
Karbantartó-
brigád

Itt a jó idõ, friss a levegõ, süt a nap, irány a
szabadba – elvittem a gyerekeket játszóte-
rezni! Azt gondoltam magamban „alatto-
mosan”, hogy így jól lefáradnak, és ebéd
után tényleg csendes lesz a pihenõ. Én bal-
ga!

Hárman négyfelé szaladtak, és térhang-
zásban kiabálták, hogy „Anya, gyere ide!”
Még szerencse, hogy a játszótér készítõi
számoltak a nagyméretû „utánfutókkal”
is, hogy azok is fölférjenek mindenhová.
Másztunk föl–le, csúsztunk, gurultunk,
hintáztunk, ugráltunk, lengtünk, egyensú-
lyoztunk és még hosszan folytathatnám a
sort. Nekem – az aktív (?) korú felnõttnek
– már lógott a nyelvem, õk meg szapora
léptekkel nyargaltak a következõ felfedez-
ni, meghódítani kívánt területre. Persze,
én az idegeimet is tornáztattam közben,
hogy jaj, le ne essen az egyik, orrot fújjon a
másik, a többieket is engedje játszani a
harmadik.
A délutáni sziesztáról csak annyit: én alig
bírtam nyitva tartani a szemem, õk még
akkor sem nyughattak.
Szóval célom fordítva sült el: a gyerekek
vittek engem játszóterezni, hogy karban-
tartsák az anyjukat, hogy legyen elég ener-
giám utánuk szaladgálni.
Végül is, egy kis mozgás senkinek sem árt!

Hargitai–Kiss Virág
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Kolbászrajongók randevúja Rétiben
Távol áll egymástól a hal és a disznó,
mert az egyik vízben él, a másik szá-
razföldön, az egyik a zsírszegény táp-
lálkozás szimbóluma, a másik épp el-
lenkezõleg. Mégis van közös bennük:
mindegyikbõl készíthetõ ízletes,
egészséges étel, a legkülönfélébb va-
riációkban. S közös a bél is, amibe töl-
tik õket, ha például kolbász készül be-
lõlük.

E közös tulajdonság Rétimajorban hozta
össze a két állatot és rajongóikat egy ran-
devúra, az V. Sárbogárdi Kolbásztöltõ
Fesztiválon. Az új helyszín nem befolyá-
solta a résztvevõk számát és a hangulatot.
A házigazda, Lévai Ferenc és a szervezõ
Mozdulj a Városért Egyesület rutinja re-
mekbe szabott eseményt eredményezett
ebben az évben is.
A mintegy húsz csapat közt baráti, munka-
helyi közösségek, régi és új, más település-
rõl (Lajoskomárom, Tamási, Baracs, Aba)
érkezett résztvevõk egyaránt megtalálha-
tók voltak. Képviseltette magát többek kö-
zött a Fejérvíz, a Sárszentmiklósi SE, a pol-
gárõrség, a sárhatvaniak, borbarátok, sár-
bogárdi nyugdíjas rendõrök.

A Mozdulj a Városért Egyesület a rendez-
vényhez kapcsolódóan minden évben rajz-
pályázatot hirdet. Idén ennek témáját a
nõnap adta. A nevezõk ötletes montázsok-
kal, rajzokkal, kreációkkal (összesen 141
darab pályamûvel) lepték meg a zsûrit:
Ambróziné Mikuli Margitot, Huszár Kár-
oly és Kovács Zoltánt. Az ítészek több ka-
tegóriában osztottak díjakat. A 4–6 éves
korcsoportban 1. a pusztaegresi óvoda, 2. a
Sárbogárdi Zengõ Óvoda Csip-csup Cso-
dák kézmûvescsoportja, 3. a sárszentmik-
lósi óvoda Napsugár csoportja; a 7–10 éves
korcsoportban I. a Mészöly Géza Általá-
nos Iskola 1. a osztályos csapata, II. Bíró
Anna (MGÁI, 2. a), III. Varga Izabella
(MGÁI, 1. b); a 11–15 éves korcsoportban

I. Kovács Virág Fanni (Petõfi Sándor Gim-
názium, 8. c), II. Huszár Anna (Sárszent-
miklósi Általános Iskola, 6. a), III. Csibrik
Annamária és Lukács Kata (PSG, 8. c); kü-
löndíjat kapott Németh Vanda (MGÁI, 5.
a).

Ezt követõen Huszár Anna mondott el
szép ízesen egy mesét, majd a sárszent-
miklósi iskola éneklõ lánycsokra és a Mé-
szöly 5. osztályosainak tánca (Baráth Edit
vezetésével) színesítette a megnyitót.
Lévai Ferenc köszöntötte a megjelente-
ket, hangsúlyozva, hogy bár jómaga nem
disznóhúskedvelõ, örül, hogy Rétimajor
adhat helyet idén a Kolbásztöltõ Fesztivál-
nak. Egyúttal bátorította a vendégeket,
hogy kóstolják meg az Aranyponty specia-
litását: a halkolbászt és a halcsipszet is.
A megnyitó után egyenként bemutatkoz-
tak a csapatok, saját ihletésû, vicces, kriti-
kus, kissé pajzán versikékkel. Volt, aki még
jelmezt is öltött magára. Közben persze el-
kezdõdtek a kolbászkészítés munkálatai
az asztaloknál: darálás, fûszerezés, töltés,
tekerés, csavarás, végül pedig a sütés, jóízû

Folytatás a következõ oldalon.
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beszélgetések, nevetések, éneklés és koccintás közepette. Mert ez
a gasztronómiai együttlét jó alkalmat kínál arra, hogy ki-ki
bemutathassa a saját sütemény-, pálinka- vagy borspecialitását is.
Dél környékén a zsûri – Czeinerné Takács Tünde, Födelevics Ti-
bor, Hegedûs János, Straub Dezsõ színmûvész, dr. Szabadkai Jó-
zsef, Szénássy Ferenc – asztalhoz ült, hogy az elébe járult verseny-
zõk kolbászkarikáit az ízlelõbimbók tesztjének vesse alá. Az egyik
csapat igazán ötletes és ínycsiklandó kenyérpapucsban tálalta al-
kotását.

Az eredményhirdetést megelõzõ percekben Straub Dezsõ szóra-
koztatta a közönséget. Elõadása közben egy kutya is besomfor-
dált valahonnan, leesett kolbászdarabkákra vadászva.
Különdíjban részesült a legfiatalabb kis kukta, Szakács Máté, va-
lamint a legidõsebb: Örsi Emil. A legszebb asztala Fülöp Pista bá-
csiék Vörösboros csapatának volt. Az összes csapat elismerõ ok-
levelet vehetett át. Elsõk lettek a sárhatvani asszonyok, II. a
Fröccsöntõk, III. a Tinód Gyöngye.
A rendezvény sikeres lebonyolításához a Fejér Megyei Közgyûlés
támogatása is nagyban hozzájárult.

Hargitai–Kiss Virág

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A 2015. március 7-én rendezett, nagy sikerû V. Sárbogár-
di Kolbásztöltõ Fesztivál elõkészítésében, lebonyolításá-
ban közremûködõ személyek és támogatást nyújtó szer-
vezetek: Fejér Megyei Közgyûlés, Pentagri Kft., Arany-
ponty Zrt., Irka Papír–Játékbolt, KITE Zrt., Wanderer Pék-
ség Lajoskomárom, Borbarátok Köre, Kovács Béla, Gáz-
modul-Weisz Kft., FÖMO-HÚS Kft., Dr. Szabadkai Ügyvédi Iroda, Huszár
Károly, Kovács Zoltán, Ambróziné Mikuli Margit, Sárszentmiklósi Általános
Iskola, Sárréti Híd, Bogárd és Vidéke, Fejér Megyei Hírlap, Fagyöngy Aján-
dékbolt, Mészöly Géza Általános Iskola 5. b osztályának Táncos Lábak
táncegyüttese, Baráth Edit, Paczona Panna, Csanádi Cintia, Szabó Dina Re-
gina, Tatár Petra, Ellenbruck Zsanett, Fodor és Molnár Kft., Mile Sándor,
Hegedüsné Bereczk Erzsébet, dr. Szabadkai Tamás, Horváth Ferenc, Rigó
József, Födelevics Tibor, Czeinerné Takács Tünde, dr. Szabadkai József,
Hegedüs János, Szénássy Ferenc, Straub Dezsõ Jászai Mari-díjas színmû-
vész, Fodor János.

Segítségüket tisztelettel köszönjük!

A Mozdulj a Városért Egyesület elnöksége

Borosgazdákból
borászok

Hétfõn öt órai kezdettel találkoztak a sárbogárdi és környékbeli
borosgazdák a sárszentmiklósi klubban. A találkozás oka két elõ-
adás volt. Az egy-egy órás elõadások témái a következõk voltak: a
szõlõ védelme, valamint a borászat alapfogásai házi, kerti pincé-
szetben.
A Singenta Növényvédelmi
Kft. elõadói elsõsorban saját
termékeikkel mutattak be pél-
dákat vetített képek segítségé-
vel, de nem zárták ki más ter-
mékek hatékonyságát sem. A
szõlõvédelemmel kapcsolat-
ban szó esett a peronoszpórá-
ról, vagy más néven liszthar-
matról, az amerikai kabócáról,
mely a levelek sárgulásáért és a
szõlõ pusztulásáért felelõs, de
egyéb növénybetegségek is te-
rítéken voltak. Ezek kezelésére
ajánlottak növényvédõ szere-

ket, melyek megelõzhetik a betegségeket, vagy megóvhatják a
szõlõt, de más gyümölcsöket is a betegségektõl, sõt az elpusztulás-
tól is.
Szó esett a zöldmunka fontosságáról és arról, hogy ezt idõben
megkezdjük.
A második elõadásban a borkészítés volt a téma. A borosgazdák
ebben a részben olyan technikákat, apró cseleket tanulhattak,
melyek jobbá, értékesebbé és finomabbá tehetik boraikat. Ezek-
kel a technikákkal részt vehetnek a nagyobb borpiacon is. Ahogy
az elõadó fogalmazta meg mottóként: az élet túl rövid ahhoz,
hogy sok rossz bort igyunk. Beszélt a szüretelésrõl, a bor cukrá-
nak, alkoholszintjének és savának beállításáról inkább természe-
tes, mint mesterséges beavatkozásokkal, a hordóban érlelés köz-
ben keletkezett anyagok eltávolításáról, azok szétválasztása a
bortól.
A gazdák az elõadás végén kérdéseket tehettek fel, majd egy kis
bor és pogácsa elfogyasztása mellett beszélgethettek a látottakról
és hallottakról.
Érdekes elõadáson vehettünk részt, de voltak még székek szaba-
don, amiket a szervezõk reményei szerint jövõre megtöltenek az
érdeklõdõk.
A teljes elõadást megtekinthetik a Bogárdi TV adásában.

Hargitai Gergely
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Föld derekán, Indonézia ölén 7.
– A következõ sziget, amit meglátogatta-
tok, Bali, aminek egy része turistaparadi-
csom.
Novák Kovács Zsolt: – Fõleg a déli része.
– Egy kicsit turistáskodtatok, fürödtetek,
búvárkodtatok is?
– Az a lány, aki ott fogadott bennünket, az
idegenforgalomban dolgozott, úgy gon-
dolta, hogy ilyen programot is szervez ne-
künk. Kipróbáltuk a búvárkodást, de más-
fél óra múlva azt mondtuk, hogy menjünk
még valahová, mert nekünk ebbõl elég
volt. Nem azért mentünk, hogy feküdjünk
a tengerparton. Azt Magyarországon is
megtehetjük a Balaton mellett, vagy Euró-
pa más országaiban.
– Na jó, de nem pálmafák alatt, fehér ho-
mokban!
– Végül körbejártuk szinte teljesen a szige-
tet autóval. A lány barátja vitt bennünket
mindenhova. Nagyon keveset beszélt an-
golul és magyarul; indonézül illetve helyi,
balinéz nyelven kommunikált. Persze ká-
romkodni tud magyarul. Bali legnagyobb
hegye a Gunung Agung. Ez is vulkán, egy-
fajta szent hegy, és a baliak számára egy
irányjelzõ hegy. Útbaigazításnál nem az
égtájakat használják irányjelzésre, hanem
azt mondják, hogy a hegy felé, vagy a hegy-
gyel ellentétes irányban.

– A hegy a sziget keleti részén van nagyjá-
ból.
– Így van, a közepétõl egy picit keletebbre.
Kiemelkedik a körzetébõl, és szép vulkáni
kúpja van. Balin megnéztünk egy kakasvi-
adalt is, ami elvileg nem legális, betiltot-
ták, a gyakorlatban mégis gyakran meg-
rendezik.
– Végig tudtátok nézni?
– Végig. A helyieknek egy szórakozási for-
ma a kakasviadal, aminek múltba nyúló
gyökerei vannak. Olvastunk olyat, és a he-
lyiek is mondták, hogy az esetleges telepü-
lések közötti vitát nagyon gyakran kakasvi-
adallal döntötték el.
– Nem egymást kaszabolták, hanem elég
volt „csak” két kakas életét kioltani.

