15.30 A Metró Klubtól a Szigetig 16.00 Vasárnap délután 17.05 Jelenlét
17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 17.55 Hõsök naptára 18.05 Sportvilág 18.30 Regényes történelem 19.05 Sportvilág 19.30 Családi sáv 19.40 Mese 19.50 Zene 20.05
Irodalmi újság 20.30 Rendszerváltók – 1989. 20.50 Vers napról napra 21.04 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek 23.05 Sport
23.10 Egy hazában 0.10 Éjszaka

Január 26., HÉTFÕ
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 A Lényeg 5.50 Ma reggel 9.00 A szenvedélyek
lángjai 9.50 Kövek és emberek 10.20 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek
12.30 Magyar világkarrierek 13.00 Roma magazin 13.30 Domovina 14.00 Magyarlakta – vidékek krónikája 15.00 Zorro 15.50 Charlie, majom a családban 16.40 Híradó+ 16.55 Lola 17.40 Híradó 17.50 Ridikül 18.40 Szívek doktora 19.30 Híradó
20.10 Sporthírek 20.30 Kékfény 21.25 Római helyszínelõk 22.20 Az Este 22.55 Híradó 23.05 Sporthírek 23.15 Aranymetszés 0.05 Lola 0.50 Család-barát 2.25 Kövek
és emberek
RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 9.10 Ízes élet – Mautner Zsófival 9.40 Reflektor 10.05 Top Shop 11.45
Asztroshow 12.45 Fókusz Plusz 13.15 Ízes élet – Mautner Zsófival 13.35 Reflektor
13.55 Fókusz 14.20 Éjjel-nappal Budapest 15.45 A vihar 16.50 Dr. Tóth 18.00 Híradó 18.50 Fókusz 19.20 Éjjel-nappal Budapest 20.40 Barátok közt 21.20 Dr. Csont
22.15 Híradó 22.45 Döglött akták 23.45 Piszkos csapat 1.45 Reflektor 2.00 Teresa
4.00 Reflektor 4.20 Barátok közt 4.50 Dr. Tóth
TV2: 6.20 Hungarikumok – Made in Hungary 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl
konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop 10.45 Asztro-világ 11.55 Hungarikumok
– Made in Hungary 12.00 Tények 12.25 Aktív 12.50 Családi titkok 13.50 Magánnyomozók 14.55 Valentina titka 16.00 Emlékezz, Reina 16.55 A macska 18.00 Tények 19.25 Jóban-Rosszban 20.15 Hal a tortán 21.30 Az elnök árnyékában 22.30
Machete 0.35 Tények 1.20 Aktív 1.40 Sportos 1.50 Astro-világ 2.50 Elit egység
3.35 Sue Thomas – FBI 5.05 Csapdába csalva 5.25 Családi titkok
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KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 8.55 Hõsök naptára 9.00 Napközben 10.50 Hangtár 11.05 A hely
11.35 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.24 Zene 13.30 Az evangélikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35
Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Rendszerváltók – 1989 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár
17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 17.55 Hõsök naptára 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv
19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.10 Belépõ – Kulturális magazin 20.50
Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.30 Rádiószínház 21.54
Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 22.57 Igézõ 23.00
Hírek 23.05 Sport 23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Január 27., KEDD
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 A szenvedélyek
lángjai 9.50 Kövek és emberek 10.25 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek
12.30 Srpski ekran 13.00 Unser Bildschirm 13.35 Barangolások öt kontinensen
14.10 Gasztroangyal 15.05 Zorro 15.55 Charlie, majom a családban 16.45 Híradó+
16.55 Lola 17.40 Híradó 17.50 Ridikül 18.40 Szívek doktora 19.30 Híradó 20.10
Sporthírek 20.30 Grand Hotel 21.20 Zûrös szívügyek 22.10 Az Este 22.45 Híradó
22.55 Sporthírek 23.05 Hõskeresõk 0.05 Lola 0.55 Család-barát 2.25 Kövek és
emberek
RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 9.10 Ízes élet – Mautner Zsófival 9.40 Reflektor 10.05 Top Shop 11.45
Asztroshow 12.45 Havazin 13.15 Ízes élet – Mautner Zsófival 13.35 Reflektor 13.55
Fókusz 14.20 Éjjel-nappal Budapest 15.45 A vihar 16.50 Dr. Tóth 18.00 Híradó
18.50 Fókusz 19.20 Éjjel-nappal Budapest 20.40 Barátok közt 21.20 A mentalista
22.15 Híradó 22.45 XXI. század – A legendák velünk élnek 23.20 A mentalista 0.25
Reflektor 0.40 A Grace klinika 1.35 EgészségKalauz 2.05 A Muzsika TV bemutatja:
Mi, muzsikus lelkek 2.30 Teresa 4.00 Reflektor 4.20 Barátok közt 4.50 Dr. Tóth
TV2: 6.20 Hungarikumok – Made in Hungary 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl
konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop 10.45 Asztro-világ 11.55 Hungarikumok
– Made in Hungary 12.00 Tények 12.25 Aktív 12.50 Családi titkok 13.50 Magánnyomozók 14.55 Valentina titka 16.00 Emlékezz, Reina 16.55 A macska 18.00 Tények 19.25 Jóban-Rosszban 20.15 Hal a tortán 21.30 Beverly Hills-i zsaru 3. 23.30
King & Maxwell 0.20 Tények 1.15 Aktív 1.35 Sportos 1.45 Astro-világ 2.45 Zsaruvér 3.30 A rózsa énekei 5.05 Csapdába csalva 5.25 Családi titkok
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 8.20 100 éve történt 8.55 Hõsök naptára 9.00 Napközben 10.50
Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30
Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.24 Zene 13.30 A római katolikus egyház félórája
14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 XX. századi történelem 15.35
Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 17.55 Hõsök naptára 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért
szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.10 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