– Így van. Elsõ hallásra szörnyû meg véres.
A kakasok, amik a viadalon részt vesznek,
halálra vannak ítélve. A szárnyasokat tu-
datosan készítik a harcra, nevelgetik, ba-
busgatják õket, különleges magokkal ete-
tik, fürdetik, masszírozzák a combjaikat,
edzésbe hozzák õket. Hatalmas népünne-
pély a kakasviadal. Csak férfiak vehetnek
rajta részt, viszont az életkor nem számít,
kisgyerekek is jelen lehetnek. A viadalon
fogadásokat kötnek a kakasokra.
– Ti is fogadtatok?
– Igen, de nem jó kakasra tettünk. A foga-
dás lázas lebonyolítása hihetetlen! A kör
közepén egy ember sétál körbe a kakassal,
és kiabálja: ki és hányat ad? Utána a kö-
zönségbõl kiabálnak be összegeket. Rej-
tély, és nem tudta elmagyarázni a kísérõnk
sem, hogy hogyan tudják megjegyezni, ki
mennyire fogadott. Kupacszámra állt a
pénz, mégis tudták, kinek mennyit kell ad-
ni, hogy ki nyert, nem volt vita belõle. Kör-
ben székeken az idõsebbek és nagyobb te-
kintélyûek ültek. A kakasok sokkal kisebb
méretûek, mint a mieink. Mindegyik kakas
kap egy pengét az egyik lábára, ami a sar-
kantyúra van rákötözve. Amelyik kakas
megöli a másikat, az nyer.
Békésebb vizekre evezve: Bali egyik fõ ne-
vezetessége egy vízesés, ami a legszebb
mind közül. Dús zöld vegetáció veszi kö-
rül, és több 10 méter magasról zuhan le a
víz. Azt mondták, hogy aki beáll alá, az
megszabadul a gondjaitól, tehát egyfajta
szent helyként is használják. Nagyon kelle-
mes volt a vize, 25-30 fokos.
A következõ érdekessége Balinak egy
Ubud nevû város része, amit úgy hívnak,
hogy Majomerdõ. Ez a Majomerdõ né-
hány hindu kõépítménybõl meg fákból áll,
ahol szabadon élnek a majmok. Az embe-
rek jól tartják õket. Nagyon békések, ba-
rátságosak, ugyanakkor szemtelenek is,
fölmásznak mindenre, az ember zsebeiben
turkálnak, hogy milyen élelmiszert hozott
nekik.
– Agresszívak?

– Azok is tudnak lenni. Az egyik társunk
fényképezõtáskájából egyikük kikapta az
SD-kártyát, tokkal együtt. Szaladtunk utá-
na. Nem is a kártya volt az érték, hanem a
rengeteg fénykép, ami rajta volt. A majom
erõszakosan vicsorgott vissza ránk.
– Hogy tudtátok tõle elszedni?
– Elkezdte szétszedni, mert meg akarta
rágni. Ahogy a külsõ mûanyagtokkal bir-
kózott, a belsejét kidobta, így sikerült visz-
szaszerezni. Másrészt fölmásznak a maj-
mok az emberre, és meg lehet õket simo-
gatni. A majomcsapatnak saját temetõje
van, sírkövekkel, amikre fel van írva az
elhunyt majmok neve, kora.

– Az egyik képen egy ho-
rogkereszt látható.
– Direkt fényképeztem le,
mert nálunk a horogke-
reszt a nácizmus jelképe,
a hinduknál viszont egy
õsi szimbólum, a szvaszti-
ka, ami az élet örök kör-
forgását jelképezi.
Folytatjuk.

Hargitai–Kiss Virág
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Miklósi hírcsokor
Szitakötõ és még több Szitakötõ

A kíváncsi gyerekek folyóiratának egyik szerkesztõségi tagja, Vic-
tor András tartott több órás képzést iskolánkban az elmúlt hét
keddjén. A délelõtt a gyermekeké és szüleiké, a délután pedig az
iskolánkban tanító tanároké volt.
A remek cikkeknek és a folyóirat dekoratív megjelenésének kö-
szönhetõen hamar eltelt a kerek óra, ami alatt megismerhették a
tanulók a tavaszi lapszám néhány kiemelt cikkét, játékos formá-
ban lettek gazdagabbak logikai, matematikai ismeretekkel, gya-
korolhatták a szövegértést, gyarapodhatott szókincsük. Ezen kí-
vül megfigyelhettük, milyen motiváló erõvel bírt a kiadvány színes
és érdekes képvilága, mely a fantáziájukat is gyorsan beindította.
Köszönet a megjelenõ szülõknek is!
A délutáni foglalkozás során a pedagógusok másfél órában ismer-
kedtek a folyóirat eszmeiségével, a cikkek és képek tanítás során
való felhasználhatóságával.
A tanév hátralevõ részében lesz alkalma mindenkinek közelebb-
rõl is megismerkedni a tavaszi és a nyári lapszámokkal.

„MiSulink” újságíró szakkör

Symphonic Brass Quintet

Kedden délelõtt zenélt a film az iskola tornatermében, az ifjúsági
hangversenybérlet utolsó elõadásán. A Symphonic Brass Quin-
tet, az ismert rézfúvós zenekar elõadásában hallhatták a gyerekek
a következõ nagy sikerû filmek zenéit: Csillagok háborúja, Ka-
rib-tenger kalózai, Kockásfülû nyúl, Süsü, a sárkány, Csinibaba,
Oroszlánkirály, és a hangulat megkoronázásaként a Valami
Amerika elõadásában a közönség is részt vehetett. A nagy ho-
ho-ho horgász megjelenítése nemcsak az együttes, hanem néhány
lelkes vállalkozó kisgyermek közremûködésével történt meg. A
zenekar frontembere, Solymosi Péter trombitamûvész mesét is
fûzött az elõadáshoz. Az együttesrõl megtudtuk, hogy az összetar-
tó erõt a „Pécsi Mûvészeti” adja számukra. Számtalan fellépésük
volt már a Mûvészetek Palotájától egészen a budapesti Nemzeti
Színházig. A reneszánsz, a barokk, a klasszikus, a romantikus, a
XX. századi és a kortárs zenei mûvek elõadásában egyaránt jártas
zenekar ezen a délelõttön a miklósi közönséget derítette nagyon
jó hangulatra.

„MiSulink” újságíró szakkör

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny

2015. február 26-án rendezték meg iskolánkban a felsõ tagozato-
soknak szóló helyesírási versenyt, melyen minden osztályból a
legjobb helyesírók vettek részt. Elõször tollbamondással kezd-
tünk, késõbb megkaptuk a feladatlapot is, melynek megoldására

30 percet kaptunk. A feladatok között volt betûrendbe sorolás,
szótagolás, hibás közmondások leírása helyesen és nyomtatott
szöveg folyóírással leírása is, ami természetesen sok helyesírási
problémát vetett fel. Miután mindenki végzett, hazamehettünk,
vagy beülhettünk tanulószobára, hiszen az eredményhirdetésre
csak a javítás után néhány nappal kerülhetett sor.
Izgatottan várjuk, vajon ki jutott be a megyei döntõre.

Farkas Margit, Reiter Csenge 6. b, Téglás Kata, Szücs Norbert 6. a

Kiemelt arany a Csaloglányoknak

A Fejér megyei népdaléneklési verseny döntõjének az idén febru-
ár 27-én Soponya szépen felújított közösségi háza adott helyet. A
megmérettetést elnevezésében Pesovár Ferenc népzenekutató
emlékének szentelték. A zsûri tagjai: Maczkó Mária népdaléne-
kes, a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem tanára, Juhász Zsó-
fia népzenész, a székesfehérvári FMMK–Mûvészetek Háza igaz-
gatója, Németh István népzenekutató, népzenegyûjtõ, a Zenetu-
dományi Intézet munkatársa, Liber Endre népzenész, a Tükrös
zenekar tagja, a Hangvetõ Zenei Társulás és Kiadó igazgatója,
Varró János népzenész, a székesfehérvári Hermann László Zene-
mûvészeti Szakközépiskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intéz-
mény tanára. A 7 elõválogató után 80 produkció jutott a döntõbe,
ahol a Csaloglányok csoport kiemelt arany minõsítést nyert el.
Tagjai: Huszár Anna (szóló), Gulyás Nikolett, Ellenbruck Krisz-
tina (szóló), Magyar Zsuzsa, Szabó Dina, Ellenbruck Zsanett,
Tatár Petra, Paczona Panna, Csanádi Cintia (szóló).

Horváth Ferencné felkészítõ tanár

Meghívó
A Sárbogárdi Múzeum Egyesület

tisztelettel meghívja Önt egy

HAGYOMÁNYÕRZÕ SÉTÁRA

március 15-e alkalmából.

Gyülekezés az ünnep napján
9.00 órakor a Hõsök terén,

majd autóval a Huszár-temetõbe megyünk,
ott 9.30-kor megemlékezés a kopjafáknál,

utána autóval vissza a Hõsök terére,
s innen indul a séta a következõ útvonalon:

Petõfi-emléktábla – Boross Mihály-emlékoszlop –
Huszár-kúria – Tompa Mihály-emléktábla –

Úri utca – Hõsök tere.

Csatlakozzon hozzánk!



6 HÍREK, ESEMÉNYEK / NYÍLT TÉR 2015. március 12. Bogárd és Vidéke

A KATASZTRÓFAVÉDELEM HÍREI

Gázcsonkot rongált meg a leomló fal Vajtán
Gázömlésrõl érkezett bejelentés a megyei mûveletirányítási ügyeletre március 4-én,
szerdán, este. Vajtán egy körülbelül nyolcvan négyzetméteres, tetõ nélküli ház egyik kül-
sõ fala leomlott. A törmelékek megrongálták a romos épület melletti gázcsonkot, amely-
bõl ömleni kezdett a földgáz. A sárbogárdi hivatásos tûzoltók a területet százméteres
körzetben lezárták. A szomszédos házból négy lakónak ideiglenesen el kellett hagynia az
otthonát. A romok alól a tûzoltók szabadították ki az eltörött vezetéket, és kiásták az in-
gatlanhoz bevezetõ csövet, majd a szolgáltató szakemberei a megrongálódott nyomó-
csonkot kiszakaszolták a hálózatból. A munkálatok idejére, körülbelül negyven percen
át szünetelt a gázszolgáltatás 219 vajtai fogyasztónál. Az eset során senki sem sérült meg.

Személygépkocsira dõlt egy teherautó a 63-as fõúton

Közlekedési balesethez riasztották a székesfehérvári hivatásos tûzoltókat és a katasztró-
favédelmi mûveleti szolgálatot március 6-án, pénteken, kora délután. A 63-as fõúton, az
aba-bodakajtori elágazó közelében egy személygépkocsi és egy tejtermékeket szállító te-
herautó ütközött. A tehergépkocsi az árok melletti szántóföld szélén ráborult az autóra,
amelyben a sofõrrel együtt négyen utaztak. Közülük a mentõk két sérültet kórházba szál-
lítottak. A tehergépkocsi vezetõje nem sérült meg. A székesfehérvári hivatásos tûzoltók
daruval állították kerekeire a teherautót, majd mindkét jármûvet áramtalanították. A
mûszaki mentést a katasztrófavédelmi mûveleti szolgálat irányította.

Gázpalackokat hoztak ki az égõ házból Sáregresen

Lángba borult egy családi ház március 9-én, hétfõn, éjszaka Sáregresen. A házban lakó
férfi idõben elhagyta az épületet, a tûzben nem sérült meg. A katasztrófavédelem egysé-
geinek kiérkezésekor az épület teljes terjedelmében égett, és a lángok a ház cserépfedé-
sû tetõszerkezetére is átterjedtek. Az oltási munkálatok közben a sárbogárdi hivatásos
tûzoltók két propán-bután gázpalackot hoztak ki a tûzbõl, az egyik palack nyomáscsök-
kentõje lánggal égett, ezt vízzel eloltották és visszahûtötték. A tûzben az épület teljesen
kiégett.

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó hadnagy, megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

Sárbogárdon körözött személyekkel szemben intézkedtek a rendõrök

Egy Sárbogárd, Ady Endre úton lévõ áruház alkalmazottai kértek rendõri segítséget
2015. március 4-én 21 órakor, mivel onnan egy férfi csokoládét tulajdonított el. A hely-
színre érkezõ rendõrök igazoltatták a 16 éves zemplénagárdi férfit, akirõl megállapítot-
ták, hogy a Budapest Környéki Törvényszék körözi. A fiatalkorút a járõrök elfogták,
majd a tolvaj áruház elõtt tartózkodó két ismerõsét is igazoltatták. A két 16 éves fiúról az
egyenruhások megállapították, hogy a Budapest Környéki Törvényszék velük szemben
is elfogatóparancsot bocsátott ki. A rendõrök mindhárom fiút elfogták és a Sárbogárdi
Rendõrkapitányságra elõállították.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

KÉK HÍREK

Vásárlói
gondolatok

Narancsot vásároltam az egyik áruházban.
Akciós áron kínálták, két kilót vettem be-
lõle 500 forintért. Otthon kibontottam
egyet, hogy elfogyasszam. Ehetetlen volt,
száraz, pudvás. Kibontottam egy másikat
is, az sem volt különb.
Hát itt már mindent lehet? A magyar vá-
sárlóknak minden vackot eladnak a haszo-
nért? Hova lett a becsület?
Sajnos nem ez az elsõ eset, hogy akciós
áron semmit érõ árut sóznak a vevõkre.
Föl vagyok háborodva azon, hogy vannak
üzletek, ahol nem tisztelik azokat az embe-
reket, akikbõl élnek! Van, akinek 500 fo-
rint nem nagy összeg, de egy kis keresetû
embernek igenis sokat számít! És elvárha-
tó, hogy a pénzünkért cserébe udvarias,
megfelelõ kiszolgálást, árut és szolgálta-
tást kapjunk! Egy igazi kereskedõ azon
van, hogy elégedetten távozzanak tõle a
vevõk, hogy legközelebb is visszatérjenek a
boltjába. Aki átveri a vevõit, az elõbb-
utóbb megnézheti magát, mert nem szíve-
sen megy oda az ember, ahonnan keserû
szájízzel távozott.
A többi vásárlót arra biztatom: ne hagyják
szó nélkül az ilyen és hasonló eseteket! Te-
gyenek panaszt a boltban, vagy ha ott nem
értenek a szép szóból, akkor a fogyasztóvé-
delemnél és más fórumokon!
Nem vagyunk mi malacok, hogy moslékba
valót etessenek velünk!

Egy vásárló

POLGÁRÕR-
VONAL

Lakossági
bejelentések és segítségkérések

a polgárõrségtõl
éjjel-nappal a következõ

telefonszámon:
06 (30) 6210 651,

e-mail:
polgarorseg@indamail.hu
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Tájékoztató az Országos Tûzvédelmi Szabályzatról
2015. március 5-én hatályba lépett az Or-
szágos Tûzvédelmi Szabályzatról szóló 54/
2014. (XII. 5.) BM-rendelet (továbbiakban:
OTSZ).
Az OTSZ 225. § (1) bekezdése elõírja: „Ha jog-
szabály másként nem rendelkezik, a lábon álló
növényzet, tarló, növénytermesztéssel össze-
függésben és a belterületi ingatlanok használa-
ta során keletkezett hulladék szabadtéri égeté-
se tilos.”
Az OTSZ 225. § (3) bekezdése szerint: „Ha jog-
szabály másként nem rendelkezik, az ingatlan
tulajdonosa, használója köteles a területet ég-
hetõ hulladéktól és további hasznosításra nem
kerülõ száraz növényzettõl mentesen tartani.”
(2) Mentesül az égetési, tûzgyújtási tilalom alól
a katasztrófavédelmi szerv állománya, ha tevé-
kenysége a károk csökkentésére, a tûz terjedé-
sének megakadályozására, szabályozására irá-
nyul.
Az OTSZ 226. § (1) bekezdése szerint: „Külterü-
leten az ingatlan tulajdonosa, használója a tûz-
védelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha
egybefüggõ területen irányított égetést végez-
het.” A tûzvédelmi hatóság engedélyéhez a ké-
relmet legkésõbb az égetés tervezett idõpont-
ját megelõzõ 10. napig be kell nyújtani az enge-
délyezõ tûzvédelmi hatósághoz. Az irányított
égetést az OTSZ 226. § és 227 §-ban foglaltak
szerint lehet végrehajtani.
Az irányított égetés végzésére vonatkozó kére-
lem tartalmazza:
a) a kérelmezõ nevét és címét;
b) az égetés pontos, földrajzi koordinátákkal,
vagy helyrajzi számmal megadott helyét;
c) az égetés megkezdésének és tervezett befe-
jezésének idõpontját (év, hónap, nap, óra,
perc);
d) az irányított égetés indokát;
e) az égetéssel érintett terület nagyságát;
f) az égetés folyamatának pontos leírását;
g) az égetést végzõ személyek nevét, címét;

h) az égetés felügyeletét biztosító személy ne-
vét és címét, mobiltelefonszámát;
i) a tûz továbbterjedésének megakadályozásá-
ra tervezett intézkedéseket és
j) a helyszínen biztosított, a tûz továbbterjedé-
sének megakadályozására készenlétben tartott
eszközök felsorolását.
A tûzvédelmi hatóság a kérelmet annak beérke-
zésétõl számított 5 munkanapon belül bírálja el.
Az irányított égetés során a tûz nem hagyható
õrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha az irá-
nyított égetést befejezték, azt azonnal el kell ol-
tani.
Az irányított égetés csak úgy végezhetõ, hogy
az a környezetére tûz- és robbanásveszélyt ne
jelentsen.
Az irányított égetés befejezése után a helyszínt
gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, iz-
zást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal
– meg kell szüntetni.
A környezet védelmének általános szabályairól
szóló 1995. évi LIII. törvény (4) bekezdése értel-
mében a települési önkormányzat képvise-
lõ-testületének hatáskörébe tartozik a ház-
tartási tevékenységgel okozott légszennyezés-
re vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és
kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok
rendelettel történõ megállapítása. Települési
önkormányzati rendelet hiányában tilos a lá-
bon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel
összefüggésben és a belterületi ingatlanok
használata során keletkezett hulladék szabad-
téri égetése.
A tûzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szer-
vezetekrõl, a tûzvédelmi bírságról és a tûzvéde-
lemmel foglalkozók kötelezõ élet- és balesetbiz-
tosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) korm. ren-
delet 7. §-a alapján aki:
– tûzvédelmi elõírást megszeg, és azzal tüzet
idéz elõ 100.000–1.000.000 Ft;
– tûzvédelmi szabályt megszeg, és azzal tüzet
idéz elõ és az oltási tevékenységben a tûzoltó-

ság beavatkozása is szükséges volt 200.000–
3.000.000 Ft
tûzvédelmi bírság kiszabására kerülhet sor.
A tûzvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatban
az illetékes tûzvédelmi hatóságnak csak a bír-
ság összegére van mérlegelési jogköre a fenti
kereteken belül.
Sárbogárd Város Önkormányzata képvise-
lõ-testületének az avar és kerti hulladékok
nyílt téri égetésérõl szóló 22/2007. (VI. 15.)
önkormányzati rendelete szabályozza a nem
komposztálható és háztartási tüzelõberende-
zésben el nem égethetõ, vagy nehezen és gaz-
daságtalanul hasznosítható kerti hulladékok
nyílt téri elégetésének helyi szabályait. (Az ön-
kormányzati rendelet teljes terjedelmében
megtekinthetõ Sárbogárd város honlapján:
www.sarbogard.hu).
Sárbogárd közigazgatási területén enge-
délyezett az avar és kerti hulladékok nyílt
téri égetése (a már említett jogszabályok-
ban foglaltak maradéktalan betartása mel-
lett) – kivéve, ha a hatáskörrel rendelkezõ
szerv országos tûzgyújtási tilalmat rendel
el.
A Sárbogárd Város Önkormányzata képvise-
lõ-testületének az avar és kerti hulladékok nyílt
téri égetésérõl szóló 22/2007. (VI. 15.) önkor-
mányzati rendeletében foglaltakkal kapcsola-
tos és szükséges eljárások lefolytatásáról mint
levegõvédelmi hatóság a Fejér Megyei Kor-
mányhivatal Sárbogárdi Járási Hivatala Törzs-
hivatala gondoskodik (7000 Sárbogárd, Hõsök
tere 2., tel.: 06 /25/ 520 291).
Az ismertetõben említett tûzvédelmi illetve le-
vegõvédelmi hatóság mellett a sárbogárdi helyi
rendeletben elõírtakról igény esetén a Sárbo-
gárdi Polgármesteri Hivatal részérõl személye-
sen és telefonon is szívesen tájékoztatjuk a la-
kosságot (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2., tel.:
06 /25/ 520 260).

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

A szabadtéri tûzgyújtás szabályai
A szabadtéri tüzek szempontjából a tavasz a legveszélyesebb idõszak, hi-
szen a jó idõben egyre többen választanak szabadtéri programokat vagy
kezdik meg a kerti munkálatokat. A veszélyt egyrészrõl a száraz aljnö-
vényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a tûz. Koc-
kázatot jelenthet a gondatlanság is; a szabadban keletkezett tüzek 99
százalékát emberek okozzák. Fejér megyében idén eddig 59 szabadtéri
tûzesethez riasztották a tûzoltókat. Jellemzõen a szárazabb, tavaszias
idõ beköszöntével emelkednek meg a vegetációtüzek a megyében.
A károk akkor elõzhetõek meg a legkönnyebben, ha tisztában vagyunk a
biztonságos szabadtéri tûzgyújtás és a tûzmegelõzés alapvetõ szabályai-
val:
– Általában tilos szabadtéren égetni, kivéve ott, ahol azt jogszabállyal,
külön meghatározott esetekben és feltételekkel megengedik.
– Belterületen csak abban az esetben lehet növényi hulladékot égetni, ha
azt önkormányzati rendelet megengedi.
– Elõzetesen engedélyeztetni kell a tûzvédelmi hatósággal a külterületen
lévõ, lábon álló növényzet, tarló, illetve a növénytermesztéssel összefüg-
gésben keletkezett hulladék szabadtéri égetését!

– Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tûzön történõ sütés-fõ-
zés a tûz állandó felügyelete mellett.

– Tûzgyújtási tilalom esetén az érintett területen akkor sem megengedett
a tûzgyújtás, ha azt egyébként más jogszabály megengedi.

A szabadtéri tûzgyújtás feltételeit az Országos Tûzvédelmi Szabályzat
tartalmazza.

Jogszabálytól eltérõ, vagy hatósági engedély hiányában végzett tûzgyúj-
tási tevékenység tûzvédelmi bírságot von maga után!

A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül, és
minden esetben gondoskodjunk megfelelõ mennyiségû oltóanyagról!
Mindig legyen nálunk a tûz oltására alkalmas kézi szerszám, és csak ak-
kora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tu-
dunk tartani! Tájékozódjunk a várható idõjárásról, mert a szél kedvez a
tûz gyors továbbterjedésének!

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó hadnagy,
megyei katasztrófavédelmi szóvivõ
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Angol nyelvi verseny a gimiben
Idén immár ötödik alkalommal szerveztük
meg a környezõ általános iskolák 7. és 8.
osztályos diákjainak angol nyelvi verse-
nyünket. Az írásbeli fordulón 51 fõ vett
részt. Közülük a legjobb eredményt elért
diákok 11 csapatot alkotva versenyeztek a
döntõben, ahol a feladatok között képfel-
ismerés és zenehallgatás éppúgy szerepelt,
mint a szókincset felmérõ, játékos felada-
tok.

A jó hangulatú délutánon a mezõszilasi
Németh László Általános Iskola csapata
(Unsullieds: Fekete Viktória, Müller An-
na, Szûcs Koppány, Varga Roberta) vég-

zett az I. helyen. A II. helyezett a Cecei Ál-
talános Iskola One Direction csapata lett
(Dicsérdi Elizabet, Kacz Kornélia, Por-
dány Emese, Redzsepi Arlena). A Mé-
szöly Géza Általános Iskola Never mind
csapata (Bacskai Tamás, Fekete András,
Killer Gábor) a III. helyet szerezte meg.
Az idei verseny különlegessége, hogy az öt
évvel ezelõtti verseny egyik helyezett tanu-

lója, Szõke Fanni idén a gimnázium végzõs
diákjaként a zsûri munkáját segítette, vala-
mint egy volt diákunk, Madarasi Anett fel-
készítõ tanárként kísérte az alsószentiváni
iskola csapatát.

Gratulálunk a nyerteseknek, és köszönjük
a felkészítõ tanárok munkáját!

PSG

Vitaminforrások kora tavasszal
Tavasz elején számos forrásból pótolhatjuk a vi-
taminokat. A hámsejtek épségéért felelõs a napi
3 mg A-vitamin. A májunk a sárgarépában, sütõ-
tökben, fûszerpaprikában, parajban, sóskában,
paradicsomban, céklában, kelkáposztában,
zöldborsóban, zöldbabban, petrezselyemben,
szójában és a zellerlevélben található karotin át-
alakításával nyeri az A-vitamint. Ezeken kívül
még a tej, vaj, zsíros túró, gomolya, tojássárgája
fogyasztásával is hozzájutunk.
A B-vitaminok csoportja több vitamint foglal
magába, melyek többnyire együtt fordulnak elõ.
A legtöbb B-vitamint tartalmazza az élesztõ, tel-
jes gabonából készült kenyér, liszt, csírák, barna
rizs, dió, mogyoró, gesztenye, tej, sajt, tojássár-
gája, lencse, bab, borsó, paraj, paradicsom,
cékla, burgonya, káposzta, kelkáposzta, sárga-
répa, saláta, gyümölcsök.
A napi 1,5-2 mg B1-vitamin az idegek és izmok
mûködésében, a B2 a sejtoxidációban és a vér-
képzésben, a B3 pedig a szénhidrát-anyagcseré-
ben játszik szerepet, s májvédõ hatású is. To-
vábbá a napi 5-20 mg B5-vitamin a máj, a bél és
a bõr funkciója szempontjából fontos, a napi 2-5
mg B6-vitamin a fehérje-anyagcserében és a
vérképzésben vesz részt, illetve a napi 1-3 mg
B10-vitamin a vörösvérsejtek érését segíti elõ.
Ugyancsak a vörösvérsejtek éréséért felelõs a
B12-vitamin, amely a vérszegénység ellen igen
hasznos. Úgynevezett transzport vitamin (orot-
sav) a B13-vitamin, vagyis fontos ásványi anya-
gokat szállít a felszívódás érdekében. Ezen kívül
a fehérjeszintézist, a test növekedését, fejlõdé-
sét irányítja. A modern élelmiszeripari módsze-