Január 28., SZERDA
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 A szenvedélyek
lángjai 9.50 Kövek és emberek 10.25 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek
12.25 Hrvatska krónika 13.00 Ecranul nostru 13.25 Útravaló 13.40 Európai szemmel 14.15 Grand Hotel 15.05 Zorro 15.55 Charlie, majom a családban 16.45 Híradó+ 16.55 Lola 17.40 Híradó 17.50 Ridikül 18.40 Szívek doktora 19.30 Híradó
20.10 Sporthírek 20.30 Cédrusliget 21.20 Szabadság tér ’89 22.05 Az Este 22.40
Híradó 22.50 Sporthírek 23.00 Summa 23.30 Zsidók és muszlimok – Távol és mégis oly közel 0.30 Lola 1.15 Család-barát 2.45 Kövek és emberek
RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 9.10 Ízes élet – Mautner Zsófival 9.40 Reflektor 10.05 Top Shop 11.45
Asztroshow 12.45 Portré 13.15 Ízes élet – Mautner Zsófival 13.35 Reflektor 13.55
Fókusz 14.20 Éjjel-nappal Budapest 15.45 A vihar 16.50 Dr. Tóth 18.00 Híradó
18.50 Fókusz 19.20 Éjjel-nappal Budapest 20.40 Barátok közt 21.20 Szulejmán
22.25 Híradó 22.55 Házon kívül 23.30 Mit mûveltél? 1.25 Reflektor 1.40 Furcsa páros 2.25 Teresa 3.15 Gálvölgyi-show 4.00 Reflektor 4.20 Barátok közt 4.50 Dr. Tóth
TV2: 6.20 Hungarikumok – Made in Hungary 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl
konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop 10.45 Asztro-világ 11.55 Hungarikumok
– Made in Hungary 12.00 Tények 12.25 Aktív 12.50 Családi titkok 13.50 Magánnyomozók 14.55 Valentina titka 16.00 Emlékezz, Reina 16.55 A macska 18.00 Tények 19.25 Jóban-Rosszban 19.50 Skandinávlottó-sorsolás 20.15 Hal a tortán
21.30 Riddick – A sötétség krónikája 23.45 Hawaii Five-0 0.45 Tények 1.30 Sportos 1.40 Astro-világ 2.40 Aktív 3.00 Rövid pórázon 4.30 Aktív 5.05 Csapdába
csalva 5.25 Családi titkok
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 8.55 Hõsök naptára 9.00 Napközben 10.50 Hangtár 11.05 A hely
11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.24 Zene 13.30 A református egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35
Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Megújuló értékeink 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár
17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 17.55 Hõsök naptára 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv
19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.10 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
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Január 29., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 A szenvedélyek
lángjai 9.50 Kövek és emberek 10.25 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek
12.25 Slovenski utrinki 13.00 Alpok–Duna–Adria 13.30 Az ellopott szeg 14.00 Cédrusliget 14.50 Zorro 15.40 Charlie, majom a családban 16.25 Híradó+ 16.40 Lola
17.25 Szerencse Híradó 17.40 Híradó 17.50 Ridikül 18.40 Szívek doktora 19.30 Híradó 20.10 Sporthírek 20.30 Pop, csajok satöbbi 22.25 Az Este 23.00 Híradó 23.10
Sporthírek 23.20 A rejtélyes XX. század 23.50 Történetek a nagyvilágból 0.20 Lola
1.05 Család-barát 2.35 Kövek és emberek
RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 9.10 Ízes élet – Mautner Zsófival 9.40 Reflektor 10.05 Top Shop 11.45
Asztroshow 12.45 Trendmánia 13.15 Ízes élet – Mautner Zsófival 13.35 Reflektor
13.55 Fókusz 14.20 Éjjel-nappal Budapest 15.45 A vihar 16.50 Dr. Tóth 18.00 Híradó 18.50 Fókusz 19.20 Éjjel-nappal Budapest 20.40 Barátok közt 21.20 CSI: Miami helyszínelõk 22.15 Híradó 22.45 CSI: A helyszínelõk 23.45 Odaát 0.50 Reflektor
1.10 Titkok otthona 1.50 A’la CAR 2.15 Teresa 4.00 Reflektor 4.20 Barátok közt
4.50 Dr. Tóth
TV2: 6.20 Hungarikumok – Made in Hungary 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl
konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop 10.45 Asztro-világ 11.55 Hungarikumok
– Made in Hungary 12.00 Tények 12.25 Aktív 12.50 Családi titkok 13.50 Magánnyomozók 14.55 Valentina titka 16.00 Emlékezz, Reina 16.55 A macska 18.00 Tények 19.25 Jóban-Rosszban 20.15 Hal a tortán 21.30 Az indíték 22.30 NCIS 23.35
Életfogytig zsaru 0.35 Tények 1.20 Aktív 1.40 Sportos 1.50 Astro-világ 2.50 A Jane
Austen könyvklub 4.35 Aktív 5.05 Csapdába csalva 5.25 Családi titkok
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11. Hajnal-Táj
6.00 180 perc 8.55 Hõsök naptára 9.00 Napközben 10.50 Hangtár 11.05 A hely
11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.25 Zene 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások
14.35 Tér-Idõ 15.00 Hírek 15.05 Alma és fája 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05
Trend-idõk 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 17.55 Hõsök naptára 18.00 Ütközõ
18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv
19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.10 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