reknek köszönhetõen szervezetünk alig tartal-
mazza a B17-vitamint, pedig az több betegség
megelõzésére és kezelésére alkalmas. Gyako-
ribb forrásai: lucerna, csírázó lucerna, keserû-
mandula, köles, alma-, sárga- és õszibarack-,
cseresznye-, körte- és szilvamag.
Régóta elismert a szervezet ellenálló erejét nö-
velõ C-vitamin, mely fokozza a sejtanyagcserét
és érleli a vörösvérsejteket is. Állandóan, de kü-
lönösen tavasszal mindenkire vonatkozóan
(gyerekektõl az idõsekig) fontos a szervezet
C-vitaminnal való ellátása. Ilyenkor az ajánlott
mennyiség többszöröse is fogyasztható, ha le-
het, természetes forrásból. Ilyenek a citrom,
grapefruit, narancs, tavaszszal az újburgonya,
hónapos retek, zöldhagyma és saláta. Ezeken kí-
vül: paradicsom, karalábé, fejes káposzta, kel-
káposzta, csipkebogyó, alma, paprika. Hõre
rendkívül érzékeny a C-vitamin, ezért melegítés-
kor, fõzéskor illetve a száraz zöldségekbõl is
szinte teljesen eltûnik.
A csontépítést és a kalciumfelvételt a D-vitamin
szabályozza. Megfelelõ bevitelével megelõzhe-
tõek: a csonttörékenység, a csontritkulás és a
fogbántalmak. A napi 0,01-0,02 mg mennyisé-
get nem ajánlatos túllépni, mert káros lehet. To-
jássárgája, tej, vaj, tejszín, zabpehely, élesztõ,
búzacsíra is tartalmaz D-vitamint, illetve a nap-
fény által is hozzájut szervezetünk.
A hormontermelésben és a sejtek anyagcseré-
jében van fontos szerepe az E-vitaminnak, amely
erõsítõ, regeneráló hatású is egyben. Bevitelé-
vel megelõzhetõ a meddõség, a szexuális gyen-
geség, a menstruációs zavarok és a változáskori

panaszok. E-vitamin források: csírázó magvak,
teljes gabonaliszt (Graham), teljes kenyér (bar-
na), szója, tojás, csipkebogyó, dióbél, földimo-
gyoró, gesztenye, mandula, napraforgóolaj,
mák, tökmag, zöldség- és fõzelékfélék.
Vérzéscsillapító hatású a K-vitamin. A napi szük-
séglet 2-5 mg, amelyet a zöldségek, fõzelékek
fedeznek.
A P-vitamin az ereink falát erõsíti és a vér kalci-
umszintjét is emeli. Forrásai: citrusfélék, na-
rancs, paprika, csipkebogyó, fekete ribiszke,
szilva, cseresznye.
Valamennyi vitamin mennyiségét befolyásolja a
tárolás, illetve az elkészítés technológiája. Vesz-
tenek vitamintartalmukból a fagyasztott, szárí-
tott, fény- és hõhatásnak kitett élelmiszerek.
Összefoglalva elmondható, hogy télen is van bõ
választék a vitaminforrásokból. A tejtermékek, a
teljes értékû gabonából készült lisztek, kenye-
rek, a zöldségek, gyümölcsök, magvak, csírák
és a tojás fogyasztása, vagyis a vegyes, változa-
tos étrend fedezi a szükségleteinket, s megkímél
bennünket a tavaszi fáradtságként emlegetett,
kellemetlen gyengeségtõl.
Forrás: fokuszbanano.hu/testilelkiegeszseg
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Mészöly-hírek
Az óvodában jártunk

Március 2-án, hétfõn, az elõre egyeztetett idõpontban a Sárbo-
gárdi Mészöly Géza Általános Iskola 1. évfolyamos tanulóival el-
látogattunk a Sárbogárdi Zengõ Óvodába.

A gyerekek nagy izgalommal várták a találkozást a régi ovijukkal
és az óvó nénikkel. Mikor megérkeztünk, nagy szeretettel fogad-
tak bennünket. Minden kisgyermek bement a régi csoportjába,
ahol a korábbi kis játszótársait üdvözölhette. Mindenki azonnal
megtalálta a helyét a régi csoportszobában. A kis ovisoknak na-
gyon lelkesen meséltek az iskoláról, az óvó néniknek pedig büsz-
kén villantották meg eddig megszerzett tudásukat, a betûk és szá-
mok ismeretét. Persze a lényeg a játék volt; kicsit visszamenve az
idõben újra ovisnak érezhették magukat. Mikor elérkezett a bú-
csú pillanata, sok elsõs szívesen maradt volna. Az egyik kisfiút el is
bújtatták a kis társai, hogy maradhasson, és ismét közéjük tartoz-
zon.
Köszönjük az óvoda vezetõjének, Huszárné Kovács Mártának és
az óvó néniknek a támogató együttmûködést, hogy meghívtak
bennünket, és felejthetetlenné tették a gyerekek számára ezt a
délelõttöt. Szeretettel várunk benneteket mi is az iskolánkban!

1. a és 1. b osztályos tanulók és a tanító nénik

Szépülünk

Intézményünk több mint 30 éve viseli Mészöly Géza festõ nevét,
akinek munkássága ma is példaértékû. Az õ mûvészetét követve –
igaz, nem tájképekkel – gyermekközeli falfestmények kerültek a
Mészöly Géza Általános Iskola alsós folyosójának falára, a tanító
nénik összefogásának, kézügyességének köszönhetõen.
Az iskolánk egyre szépülõ, esztétikus képe, hangulata, jó hatással
van gyermekeink magatartására, közérzetére is.
A dekorációk a tanítói, tanulói közösség kreativitását dicsérik.
Köszönet minden ügyes kéznek!

Kiss Mónika

Bartók próba

A TÁMOP-6. 1. 2 „TIE Program” kiemelt projekt keretében
2015. március 6-án került sor az elsõ „Hétpróba” eseményre, a
Bartók próbára.
Tíz ötödik osztályos tanulóval utaztunk Székesfehérvárra a Bory
Jenõ Általános Iskolába. A program során láttunk modern, népi
és kerekes székes táncokat. A hiphopbemutató után lehetõsé-
günk volt tánctanulásra, a népi táncbemutatót közös játék zárta.
A délután legmeghatóbb pillanatait a kerekes székes tánccso-
portnak köszönhettük. Mûsoruk szívünkig, lelkünkig hatolt, a
mozgáshoz való viszony új dimenziói tárultak elénk.

A tartalmas délutánon több mint száz fõ ötödik évfolyamos tanu-
ló tapasztalhatta meg egy idõben a táncmûvészet közösségformá-
ló erejét.

Dicsérdi Józsefné

Rajzverseny a nõnap nevében

Harmadik éve hirdet rajzversenyt és kiállítást Fodor János irányí-
tásával a Kolbászfesztivál. Az elsõ évben a rendezvény emblémá-
ját lehetett megtervezni, tavaly farsangi álarcot készítettünk, idén
tavaszi hangulatot keltett a nõnap ábrázolása.

Az óvodások virágokat, ajándékokat készítettek, a nagyobbak in-
kább rajzoltak, ragasztottak virágcsendéletet, portrékat, montá-
zsokat lányokról, anyákról, mamáról.
Iskolánkból elsõ helyezett lett az alsósok kategóriájában az 1. a
csoport munkája, második Bíró Anna (2. a) képe. Varga Izabella
(1. b) harmadik. A felsõsök közül Németh Vanda különdíjat ka-
pott, kettõs portrét kasírozott újrahasznosított papírból.
A fesztiválon felléptek az 5. b osztályosok is néptáncukkal. Büsz-
kék vagyunk rájuk és kreatív, ügyes kezû tanulóinkra is!

Ambróziné Mikuli Margit
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„…Magyar vagyok. Büszkén tekintek át
A multnak tengerén, ahol szemem
Egekbe nyúló kõsziklákat lát…”
(Petõfi Sándor: Magyar vagyok)

Tisztelettel meghívjuk
2015. március 15-én, vasárnap, 17 órakor kezdõdõ
fáklyás felvonulásunkra a magyar hõsi emlékmûnél,

majd az azt követõ ünnepi mûsorra a cecei mûvelõdési házba.

Ünnepeljük együtt a márciusi ifjak dicsõ emlékét!

„…Nagy tetteidet, bajnok nemzetem
Európa színpadán mi is játszottunk,
S mienk nem volt a legkisebb szerep…”

(Petõfi Sándor: Magyar vagyok)

Ne engedjünk Lucifernek!
Talán ez lehetne a mottója dr. Sándor Ba-
lázs lelkipásztor kedden este tartott szolgá-
latának.
A sárbogárdi református gyülekezeti ház-
ban tartott hitéleti eseményre olyan sokan
voltak kíváncsiak, hogy meg is telt a terem s
benne minden szék a hívõkkel. Az ese-
ményt énekekkel tették még meghittebbé.
A hitmélyítõ böjti estéket március 9–14-éig
minden este 18 órától tartják meg s várják
az érdeklõdõket. Ennek a sorozatnak a ke-
retén belül tartották eme eseményt is. A
szerdai naptól fogva Futó Zoltán lelkipász-
tor magyarázatát hallgathatják meg.

Mindkét lelkipásztor egy igének a jelenté-
sét magyarázza, mégpedig „Ha szerettek en-
gem, megtartjátok az én parancsolataimat.”
(János 14, 15)

Dr. Sándor Balázs igemagyarázatában ar-
ról szólt, mennyire hithû a mai gyülekezet
tagja, és mik azok a bûnök, amiket megen-
gednek maguknak, pedig ahogy a gyüleke-
zetet, úgy az egyházat is a hívõkrõl ítélik
meg. Sokan engednek Lucifer csábításának
apró dolgokkal (mint például a hazugság).
Kérte a gyülekezet tagjait: gondoljanak a
tanítványokra, akiket Jézus küldött ki a vi-
lágba, tanuljanak az õ sorsukból, és ne félje-
nek az õket körülvevõ világtól.

Hargitai Gergely

Meghívó
a cecei megemlékezésre

Sárbogárd Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja
a város lakosságát

az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc emlékére

rendezendõ

VÁROSI ÜNNEPSÉGRE.
Ünnepi beszédet mond

dr. Sükösd Tamás polgármester

Közremûködnek: a Huszics Vendel
Kórus, a Sárbogárdi Fúvószenekar,
a Petõfi Sándor Gimnázium tanulói.

Helyszín: Sárbogárd, Hõsök tere
és a Petõfi-emléktábla

Idõpont: 2015. március 15.,
18.30 óra

MeghívóMeghívó

városi fáklyásvárosi fáklyás

megemlékezésremegemlékezésre
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A KÖTELESSÉG EMBERE

Nagydobai és marosdécsei Décsey Lajos közbirtokos nemes
családból született, az 1818-ik év november 23-án Ér-Körösön,
az akkor még Erdélyhez tartozó Közép-Szolnok megye egyik
községében.
Elemi tanulmányait a helybeli reform iskolában kezdve, már 8
éves korában a debreceni fõiskola III-ik elemi osztályába véte-
tett fel. Ezen hires kollégiumban folytatta aztán s végezte is be
középiskolai és jogi tanulmányait, a nagy Péceli, Ercsey, Sár-
vári, Kerekes és több országos nevû professzorok lábainál, a
kiktõl nem csupán a tudományok édes tejét szívhatta magába
az eleven eszû ifjú, hanem azt a valódi puritán, kálvinista ér-
zületet és gondolkozást is, melyet mindnyájan ismertünk és
tiszteltünk Õ benne. Debrecenben ismerkedett meg, gyermek-
korában, azzal a nagytehetségû ifjúval, a ki ekkor kollégiumi
praeceptor, Décseynek is tanítója, s késõbb arra volt hivatva a
gondviselés által, hogy a magyar ref. egyháznak egyik fényes
csillaga legyen: Török Pállal, a kihez azután is mindvégig nem
csupán baráti, hanem valódi fiúi szeretettel ragaszkodott. E vi-
szonynak köszönhette késõbb egyház-megyénk, hogy Décseyt
megismerhette és 30 évig a magáénak mondhatta.
Jogi pályája végzetével, 19 éves korában már Szatmármegye
nagyhírû fõjegyzõje, a lánglelkû szónok és költõ, Kölcsey Fe-
renc oldala mellett van joggyakorlaton, és – saját szavai sze-
rint – hallgatja vala nagy mesterének magasreptü szellemi ok-
tatásait, az ifjú lélek sóvár szenvedélyével, egész azon napig,
midõn a halhatatlan költõ lelke égbe szállt.
Ez után a szülõmegyéjében egy évig viselt megyei tiszteletbeli
aljegyzõsége után ifjúi tettvágya az ország fõvárosába vonja, s
1840-ben letévén az ügyvédi vizsgát kitûnõ sikerrel, csakhamar
önálló ügyvéddé lesz, mely minõségében

Tehetségével s kiváló szorgalmával e közben szélesebb körök
figyelmét is magára vonván, elébb (1846) a nagy Széchenyi ál-
tal létesített tiszaszabályozási, majd pár évvel késõbb a gróf
Andrássy Gyula elnöklete alatt megalakult elsõ magyar ti-
szagõzhajózási társulat ügyvédje s jegyzõje lett, 1848-ban pe-
dig a Széchenyi vezetése alatt álló közlekedési minisztérium
folyószabályozási s hajózási osztályába titkárrá neveztetett ki
István nádor által, s e minõségben szolgálta a hazát egészen a
világosi fegyverletételig.
Az ezután következett szomorú korszak tudvalevõleg tétlen-
ségre kárhoztatta a magyar közélet összes hazafias elemeit és
számottevõ erõit. Décsey Lajos is, bár a császári kormány által
– mint nem kompromittált egyén – felszólíttatott elébbi hivata-
lai folytatására, Fehérmegye Alsó-Körtvélyes pusztájára vonult
vissza, hogy ott, a szabad természet kebelében, távol a világtól
s közel az Istenhez, táplálja titkos hazafias reményeit s várja
a jobb napok felderültét. Ez a kies kis puszta lett most, az er-
délyi születésû embernek új hazája, itt szántott vetett, kertész-
kedett páratlan szorgalommal, s a körtvélyesi csendes Tusculá-
num rövid idõ alatt egy kis paradicsommá változott át kezei
alatt, melybe idõközben fészkeket rakott a családi boldogság
is, benépesítvén azt fényes szárnyú apró angyalokkal.
Jött aztán 1860, a nemzeti fellángolásnak ez a gyönyörû, de
hirtelenséggel letûnt esztendeje; felragyogott a haza egén a
szabadulás reménycsillaga, hogy aztán csakhamar lefusson az
égrõl… Megelevenültek a száradt csontok, felébredt a szunnya-
dó hazafiság, s Kárpátoktól Adriáig töltötte be a levegõt:

A lelkes Décsey sem maradhatott tovább tétle-
nül, oda állt õ is az építõk közé, a megye védbástyájára, elébb
mint törvényszéki elõadó birája Fehérvármegyének. A közbe-
jött rendszerváltozással azonban ismét a magánéletbe vonul-
ván vissza, egész közéleti tevékenysége a fehérmegyei gazdasá-

gi egyletre szorítkozott, melyben igazgató-tanácsosi állást vi-
selt.

Az alkotmányos korszak megnyíltával ismét ott látjuk Décseyt
a küzdõ harcosok, sõt a vezérek között, és a mint a megyei élet
sorompói megnyíltak, 1865-ben Fejér-megye sármelléki járásá-
nak fõszolgabirájává lett a kiváló tehetsége, erélye és pontos-
sága által nagy népszerûségre emelkedett férfiú, s e hivatalt
viselte 1872-ik év elejéig, a mikor a kir. járásbíróságok ország-
szerte felállíttatván Õ Felsége által a sárbogárdi kir. járásbirói
hivatalra neveztetett ki. 14 évig viselte e hivatalt, s igazság-
szolgáltatás ügyét nemcsak szakértelemmel, de teljes odaadás-
sal és oly páratlan buzgósággal is, a mely akkor megyeszerte
szinte közbeszéd és magasztalás tárgyát képezte, sõt képezi
maiglan is.

Érezvén azonban a 68 év terhét, s részben családi körülményei
miatt is, 1886-ban, saját kérelmére nyugdíjba helyeztetett,
mely alkalommal Õ Felsége kir. tanácsosi címmel és ranggal
jutalmazta meg a hosszú szolgálatban szerzett kiváló érdemeit
annak a hív szolgának, a kinek kora ifjúságától fogva jelszava
volt: királyért és hazáért!

Visszalépett hát a közhivatalnoki, s reá nézve éppen nem dics-
telen pályától, a melyen való tevékenységét tán kissé hossza-
san, de – érzem – még mindig fogyatékosan vázoltam: visszalé-
pett, hogy – mint akkor mondá – hátralevõ életét egészen drá-
ga családjának és annyira szivéhez nõtt s szeretett egyházá-
nak szentelhesse.

(Protestáns Egyházi és Iskolai Lapok – 1895. szeptember 9.)

A régi bogárdiak még emlékeznek az egykori alsókörtvélyesi Décsey-birtokra a pesti sínek mentén. Sokszor lehetett ezt a nevet hal-
lani régmúltidézõ beszélgetésekben, de vajmi keveset tudunk ma már a névadóról, Décsey Lajosról, aki a szabadságharc után itt
telepedett le. A 19. század jeles férfiújáról van szó, ki 220 esztendõvel ezelõtt, 1895 tavaszán halt meg. Volt királyi tanácsos, táblabí-
ró, a külsõ-somogyi egyházmegye gondnoka, a pesti teológia igazgatóságának tagja, s megannyi cím olvasható a róla szóló gyász-
hírben. Az alábbiakban egy rövid életrajzot adunk közre, mely széles körû közéleti tevékenységének csupán egy szeletét öleli fel.
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RAKOTTAS ÉTELEK
TAVASZI RAKOTTAS

Hozzávalók: 3 közepes db sárgarépa, kb. 40 dkg kelbimbó, 5 dkg vaj, 2
db tojás, só és bors ízlés szerint, 2 ek étkezési keményítõ, 50 dkg
csirkemellfilé, 3 ek olívaolaj, 5 g zsemlemorzsa, 2 dl fõzõtejszín, 1
közepes fej fokhagyma, szerecsendió ízlés szerint, 1 csokor petrezse-
lyem, 15 dkg sajt.
A répát felkarikázzuk és a kelbimbóval együtt kevés vajon megpároljuk. A
tojásokat szétválasztjuk. A fehérjét kissé felverjük, sózzuk, borsozzuk, és a
keményítõvel simára keverjük. A csirkehúst megforgatjuk a masszában,
és egy serpenyõben kevés olívaolajon mindkét oldalát pár percig elõsüt-
jük. Egy tûzálló tálat kivajazunk, megszórjuk morzsával, és elrendezzük
benne a húst. A tejszínt elkeverjük a tojások sárgájával, ízesítjük fokhagy-
mával, szerecsendióval, petrezselyemzölddel, sózzuk, borsozzuk ízlés sze-
rint. A felét ráöntjük a húsra, erre halmozzuk a párolt zöldségeket. Végül a
tetejét megszórjuk reszelt sajttal, és a maradék tejszínt is rácsurgatjuk.
Elõmelegített, 180 fokos sütõben kb. 30-35 percig sütjük.

FÜSTÖLT SAJTOS CSIRKEMELL KRUMPLIPÜRÉN

Hozzávalók a csirkéhez: 60 dkg csirkemellfilé, 15 dkg füstölt sajt, 10
dkg trappista sajt, 2 db tojás, 3 dl fõzõtejszín, 15 dkg finomliszt, 1 db
piros és 1 db zöld kaliforniai paprika; a krumplipüréhez: 1 kg burgo-
nya, 1 tk tengeri só, õrölt fehér bors ízlés szerint, 1 ek majoránna, 5
gerezd fokhagyma, 10 dkg margarin.
A krumplipürét szokás szerint elkészítjük. A csirkemelleket a vastagabb fe-
lüknél 3/4-ig bevágjuk, széthajtjuk, így egy szép nyitott szeletet kapunk.
Gyengéden kiklopfoljuk (NEM VÉKONYRA!). Sózzuk, borsozzuk mindkét
felét, majd lisztbe, a felvert sózott tojásba és a reszelt sajtba forgatjuk. Egy
tepsiben szépen elrendezgetjük. A maradék sajttal megszórjuk, a tetejére
öntjük a tejszínt. 190 fokos, elõmelegített sütõben kb. 50 perc alatt készre
sütjük. A kaliforniai paprikákat kis kockákra vágjuk, majd belekeverjük a
krumplipürébe.

LUSTA ASSZONY RAKOTTASA

Hozzávalók: 4 db csirkecomb, 10 dkg házi füstölt szalonna, 30 dkg
burgonya, 2 közepes fej vöröshagyma, 1 közepes db cukkíni, 2 köze-
pes db t. v. paprika, ételízesítõ, só és bors ízlés szerint.
A csirkecombokat megtisztítjuk, majd ízlés szerint fûszerezzük. A szalon-
nát beirdaljuk. A zöldségeket megtisztítjuk, a burgonyát, a hagymát és a
cukkínit 1 cm-es darabokra szeleteljük. A pataki (római) tálba belerétegez-
zük a hozzávalókat a következõk szerint: alulra két szelet szalonna, rá a bur-
gonya, rá a cukkini, aztán a hagyma, végül a felszeletelt paprika. Mindezek
tetejére tesszük a fûszerezett csirkecombokat és befedjük a maradék két
szalonnával. A tálra helyezzük a tetejét és sütõben, kis lángon kb. 1,5 órát
sütjük-fõzzük. Az utolsó fél órában a tál tetejét levesszük, és így sütjük to-
vább.

GOMBÁS–PARADICSOMOS RAKOTTAS

Hozzávalók: 1 db csirkemellfilé (vagy pulykamell), 1 ek sertészsír
(sült), 1 nagy fej vöröshagyma, 40 dkg csiperkegomba (tönk is kell), 1
közepes db csiperkegomba, 2 kis db paradicsom, 2 gerezd fokhagy-
ma, 5 dkg sajt (reszelt, ízlés szerint), ételízesítõ, majoránna ízlés sze-
rint.
Felszeleteljük a hagymát, a paradicsomot és a gombát. Egy kisebb jénai
tálba rakjuk a zsírt, majd a hagymát és a gombatönköket szépen elrendez-
getjük. A fokhagymát fokhagymanyomóval rányomjuk. Erre szórunk egy
kis majoránnát, és az ételízesítõvel megszórt csirkemellet ráhelyezzük a
hagymás–gombás ágyra. A húsra tesszük a felszeletelt gombafejet és a
paradicsomot. Reszelünk rá egy kis sajtot, és mehet a sütõbe.

MATRÓZTÁL

Hozzávalók: 1 kg burgonya, 70 dkg csirkemellfilé, só, bors és szár-
nyas-fûszerkeverék ízlés szerint, 2 gerezd fokhagyma, 6 db tojás, 350
g lecsó, 2 dl tejföl, 3 dl napraforgóolaj, sajt.
A krumpliból hasábburgonyát készítünk, megsütjük, és egy tepsi aljára he-
lyezzük. A csirkemellfilét csíkokra vágjuk és kevés olajon fûszerekkel és az
apróra vágott fokhagymával megpároljuk. A lecsót hozzákeverjük, és még
pár percig fõzzük. Amikor megvan, ráöntjük a sült krumpli tetejére (a leve
nélkül). 6 db tojásból és a tejföllel omlettet készítünk, majd a lecsós hús te-
tejére tesszük, sajtot reszelünk rá, és 15 percig sütjük.

NAGYMAMA RECEPTJEI INTERJÚ (FIKTÍV)
– Ön ennek a pénzintézetnek a vezérigazgatója?
– Igen.
– Hogy került ebbe a különleges helyzetbe?
– Pénzügyi iskolákat végeztem itthon és külföldön, Angliában,
Amerikában. Aztán idehaza értékelték a szakmai tudásomat,
egyre magasabb állásokba kerültem, jó kapcsolataim alakultak ki,
együtt vacsoráztam befolyásos emberekkel, értékelték a humoro-
mat, komolyságomat, a legjobb szabóságoknál dolgoztattam, si-
kereim voltak a bankvilágban és a nõknél, nem jelentett gondot
megvesztegetni valakit. Mit mondjak? Lehetõségeim kínálkoz-
tak, és én megragadtam õket.
– Hogyan sikerült ellopnia több tízmilliárd forintot?
– Nem egyedül loptam el. A cég vezetõségében voltak teljesen
megbízható embereim. Egyedül nem lett volna ez lehetséges. Ha
a belsõ ellenõrzés kap egy milliárdot, akkor nagyon kreatívvá vá-
lik.
– Egy milliárd, az ezermillió?
– Igen.
– Ha jól számolok, ennyi pénzért lapátol sódert, kever maltert
ezer munkásember egy teljes évig. Mondjuk ezer családapa.
– Hát igen.
– Önök nem szégyellik magukat?
– Miért kellene? El tud képzelni lelkifurdalástól gyötört cápát a
tengeren? Hadd mondjak valamit! Ha a pénzvilágban létrejönne
a szégyen, leállna a gazdaság, higgye el!
– Lapátolt már sódert?
– Nem volt rá szükségem.
– Élt tenyérnyi, koszos lakásban, reggelizett a viaszosvászonnal
borított konyhaasztalnál, köhögött reggel a rossz cigarettától,
tántorgott szombaton részegen hazafelé a kocsmából?
– Nem. Ezért is szégyelljem magam?
– Ön személyesen mennyit tett zsebre a lopásból?
– Tízmilliárdot. A többi elment a közremûködõknek.
– Minket, egyszerû embereket furdal a kíváncsiság. Minek önnek
ennyi pénz? Érteni szeretném.
– A pénz, uram, olyan cucc, hogy egyre több kell belõle. Nincs ha-
tára a pénzvágynak. Egy panorámás lakás a hegyen nem olcsó ám!
És kocsi mindenkinek, jó kocsi. A srácnak a legjobb egyetem túl a
tengeren. Mellesleg hol vagyok én az igazi gazdagoktól? Van ne-
kem százméteres jachtom az óceánon? Az én néhány milliárdom
kolduspénz.
– De ez a dohány nem az öné, az úristenit neki! Csak úgy zsebre a
másét? Hogy képzeli?
– Szomorút mondok. A pénz, uram, így mûködik.
– Volt már bilincs a csuklóján, uram?
– Még nem.
– Reméljük, lesz. Az egész ország ezt reméli.