Január 30., PÉNTEK
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 A szenvedélyek
lángjai 9.50 Kövek és emberek 10.25 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek
12.30 Roma kultúra 13.00 Esély 13.35 Két duci hölgy 14.15 Az ember bolygója
15.05 Zorro 15.50 Charlie, majom a családban 16.40 Híradó+ 16.55 Lola 17.40 Híradó 17.50 Ridikül 18.40 Szívek doktora 19.30 Híradó 20.10 Sporthírek 20.30 Öltések közt az idõ 22.05 Az Este 22.40 Híradó 22.50 Sporthírek 22.55 Kajinek 0.55 Lola
1.40 Család-barát 3.05 Kövek és emberek
RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 9.10 Ízes élet – Mautner Zsófival 9.40 Reflektor 10.05 Top Shop 11.45
Asztroshow 12.45 Kalandor 13.15 Ízes élet – Mautner Zsófival 13.35 Reflektor
13.55 Fókusz 14.20 Éjjel-nappal Budapest 15.45 A vihar 16.50 Dr. Tóth 18.00 Híradó 18.50 Fókusz 19.20 Éjjel-nappal Budapest 20.40 Barátok közt 21.20 Tökéletes
bûnözõk 23.15 Híradó 23.50 Kemény motorosok 0.55 Reflektor 1.10 Havazin 1.45
Kalandor 2.10 4ütem 2.40 Teresa 3.25 Gálvölgyi-show 4.00 Tuti gimi 4.40 Ezel –
Bosszú mindhalálig
TV2: 6.20 Hungarikumok – Made in Hungary 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl
konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop 10.45 Asztro-világ 11.55 Hungarikumok
– Made in Hungary 12.00 Tények 12.25 Aktív 12.50 Családi titkok 13.50 Magánnyomozók 14.55 Valentina titka 16.00 Emlékezz, Reina 16.55 A macska 18.00 Tények 19.25 Jóban-Rosszban 20.15 Hal a tortán 21.30 Die Hard 4. – Legdrágább az
életed 0.00 Grimm 1.00 Tények 1.45 Sportos 1.55 Astro-világ 2.55 Aktív 3.15
Combat Hospital – A frontkórház 3.40 Sue Thomas – FBI 4.20 Emlékezz, Reina 5.15
Babavilág 5.35 Super Car
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 8.20 100 éve történt 8.55 Hõsök naptára 9.00 Napközben 10.50
Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30
Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.25 Zene 13.30 A magyar pünkösdi 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 17.50 Sportvilág 17.55 Hõsök naptára 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért
szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.10 Belépõ –
Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin
21.30 Rádiószínház 21.54 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93
Mhz-es frekvencián, valamint az LRT-COM hálózatán a C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.
Január 23., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Lapszemle
19.00 Karácsonyi Mészöly-gála (60p), Katolikus karácsonyi koncert Miklóson (63p), Kórusok karácsonyi koncertje (103p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Január 24., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Teremlabdarúgás (40p)
13.00 Lapszemle 14.00 Karácsonyi Mészöly-gála (60p), Katolikus karácsonyi koncert Miklóson (63p), Kórusok karácsonyi koncertje (103p)