L. A.

Heti idõjárás
A hét második felében még csapadékra hajlamos, felhõs idõre számítha-
tunk. Jelentõs csapadék ugyan sehol nem várható, bárhol elõfordulhat ki-
sebb esõ, zápor. A hétvégétõl szárazabbra, naposabbra fordul idõjárásunk,
a jövõ hét elején már nem kell csapadékra számítanunk. A magasban
ugyan hideg levegõ áramlik a Kárpát-medence fölé, ez csak a hûvös éjsza-
kákban jelenik meg – akár fagypont alá is csökkenhet a hõmérséklet – a
délutánok ismét melegebbek lesznek, jellemzõen 8 és 15 fok közötti csúcs-
értékeket mérhetünk a hétvégétõl. A szél eleinte északias marad, majd dél-
keletire fordul és délutánonként megélénkül, ezzel együtt kissé melegebb
levegõ is érkezik fölénk, megszûnnek az éjjeli fagyok, emelkedik a kora dél-
utáni csúcshõmérséklet.

www.metnet.hu
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Oly korban éltünk 57.
Régi vágyam egy igazi versenykerékpár.
Unokatestvérem, Robi gyújtotta a vágyat a
szívemben a versenybringa iránt. 1961 nya-
rán egy gyönyörû, szingós Favorit verseny-
géppel állított be hozzánk Fülöpszállásra.
Szegedrõl – mint a SZEAC versenyzõje –
edzésként tekerte le a 120 kilométert, hogy
elkápráztasson bennünket. Sikerült neki, s
ezután nem nyugodtam. Mély áhítattal néze-
gettem a krómvázas, elsõ-hátsó váltós, pille-
könnyû masinát.
Nekem is kell egy igazi versenybicikli! De hát
Magyarországon ilyet nem lehet kapni. A
sportklubok is csak kiutalásra juthatnak hoz-
zá korlátozott számban a csehszlovák Favorit
gyár világhírû masináihoz.
Aztán jön az õsz. Bejáró gimnazistaként min-
den reggel gyalog teszem meg a 2 kilométe-
res utat a kunszentmiklósi vasútállomástól az
iskoláig. Út közben mindig megállok a kerék-
párkészítõ és javító mûhely szegényes kiraka-
tánál, amelyben az éppen megjavított masi-
nák láthatók. Az ügyfélnek be se kell mennie
érdeklõdni, hogy készen van-e a járgánya. A
háború elõtti szebb idõket idézõ kopott cég-
táblán olvasom: Velwart kerékpárszerviz.
Egy délután nagy elhatározással bekopogok
a mesterhez, s megkérdezem, készít-e ver-
senykerékpárt, s az mibe kerülne. A mester
vakargatja az állát, miközben végigmér, azt
latolgatva, hogy egy éhenkórász diákból
ugyan mennyi pénz nézne ki.
– Hát, fiam, egy ideje csak javítok, ilyen
igénnyel nemigen jelentkezik nálam a hábo-
rú óta senki. No, de lássuk csak! Nézzünk kö-
rül! – sietõs léptekkel indul a mûhely mögötti
raktárhelyiségbe, s én utána. A mennyezet-
gerendán kerékpárvázak lógnak. Egy ütött-
kopott vázat emel le. – Nézze csak! Ez egy
igazi Velwart-váz. A német olimpián 1936-
ban még versenyeztek vele. Emelje meg, mi-
lyen könnyû! Dúralumínium.
A kacatok közt turkálva kiemel egy verseny-
kormányt is:
– Ez illik hozzá. Krómoztatni, dukkózni kell.
Az eredeti színe égszínkék volt. Gyönyörû
darab. De az elkészítéséhez idõ kell. Holnap-
ra összeszámolom, hogy mennyibe kerülne.
Olyan lesz, mint az eredeti volt, csak hátsó
váltó nélkül. Azt beszerezni manapság lehe-
tetlen. De így sem olcsó, ezt elõre megmon-
dom.
Másnap délután izgatottan nyitok be a mû-
helybe.
– Jó napot kívánok! Jöttem érdeklõdni a ke-
rékpár ügyében.
– Á, fiatalember, maga az! A versenykerék-
pár! –fogadott szívélyesen. – No, lássuk csak!
Összeírtam az árakat. Látja, itt a papír.
Mondtam, hogy nem lesz olcsó, 850 forintra
üt ki a vége.
Látva aggodalmas arckifejezésemet, gyorsan
hozzáteszi:
– Nem kell egyszerre kifizetni. Két hónap
múlva készül el. Fizet 200 forint elõleget, az-
tán lesz ideje a többi pénzt összegyûjteni. Ha
hozza az elõleget, elkezdem a munkát. Rend-
ben van?
Fõ a fejem, mert ez több, mint apám egyhavi
fizetése. Hogyan szedek ennyit össze? – töp-
rengek magamban egész úton hazafelé.
Apámnak nem merem mondani. Inkább
nagypapáékban reménykedem. Éppen érke-
zik haza nagypapa a szõlõbõl. Segítem kifog-

ni a lovat, aztán bemegyünk. Nagymama ak-
korra már kész vacsorával vár bennünket.
Nekem is tesz tányért, kanalat. A leves után
állok elõ a mondandómmal:
– Nagypapa! Nem kell segíteni a szõlõmun-
kában?
Nagypapa csodálkozva néz rám. Ezt az ön-
kéntes ajánlkozást nem tudja hova tenni.
– De hát neked tanulnod kell.
– Az a helyzet – nyögöm ki nagy nehezen –,
hogy lenne nekem egy szép versenykerékpá-
rom, és keresni szeretnék, hogy ki tudjam fi-
zetni az árát.
– Ejnye, no! Hát miért nem ezzel kezdted? –
nevet nagyot nagypapa a köntörfalazáso-
mon. – Aztán mennyibe kerül az a masina?
– Hát, sok. Egyelõre csak az elõleg kellene rá,
ami 200 forint.
– Anyjukom! – fordul nagymamához. – Ad-
juk oda azt az elõleget! Aztán majd segítesz
nekem hétvégén a borfejtésnél.
Ezzel a dolog eleje el volna intézve, de hát két
hónap alatt a többire is megoldást kell talál-
nom. Tanulás közben állandóan csak ez jár a
fejemben. Édesanyám kukkant be a szobába:
– Tanulsz, Lalikám?
– Tanulok, de nemsokára készen leszek – fe-
lelem.
– Elromlott a töltõtollam. Te olyan ügyes
vagy. Meg tudnád csinálni?
– Hol az a töltõtoll? Tessék csak ideadni,
megszerelem – ugrok föl készségesen a lecke
mellõl.
– Itt van, adom is – nyúl a táskájába. – Az iro-
dában tele a fiókom a rossz töltõtollakkal, és
nincs, aki megcsinálja. Újra meg nem adnak
most pénzt, mert kimerült a vásárlási keret.
Anya ez utóbbi megjegyzésére fölkapom a
fejem. Üzletet sejtek. Talán ez hoz valamit a
konyhára, így hát megteszem az ajánlatomat.
– Megcsinálom én mindet. Ugyanis arra gon-
doltam, hogy valami pénzt kellene keresnem.
Ha az ÁFÉSZ-irodában a rossz töltõtollakat
megjavítom, ezért még fizethetnek is.
– Hát, javítási munkákra van keretünk. De
mire kell neked a pénz, Lalikám?
– Hát, izé, egy versenybiciklire. Olyan szép
lesz, mint Robinak, de 850 forintért csinálja
meg Kunszentmiklóson a kerékpárkészítõ.
– Hú, az nagyon drága! – lepõdik meg anya. –
Komolyan gondoltad te ezt a dolgot, Lali-
kám?
– Nagyon komolyan. Már megvan a váz meg a
kormány. Igazi Velwart, olyan, mint amilyet
apától elloptak a háború után, csak ez nem
strapa- hanem versenygép lesz.
Édesapám nagy szívfájdalma volt, hogy a le-
génykorában a fizetésébõl összekuporgatott
pénzbõl vett félversenybiciklijét ellopták.
– Nagypapának is segítek a borfejtésnél meg
a szõlõmunkában, így ki tudom fizetni már a
200 forint elõleget – bizonygatom a szándé-
kom komolyságát anyának.
– Csak nem kaptál rá máris pénzt nagypa-
páéktól? – lepõdik meg anya, aztán kicsit el-
gondolkodva még hozzáteszi: – Ezt még meg
kell beszélni apával is.
Hogy mit beszéltek a szülõk, nem tudom, de
másnap anya egy szatyor rossz töltõtollal állí-
tott haza az irodából.
– Na, itt a munka. Ezzel is kereshetsz. De ha
vállalod minden délután a mosogatást a

konyhában, tõlünk is kapsz egy kis segítséget
ahhoz a biciklihez – mondja nevetve.
A hideg konyhában való mosogatást nem na-
gyon szívelhettem, de a cél érdekében ezt is
örömmel vállalom.
Másnap lelkesen állítok be a mester mûhe-
lyébe, és leteszem az asztalra a kettõszáz fo-
rint elõleget.
– Kezdheti a munkát, Sanyi bácsi! Mire elké-
szül, hozom a többit is.
Szépen beindul a töltõtolljavító vállalkozá-
som, köszönhetõen a szövetkezet rossz tollai-
nak. Alig gyõzöm a munkát, így hát társként
beveszem a barátomat, Cseketa Ferit. Készí-
tünk plakátot, és az ártézi kútnál a fõtéri hir-
detõtáblára tesszük ki, ahol szinte az egész
falu naponta megfordul. Ez áll rajta: Hargitai
Lajos és Cseketa Ferenc töltõtolljavítást vál-
lal.
Minden áldott nap bekukkantok a kerékpár-
szerelõ mûhelybe érdeklõdni. Egy reggel,
ahogy odaérek, eláll a lélegzetem. A kirakat-
ban meglátom a gyönyörû, égszínkékre duk-
kózott vázat. Kerék még nincs benne, de a
frissen krómozott kosszarvkormányon meg-
csillan a reggeli nap fénye, s elöl, a kormány
alatt tündököl a híres Velwart-embléma. Be-
rontok a mûhelybe:
– Sanyi bácsi! Készen van a kerékpárom?
– Türelem, türelem. Ez még csak a váz, amit a
kirakatban lát. Nézze, itt vannak a kerekek.
Fa utánzatú dukkózást kap, mint az eredeti
fakerék volt az olimpián. Aztán küllõzöm, és
jönnek rá a kézifékek meg a lámpa, mert az is
kell. Méghozzá az eredeti lámpa! Sajnos csak
cseh láncot kaptam és a racsnis hátsó agy is a
csehektõl való. De jövõ héten viheti a kész
kerékpárt.
Számolgatom a pénzemet otthon. Még száz
forint híja van. Édesapám éppen akkor lép be
az ajtón, amikor egyberakom a bankjegye-
ket.
– Na, fiam, megvan a pénz a kerékpárra? – ér-
deklõdik.
Zavarban vagyok, dugom a pénzt a zsebem-
be, de aztán bevallom neki, hogy még száz fo-
rint híja van. A szövetkezet ötszáz forintot fi-
zetett a töltõtollak javításáért, ötven forintot
spóroltam össze korábban a zsebpénzembõl.
Sajnos a hirdetésre senki nem hozott egyet-
len tollat se javítani.
Édesapám elõveszi a tárcáját:
– Hát, akkor ötven forinttal meg én járulok
hozzá ahhoz a kerékpárhoz – szól mosolyog-
va, és elém tesz egy szép barna Rákóczi Fe-
rencet. – Ez a másik ötvenes pedig a házi-
munkákért jár anyától. De remélem, hogy ez-
után is mosogatsz. Ezzel nagy terhet veszel le
anya válláról.
Egy hét múlva a kirakatban ott a kész kerék-
pár. Bámulják az arra járók, s a mester is na-
gyon büszke a munkájára. Fizetek, aztán ki-
tolom a boltból a gépcsodát.
Folytatom.

Hargitai Lajos
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Újabb szoros mérkõzésen szenvedtünk vereséget
Nemesvámos KC–VAX KE Sárbogárd 27:25 (12-12)
Veszprém Megyei Férfi Kézilabda-bajnokság, 13. forduló
Vezette: Horváth–Vámosi.
Sárbogárd: Németh I. – Goldberger 2, Bodoki 8, Rehák 9,
Vorsléger 2, Kaló 2, Horváth.
Cserék: Sohár – Horváth, Suplicz, Iker, Pordán, Oláh 2, Varga.
Kiállítások: 10, illetve 4 perc. Hétméteresek: 3/3, illetve 6/6.
Hozzánk hasonlóan a hazaiak is pont nélkül maradtak a tavaszi
nyitófordulóban, tehát két bizonyítani akaró csapat feszült egy-
másnak szombat este a nemesvámosi sportcsarnokban.
Az elsõ félidõben kiegyenlített volt a játék a csapatok között. Az
elején a hazaiak próbálták a támadásaikat a szélekrõl befejezni,
ami javarészt sikerült is. Mi a bal oldal jó átlövéseibõl és feszes vé-
dekezésünkbõl próbáltunk építkezni. A félidõre jellemzõ volt a
lüktetõ játék, hol õk, hol mi vezettünk egy-egy góllal. A szünetre
az utolsó pillanatokban szerzett Bodoki-találattal, 12-12-es dön-
tetlennel vonulhattak a felek pihenni.
A 2. játékrészt – hibáinkat okosan kihasználva – a nemesvámosiak
kezdték jobban, el is léptek két góllal, amit sikerült tartaniuk egé-
szen az 51. percig. Ekkor zsinórban 3 gólt szereztünk és megfordí-
tottuk az eredményt. Pordán Pista támadásban, míg Sohár Máté a
kapuban jól szállt be a mérkõzésbe. Az ellenfél reakciója a történ-
tekre azonnal idõkérés volt, és védekezést váltottak. Ez bejött ne-
kik és sikerült visszaszerezni a vezetést is 3 perccel a vége elõtt. A
legvégén volt játékosunk, Hegedüs Norbi is a legjobbkor talált be,
ezzel eldöntve a 2 pont sorsát.
Összességében egy jó, parázs hangulatú csatát láthattak a kiláto-
gató nézõk, hiszen minden volt, ami egy kézilabda-mérkõzésen
elõfordulhat. Sajnos a fegyelmezetlenségek most is jellemzõek
voltak ránk a mérkõzés folyamán. Emberelõnyös szituációkban
hoztunk rossz és elhamarkodott döntéseket, amik nem vezettek
sok jóra. Ezeket a késõbbiekben nem szabad megengednünk ma-
gunknak. Ismét egy nyerhetõ mérkõzést buktunk el, ami nagyon
fájó tud lenni. Nem szeretek a játékvezetõkkel foglalkozni, de úgy
gondolom, hoztak pár téves döntést csapatunkkal szemben. Az
elsõ félidõ hajrájában például egy piros lap bent maradt a zsebük-
ben a sporttársaknak, ami lényegesen hatással volt a mérkõzés

végkimenetelére. A mérkõzés utolsó perceiben pedig egy (vagy
kettõ) szabályos gólt vettek el Vorsléger Zolitól. Ezzel semmi baj
nincs, hogy megfújják a hazai pályát az adott csapatnak, de jó
lenne, ha egyszer mi is élvezhetnénk ezt a bizalmat a saját csarno-
kunkban.
A következõ hétvégén a március 15-ei ünnepnap miatt nem ren-
deznek fordulót a bajnokságban. Legközelebb március 21-én 18
órakor lépünk pályára itthon. Az ellenfelünk a tavasszal megerõ-
södött Alsóörs SE csapata lesz.

Tabella
1. Balatonfüredi KSE II. 12 10 1 1 393 302 91 21
2. Veszprémi Egyetemi SC II. 11 9 2 0 367 296 71 20
3. Rácalmás SE 12 8 1 3 367 331 36 17
4. Nemesvámos 12 6 3 3 356 319 37 15
5. Õsi Boys 12 7 0 5 413 369 44 14
6. VAX KE Sárbogárd 12 6 0 6 313 284 29 12
7. Tapolca VSE 11 4 2 5 294 356 -62 10
8. Martonvásári KSE 12 4 0 8 315 358 -43 8
9. Várpalotai BSK II. 12 3 0 9 373 421 -48 6
10. Alsóörsi SE 12 2 1 9 297 351 -54 5
11. Bicskei TC 12 1 0 11 270 371 -101 2

A 13. forduló további eredményei:
Nemesvámos–VAX KE Sárbogárd 27-25
Alsóörsi SE–Rácalmás SE 25-28
Tapolca VSE–Õsi Boys 25-37
Várpalotai BSK II.–Martonvásári KSE 37-32
Bicskei TC–Balatonfüredi KSE II. 23-43

Rehák Tamás

Miklós nagyobb fokozatra kapcsolt a végén
Sárszentmiklós–Mezõfalva 1-0

A Sárszentmiklós nehéz mérkõzésen ugyan, de hozta a három pontot a szomszéd rivális Mezõfalva ellen. A találkozó elsõ felében
többnyire a mezõfalvai térfélen folyt a játék, Bezerédinek voltak próbálkozásai, de komoly helyzetek nem alakultak ki. A második já-
tékrészben is a miklósi gárda birtokolta a labdát többségében, de a Mezõfalva is egyre többször juttatta fel a labdát Boroshoz, azonban
egy távoli lövési kísérletet leszámítva számottevõ helyzet nem alakult ki. Nem sokkal késõbb, a 71. percben Bencziket kiállította a já-
tékvezetõ, így a Mezõfalva 10 emberre fogyatkozott. A találkozó végéhez közeledve a Miklós nagyobb fokozatra kapcsolt és Bezerédi
büntetõhöz juttatta csapatát, azonban a lehetõséggel nem élt, így maradt a 0-0, egészen addig, amíg egy újabb szabadrúgáshoz nem ju-
tott Sárai csapata. Ekkor Victor Cosmin állt a labda mögé, lövésébe egy mezõfalvai védõ rosszul ért, így a labda irányt változtatott és
gól született, ezzel beállítva a végeredményt.
Ifjúsági mérkõzés: 3-2.

Sárszentmiklósi SE
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SÍC – hírek,
eredmények

Egyesületünket négy fõ olimpiai íjász kép-
viselte a Budapesten megrendezett 2015.
évi március 7-ei Terem Pályaíjász Orszá-
gos Bajnokságon.

Eredményeik:

– Csik Nikoletta a gyermek lány íjászok kö-
zött II. osztályú minõsítést lõve az 5. he-
lyen végzett;

– Katona Dorottya ifjúsági lány versenyzõ-
ként a felnõtt nõk mezõnyében mérettette
meg magát, ahol a 2. helyezést érte el; ifjú-
sági minõsítése II., felnõtt minõsítése III.
osztályú;

– a felnõtt férfi íjászok között induló Kato-
na Alex a 8. helyen, míg Széplaki Zoltán a
12. helyen végzett, mindketten III. osztá-
lyú szintet lõttek.

Egyesületünkbe szeretettel várjuk az íjá-
szat iránt érdeklõdõ „öregeket” és ifjakat,
felszerelést biztosítunk, saját íjjal rendel-
kezõk jelentkezését is várjuk.

Egyesületünk elérhetõ:
lgilicze@tolna.net.

Bõvebb információ: sic.hupont.hu.

Kérjük tisztelt Olvasóinkat, hogy az idei
évben is legyenek egyesületünk támogatói
személyi jövedelemadójuk 1 %-ával.

Adószámunk: 18491074-1-07.

Elõre is nagyon köszönjük!

Sárréti Íjász Club Sárbogárd

MEGHÍVÓ
Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete

2015. március 13-án (pénteken) 9 órakor ülést tart.
Az ülés helye: a polgármesteri hivatal díszterme (Sárbogárd, Hõsök tere 2.).

Napirend:

1. Tájékoztató a két ülés közötti fonto-
sabb eseményekrõl, intézkedésekrõl. Be-
számoló az átruházott hatáskörök gya-
korlásáról.
2. Jelentés a lejárt határidejû határoza-
tok végrehajtásáról.
Elõadók: a végrehajtásért felelõsök.
3. Tájékoztató Sárbogárd város és körze-
te 2014. évi munkaerõ-piaci helyzetérõl.
Elõadó: kirendeltség-vezetõ.
4. Tájékoztató a polgármesteri hivatal te-
vékenységérõl, a hatósági ellenõrzési fel-
adatok ellátásáról (2014. január 1–2014.
december 31.).
Elõadó: jegyzõ.
5. A képviselõ-testület és szervei szerve-
zeti és mûködési szabályzatáról szóló
10/2007. (III. 19.) önkormányzati rende-
let módosítása.
Elõadó: jegyzõ.
6. Döntés a településrendezési eszközök
felülvizsgálatáról.
Elõadó: polgármester.
7. Közbeszerzési eljárás kiírása telepü-
lésrendezési eszközök (Településszerke-
zeti Terv, Helyi Építési Szabályzat és Sza-
bályozási Terv) felülvizsgálatára.
Elõadó: polgármester.
8. Útfelújítási és útkarbantartási munkák
ütemtervének meghatározása.
Elõadó: polgármester.
9. Térfigyelõ kamerarendszer telepítése.
Elõadó: polgármester.

10. Éves közbeszerzési terv elfogadása.

Elõadó: jegyzõ.

11. Az egészségügyi és szociális bizottság
külsõ tagjának megválasztása.

Elõadó: polgármester.

12. Pályázat kiírása alapítványok részére
táborozások, kirándulások támogatásá-
ra.

Elõadó: polgármester.

13. Dr. Kenessey Gyula szobrának állítá-
sához utólagos jóváhagyás.

Elõadó: polgármester.

14. A polgármester 2014. évi ki nem adott
szabadságának megváltása.

Elõadó: jegyzõ.

15. Beszámoló a nem közmûvel össze-
gyûjtött háztartási szennyvíz begyûjtési,
elszállítási és ártalmatlanítási közszolgál-
tatási tevékenységrõl.

Elõadó: polgármester.

16. A Fejér Megyei Kormányhivatal ja-
vaslatának megtárgyalása.

Elõadó: jegyzõ.

17. Bejelentések.

17/1. Sárbogárd Város Önkormányzata
képviselõ-testületének 2015. február 13-
ai ülésén elhangzott bejelentésekre vá-
lasz a mûszaki osztály részérõl.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

Hirdetmény
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sár-
bogárd Város Önkormányzatának kép-
viselõ-testülete a 2015. február 26-ai
rendkívüli ülésén elfogadta:

– a 5/2015. (III. 05.) önkormányzati ren-
deletet a Sárbogárd Város Önkormány-
zatának 2014. évi költségvetésérõl szóló
4/2014. (II. 18.) önkormányzati rende-
let módosításáról.

A rendelet megtekinthetõ ügyfélfoga-
dási idõben a polgármesteri hivatal
szervezési csoportjánál.

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

Elismert
polgárõrök

A sárbogárdi polgárõrség évértékelõ-
jén, melyrõl legutóbbi lapszámunkban
olvashattak beszámolót, a helyi polgár-
õrség részérõl elismerésben (oklevél-
ben, tárgyjutalomban) részesült Bíró
Sándor és Kiss Norbert, mivel õk teljesí-
tették a legtöbb szolgálatot, és aktivitá-
suk példaértékû. Gratulálunk!
A sárbogárdi polgárõrség továbbra is
várja a tenni akaró polgárõröket sorai-
ba!

Szerkesztõség

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke

eseményeirõl
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Március 14., SZOMBAT
M1: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Magyar
gazda 6.25 Történetek a nagyvilágból 6.55 Család-ba-
rát Hétvége 9.00 Vad Szigetköz – A szárazföldi delta
10.00 Kapásjelzõ 10.30 Célkeresztben 10.55 Csatate-
rek 11.10 Aranymetszés 12.00 Hírek 12.05 Szabadság
tér ’89 13.00 Nyerõ csapat 14.45 A titokzatos birtok
16.35 Ég, föld, férfi, nõ 17.35 Gasztroangyal 18.30 Sze-
rencseSzombat 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.25
Kölcsöngyerek visszajár 21.55 Aviátor 0.40 Szesz,
szex és steksz
Duna TV: 5.25 Gazdakör 6.00 Világ-nézet 6.45
Forma-1 8.25 Élõ egyház 8.50 Isten kezében 9.20 Aka-
dálytalanul 9.50 Nóvum 10.20 Csodabogár 10.50 Már-
ciusi mese 12.00 Híradó 12.05 Vers 12.10 Nótacsokor
12.35 Ízõrzõk 13.10 Belle és Sébastien 13.45 Labdarú-
gás: MTK Budapest–Videoton FC 16.10 Forma-1
18.00 Híradó 18.25 Dunasport 18.35 A kõszívû ember
fiai 20.00 Így készült a Kossuthkifli 20.30 Az élet sa-
va-borsa 21.25 Felix Boksz Promotion Gála 23.25
Dunasport 23.40 Müpart 1.00 Vers 1.00 Himnusz 1.10
Világ-nézet 1.35 Akadálytalanul 2.05 Sírjaik hol dom-
borulnak… 2.30 Gazdakör 3.00 Határtalanul magyar
3.25 Hagyaték 3.55 Táncvarázs
RTL KLUB: 6.15 Top Shop 6.45 Kölyökklub 9.40 Ízes
élet – Mautner Zsófival 10.05 Teleshop 10.55 Kalandor
11.15 A’la CAR 11.45 TRENDmánia 12.15 Brandmánia
12.45 Street Kitchen 13.20 Családom és egyéb ember-
fajták 13.45 A nagy svindli 14.45 Glades – Tengerparti
gyilkosságok 15.50 A tenger vadjai 18.00 Híradó
18.50 Fókusz Plusz 19.20 Kismamának áll a világ 21.00
Parker 23.10 Lezúzva 1.20 Halálos hajsza 3.25 Gálvöl-
gyi-show 4.00 Glee – Sztárok leszünk 4.40 Ezel –
Bosszú mindhalálig
TV2: 6.00 Idõnyomozó 6.25 TV2 Matiné 8.50 Otthon a
kertben 9.15 Asztro-világ 10.20 Babavilág 10.45 A 3
nindzsa visszarúg 12.35 Tûsarok 13.05 Villám Spen-
cer, a karibi õrangyal 14.05 Walker, a texasi kopó
16.05 Balfácán 18.00 Tények 19.00 Idõvonal 21.15
Megtört város 23.25 A gyûjtõ 1.50 Sportos 2.00
90210 2.50 Villám Spencer, a karibi õrangyal 3.35 A
férjem védelmében 4.20 22-es körzet – A bûn utcái
5.05 King & Maxwell
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül
6.00 Szombat reggel 8.55 Hõsök naptára 9.05 Kabaré-
matiné 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 Körkapcsolás a bajnoki labdarú-
gó-mérkõzésekrõl 18.00 Krónika 18:20 Sportvilág
18:25 Hõsök naptára 18.30 Határok nélkül – A kultúrá-
ról 19.05 Sportvilág 19.30 Családi sáv 19.40 Mese
19.50 Zene 20.05 Népzene határok nélkül 20.30 Meg-
újuló értékeink 20.50 Vers napról napra 21.05 Rádió-
színház 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