18.00 Lapszemle 19.00 A HBE megemlékezése a doni áttörésrõl (25p), Interjú Sashalmi György fegyverkészítõvel (27p), Néptáncminõsítõ 3. rész
(ism. 60p), Cecei ovisbál (96p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Január 25., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Karácsonyi Mészöly-gála (60p), Katolikus karácsonyi koncert Miklóson (63p), Kórusok karácsonyi koncertje
(103p) 14.00 A HBE megemlékezése a doni áttörésrõl (25p), Interjú Sashalmi György fegyverkészítõvel (27p), Néptáncminõsítõ 3. rész (ism.
60p), Cecei ovisbál (96p) 18.00 Heti híradó 19.00 Hitélet: Hit Gyülekezete
– Istentisztelet (~160p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Január 26., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet: Hit Gyülekezete – Istentisztelet (~160p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Harmónia-bál Cecén (ism.
95p), Szilveszteri Kosárlabda Kupa (17p), Szalagavató bál 23.00 és 0.00
Heti híradó
Január 27., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Teremlabdarúgás (40p) 13.00
és 18.00 Heti híradó 19.00 Interjú Nagy Lajossal (53p), N. Kovács Zsolt Indonéziáról 1. rész (~45p), Interjú és fõzés Kissné Krisztinával 23.00 és
0.00 Heti híradó
Január 28., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Harmónia-bál Cecén (ism. 95p),
Szilveszteri Kosárlabda Kupa (17p), Szalagavató bál 13.00 Heti híradó
18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport: Teremlabdarúgás (40p) 23.00 és
0.00 Lapszemle
Január 29., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Teremlabdarúgás (40p) 13.00
és 18.00 Lapszemle 19.00 Hitélet: Hit Gyülekezete – Istentisztelet
(~160p) 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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KIEMELT
APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!
FOGSORJAVÍTÁS
06 25 468 556, 06 70 382 8512
GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása,
karbantartása 06 30 440 5790
AUTÓ, 9 SZEMÉLYES KISBUSZ
BÉRLÉSE OLCSÓN,
RÖVID/HOSSZÚ TÁVRA,
KÜLFÖLDRE IS. 06 70 5397 882
AUTÓMENTÉS, AUTÓSZÁLLÍTÁS
06 20 3426 091
Sárbogárd, Vasút út 2. szám alatt
kétszintes, 340 m2 alapterületû,
SZOCIÁLIS ÉS IRODAÉPÜLET
KIADÓ. Telefon: 06 20 9361 577
OMV TÖLTÕÁLLOMÁS
Dunaújvárosnál
FÉRFI MUNKATÁRSAKAT KERES.
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal
a sárbogárdi OMV-nél.
AUTÓBUSZVEZETÕKET KERESÜNK
HOSSZÚ TÁVÚ
FEJÉR MEGYEI MUNKÁRA!
Kiemelten Sárbogárd környékérõl.
(Sárbogárd, Szabadhídvég,
Sáregres, Ozora, Káloz,
Lajoskomárom, Alsószentiván)
Jelentkezés önéletrajzzal:
jevrem@hr-group.hu
ÁRUSZÁLLÍTÁS, KÖLTÖZTETÉS
06 20 367 2785
SIÓFOK-SÓSTÓN 2x40 nm2-es külön
bejáratú, fejújított NYARALÓ ELADÓ.
Érdeklõdni: 06 20 201 1314
Belföldi és nemzetközi
ÁRUSZÁLLÍTÁS, KÖLTÖZTETÉS
3,5 tonnás furgonnal, kedvezõ áron.
06 20 239 6270, 06 30 839 0146

„ARANYKALÁSZOS
GAZDA”

APRÓHIRDETÉSEK
Mozgóbolti árusításra megbízható agilis, kereskedelmi végzettséggel és B-kategóriás jogosítvánnyal rendelkezõ munkatársat keresek sárbogárdi telephellyel. Telefon: 06 (70) 255 0088
(6004589)

Faipari munkára munkatársat keresek 06 (70)
940 9031
Könyvelést vállalok egyéni vállalkozóknak, õstermelõknek 06 (70) 316 3752 (6005528)
Albérletet keresek Sárbogárdon 06 (20) 298
0147
Hízók eladók 06 (30) 448 0022
Használt bútorok eladók 06 (25) 462 572 (6005299)

Cser, tölgy hasított tûzifa 2050 Ft, akác kugli
2400 Ft, hasított 2500 Ft, vegyes tûzifa 2300 Ft
házhoz szállítással. 06 (20) 406 9267 (6005550)
Csirkevásár! Január 26-tól tisztítva elõjegyeztethetõ Tinódy út 52. 06 (30) 384 2294 (6005549)
Gondozásért házat adok cserébe 06 (25) 462 113
(6005844)

Kozmetikust keresünk! Szivárvány Stúdió Kossuth u. 9., (tiszti-lakótelep) 06 (20) 582 0418
Margitka Varrodája báli ruhák varrását, átalakítását vállalja hölgyeknek, uraknak. 06 (20) 462
1682 (6005543)
Hízók eladók Cecén 06 (25) 234 310 (6005598)
Redõnyös 06 (30) 966 8446

A TIG Nonprofit Kft. (www.tig.hu) pályázatot hirdet

a vajtai telep telepvezetõi pozícióra
Társaságunkról:
A TIG Nonprofit Kft. 100 %-os állami tulajdonú cég, amelynek fõ profilja az állami
tartalékkészletek biztosítása, elsõsorban a Gazdaságbiztonsági Tartalék beszerzése,
tárolása, szükség szerinti értékesítése, továbbá üres raktárainak, raktártelepeinek
bérbeadása.
A TIG Tartalékgazdálkodási Nonprofit Kft. 24 teleppel látja el feladatait, ezek egyike
a Vajtán mûködõ telep.
Feladatok:
– Irányítja, szervezi és ellenõrzi a vajtai telepet.
– Tartalék- és bértárolt készletek (gabona, olajos magvak) mennyiségi és minõségi átvétele, tárolása, megõrzése és kiadása.
– Az adminisztrációs teendõk határidõben történõ pontos, naprakész ellátása.
– Gondoskodik a rendelkezésére bocsátott szabad kapacitások eredményes hasznosításáról.
– Ellenõrzi és biztosítja az épületek, mûszaki berendezések, tárgyi eszközök, felszerelések rendeltetésszerû használatát, állagmegóvását, hiánytalan megõrzését.
– Ellátja a telep vagyonvédelmének irányításával kapcsolatos feladatokat.
– A telep engedélyezett létszámkeretén belül gondoskodik a telep munkaerõvel való
ellátásáról.
Elvárások:
– legalább 5 éves, mezõgazdaság területén szerzett tapasztalat,
– legalább 5 éves vezetõi tapasztalat,
– kereskedelmi szemlélet és/vagy gyakorlat,
– legalább középfokú, szakirányú, elsõsorban mezõgazdasági végzettség,
– a gabonakereskedelmi piac ismerete,
– igény a szakmai fejlõdésre és a folyamatos tanulásra,
– határozottság és pozitív világszemlélet,
– Office-ismeret, (Excel, Word, Outlook) alkalmazások jó színvonalú használata,
– energikus, proaktív személyiség,
– szervezõkészség, rugalmasság,
– precíz, pontos munkavégzés.

Ingyenes OKJ-s képzési lehetõség!

Amit kínálunk:

A képzés helye: Sárbogárd
A tanfolyam indul: február elején

– versenyképes jövedelem,
– cafetéria,
– az állami háttér nyújtotta biztonság.

(megfelelõ számú jelentkezõ esetén).

Munkavégzés helye: Vajta.

A részletekrõl tájékoztatjuk
a 06 (30) 288 1707-es,
Semseiné Barna Henriett és a
06 (96) 529 621-es telefonszámon.

Jelentkezés módja, idõpontja:
Jelentkezni fényképes, magyar nyelvû önéletrajz tig.human@tig.hu e-mail címre
2015. február 9-ig történõ megküldésével.
Érdeklõdni Nagy Dávid kereskedelmi igazgatónál a 06 (30) 849 8699-es telefonszámon lehet.

DECRA AKADEMIE Kft. Gyõr
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Olimpikon galamb

Schill György HU 14-D-720056 számú postagalambja a 2015. január 15-e és 18-a között Budapesten megrendezett 34. Postagalamb-olimpián elsõ helyezést ért el az országos versenyen, olimpiai összesítésben pedig 16. lett „F” (fiatal standard hím) kategóriában. A megtett kilométer és a szépség együtt befolyásolta a végeredményt. A sárbogárdi galambászatban még nem volt példa arra, hogy kijutott volna galamb olimpiára.
A nagyszerû eredményhez gratulálunk, és további sikereket kívánunk!
Szerkesztõség
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