Március 15., VASÁRNAP
M1: 5.50 Ma reggel 8.30 Március 15-ei ünnepi mûsor
9.00 Ma délelõtt: Március 15-ei ünnepi mûsor 12.00
Híradó 12.45 Ma délután: Március 15-ei ünnepi mûsor
18.30 Ma este 19.00 Híradó 19.15 Agrárhíradó 20.25
Sporthírek 20.35 Ma este 22.00 Ma éjjel 0.00 Éjszakai
program
Duna TV: 4.50 Hajnali gondolatok 5.00 Magyar gazda
5.30 Forma-1 8.10 Magyar elsõk 8.30 Vatikáni híradó
8.55 A sokszínû vallás 9.05 Kérdések a Bibliában 9.20
Engedjétek hozzám a gyermekeket 9.30 Katolikus kró-
nika 9.55 Református magazin 10.25 Református ifjú-
sági mûsor 10.30 Evangélikus ifjúsági mûsor 10.40
Görög katolikus ifjúsági mûsor 11.00 Unitárius isten-
tisztelet közv. 12.00 Híradó 12.45 Vers 12.55 Hagyaték
13.25 Forma-1 16.20 Szegény gazdagok 18.00 Híradó
18.25 Dunasport 18.35 A kõszívû ember fiai 20.00 Ma-
gyarország, szeretlek! 20.55 Kossuthkifli 21.50 A Híd-
ember 0.15 Milady 2.25 Vers 2.30 Himnusz 2.35
Nóvum 3.00 Gazdakör 3.30 Kapásjelzõ
RTL KLUB: 6.10 Top Shop 6.45 Kölyökklub 8.25
Scooby-doo! Rettegés a táborban 9.40 Delgo 11.15 A
szabadság himnusza 13.25 Szahara 15.50 Én a vízilo-
vakkal vagyok 18.00 Híradó 18.50 Cobra 11 19.50
Non-stop 21.50 Egyszemélyes hadsereg 23.50 Portré
0.25 Aglaja 2.30 Hantahíradó 4.00 Reflektor 4.10 Ba-
rátok közt 4.45 Dr. Tóth
TV2: 6.00 Idõnyomozó 6.25 TV2 Matiné 6.55 Tappan-
csok 8.15 Nagy vagy, Gyõr! 9.05 ÁllatoZoo 9.30 Több
mint testÕr 9.55 Asztro-világ 11.00 Stílusvadász 11.25
Stahl konyhája 11.55 Monk – Flúgos nyomozó 12.50
Villám Spencer, a karibi õrangyal 13.50 Walker, a texa-

si kopó 15.50 Idõvonal 18.00 Tények 19.00 Túl a sövé-
nyen 20.45 Evan, a mindenható 22.45 Psycho 2 1.05
Sportos 1.15 Sue Thomas – FBI 2.50 Zsaruvér 3.40 Fe-
lejthetetlen 4.30 Stahl konyhája 5.05 Csapdába csalva
5.30 Családi titkok
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 XX. századi tör-
ténelem 6.00 Vasárnapi újság 8.25 Hõsök naptára
8.35 Európai idõ 9.05 Szabadságharcosok titkai a kap-
tárból 9.30 Az új Országgyûlési Múzeum 10.04 Refor-
mátus istentisztelet közv. 11.05 Múzeum-kert 12.00
Krónika 12.22 Sportvilág 12.30 Harminc perc alatt a
Föld körül 13.05 G7 – Gazdasági magazin 13.30 Kor-
kóstoló – Gasztro magazin 14.05 Formabontó 15.00
Hírek 15.05 Hangalbum 15.30 Oxigén 16.00 Vasárnap
délután 17.05 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág
17.55 Hõsök naptára 18.05 Sportvilág 18.30 Regé-
nyes 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 21.58 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvi-
lág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Egy
hazában 0.10 Éjszaka

Március 16., HÉTFÕ
M1: 5.50 Ma reggel 9.00 Ma délelõtt 9.15 Magyar gaz-
da 10.15 Kék bolygó 12.00 Híradó 12.45 Ma délután
13.15 Hírháttér 16.15 Kék bolygó 17.15 Magyar gazda
18.30 Ma este 19.00 Híradó 19.15 Agrárhíradó 20.25
Sporthírek 20.35 Ma este 22.00 Ma éjjel 0.00 Éjszakai
program
Duna TV: 4.00 Magyar klasszikusok új köntösben 4.30
Táncvarázs 5.50 Hajnali gondolatok 5.55 Roma maga-
zin 6.25 Domovina 7.00 Híradó 7.10 Sporthírek 7.20
Charlie, majom a családban 8.10 Ízõrzõk 8.40 Don
Matteo 9.35 A szenvedélyek lángjai 10.30 Család-ba-
rát 12.00 Híradó 12.45 Jamie 15 perces kajái 13.15 Kí-
vánságkosár 15.20 Lola 16.05 Charlie, majom a csa-
ládban 17.00 Ridikül 18.00 Híradó 18.20 Sporthírek
18.35 Don Matteo 19.40 Hölgyek öröme 20.40 Kék-
fény 21.40 Az On The Spot bemutatja 22.35 A 14-es tá-
bor 23.35 Szívemmel mondom nektek 0.05 A tûz hábo-
rúja 1.45 Magyar elsõk 2.00 Pannon expressz 2.30
Szerelmes földrajz 3.05 Virágzó Magyarország 3.30
Világvédett lehetne 3.40 Határtalanul magyar 0.00
RTL KLUB: 5.30 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 Reflektor 13.00 Fókusz 13.35 Éj-
jel-nappal Budapest 14.50 A vihar 15.45 A szerelem
foglyai 16.45 Dr. Tóth 18.00 Híradó 18.50 Fókusz
19.20 Éjjel-nappal Budapest 20.40 Barátok közt 21.15
Dr. Csont 22.20 Híradó 22.45 Döglött akták 23.50 Ma-
gyarul Balóval 0.25 Chuck 1.25 Reflektor 1.35 Furcsa
páros 2.20 Teresa 4.00 Reflektor 4.10 Barátok közt
4.45 Dr. Tóth
TV2: 6.20 Hungarikumok – Made in Hungary 6.25 Té-
nyek 6.50 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babaper-
cek 9.40 TeleShop 10.45 Asztro-világ 11.55 Hungari-
kumok – Made in Hungary 12.00 Tények 12.25 Aktív
12.50 Családi titkok 13.55 Magánnyomozók 14.55 Va-
lentina titka 15.55 Emlékezz, Reina 16.55 A macska
17.25 Fiorella 18.00 Tények 19.35 Jóban-Rosszban
20.20 Éden Hotel 21.35 Daylight – Alagút a halálba
23.50 Az elnök árnyékában 0.50 Tények 1.35 Sportos
1.50 Astro-világ 2.50 Aktív 3.10 Elit egység 3.55 Fe-
lejthetetlen 4.40 Aktív 5.05 Csapdába csalva 5.30 Csa-
ládi 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
11.35 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág
12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.24 Zene 13.30 A
görög katolikus 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 – Kultu-
rális 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

Március 17., KEDD
M1: 5.50 Ma reggel 9.00 Ma délelõtt 9.15 Summa
10.15 Élõ egyház 12.00 Híradó 12.45 Ma délután 13.15
Kék bolygó 14.15 Hírháttér 15.15 Magyar gazda 16.15
Élõ egyház 17.15 Summa 18.30 Ma este 19.00 Híradó
19.15 Agrárhíradó 20.25 Sporthírek 20.35 Ma este
22.00 Ma éjjel 0.00 Éjszakai program

Duna TV: 4.10 Hazajáró 4.40 Beavatás 4.55 Szellem a
palackból… 5.20 Akadálytalanul 5.50 Hajnali gondola-
tok 6.00 Srpski Ekran 6.30 Unser Bildschirm 6.35 Ro-
ma magazin 7.00 Híradó 7.10 Sporthírek 7.20 Charlie,
majom a családban 8.05 Jamie 15 perces kajái 8.35
Don Matteo 9.45 A szenvedélyek lángjai 10.35 Csa-
lád-barát 12.00 Híradó 12.45 Jamie 15 perces kajái
13.15 Kívánságkosár 15.20 Lola 16.05 Charlie, majom
a családban 17.00 Ridikül 18.00 Híradó 18.20 Sporthí-
rek 18.35 Don Matteo 19.55 Rex felügyelõ 20.50 Önök
kérték! 21.45 A magas szõke + két szõke 23.15 Pietro
Mascagni: Parasztbecsület 0.30 Nyugodjanak béké-
ben! 2.15 A magas szõke +két szõke 3.40 Magyar
elsõk 3.55 Határtalanul magyar
RTL KLUB: 5.30 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 12.40 Ízes élet – Mautner Zsófival 13.00
Reflektor 13.15 Agymenõk 13.40 Fókusz 14.10 Éj-
jel-nappal Budapest 15.25 A vihar 16.20 A szerelem
foglyai 16.45 Dr. Tóth 18.00 Híradó 18.50 Fókusz
19.20 Éjjel-nappal Budapest 20.40 Barátok közt 21.15
Castle 22.20 Híradó 22.40 XXI. század – A legendák
velünk élnek 23.15 Magyarul Balóval 23.45 Brand-
mánia 0.20 A fõnök 1.25 Reflektor 1.40 A Grace klinika
2.20 EgészségKalauz 2.45 A Muzsika TV bemutatja:
Mi, muzsikus lelkek 3.10 Teresa 4.00 Reflektor 4.10
Barátok közt 4.45 Dr. Tóth
TV2: 6.20 Hungarikumok – Made in Hungary 6.25 Té-
nyek 6.50 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babaper-
cek 9.40 TeleShop 10.45 Asztro-világ 11.55 Hungari-
kumok – Made in Hungary 12.00 Tények 12.25 Aktív
12.50 Családi titkok 13.55 Magánnyomozók 14.55 Va-
lentina titka 15.55 Emlékezz, Reina 16.55 A macska
17.25 Fiorella 18.00 Tények 19.35 Jóban-Rosszban
20.20 Éden Hotel 21.35 Kasza! 22.40 Doom 0.45 Té-
nyek 1.30 Sportos 1.45 Astro-világ 2.45 Aktív 3.05 Ha-
lálkeringõ 4.50 Aktív 5.05 Csapdába csalva 5.30
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 Rádió-
színház 13.24 Zene 13.30 A római katolikus egyház fél-
órája 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 Sport-
világ 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 Rádió-
színház 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

Március 18., SZERDA
M1: 5.50 Ma reggel 9.00 Ma délelõtt 9.15 Profit7
10.15 Iskolapad 12.00 Híradó 12.45 Ma délután 13.15
Élõ egyház 14.15 Hírháttér 15.15 Summa 16.15 Iskola-
pad 17.15 Profit7 18.00 Ma este 19.00 Híradó 19.15
Agrárhíradó 20.25 Sporthírek 20.35 Ma este 22.00 Ma
éjjel 0.00 Éjszakai program
Duna TV: 4.25 Hazajáró 4.55 Szellem a palackból…
5.20 Akadálytalanul 5.50 Hajnali gondolatok 6.00 Hor-
vát krónika 6.30 Ecranul nostru 7.00 Híradó 7.10 Sport-
hírek 7.20 Charlie, majom a családban 8.10 Jamie 15
perces kajái 8.35 Don matteo 10.00 A szenvedélyek
lángjai 10.45 Család-barát 12.00 Híradó 12.45 Jamie
15 perces kajái 13.15 Kívánságkosár 15.20 Lola 16.05
Charlie, majom a családban 17.00 Ridikül 18.00 Híradó
18.20 Sporthírek 18.35 Don Matteo 19.40 Párizsi hely-
színelõk 20.35 Szabadság tér ’89 21.20 Fapad 21.50
Grand Hotel 22.45 Aranymetszés 23.40 A bõr, amely-
ben élek 1.40 Hálátlan kor 3.10 Magyar elsõk 3.25
Szerelmes földrajz 3.55 Határtalanul magyar
RTL KLUB: 5.30 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 12.40 Ízes élet – Mautner Zsófival 13.00
Reflektor 13.15 Agymenõk 13.40 Fókusz 14.10 Éj-
jel-nappal Budapest 15.25 A vihar 16.20 A szerelem
foglyai 16.45 Dr. Tóth 18.00 Híradó 18.50 Fókusz
19.20 Éjjel-nappal Budapest 20.40 Barátok közt 21.15
Szulejmán 22.25 Híradó 22.50 Házon kívül 23.25 Ma-
gyarul Balóval 23.55 Reflektor 0.15 Beépített múlt
2.05 Teresa 3.35 Gálvölgyi-show 4.00 Reflektor 4.10
Barátok közt 4.45 Dr. Tóth
TV2: 6.20 Hungarikumok – Made in Hungary 6.25 Té-
nyek 6.50 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babaper-
cek 9.40 TeleShop 10.45 Asztro-világ 11.55 Hungari-
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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

MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓ-
TÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN,
SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENT-
MIKLÓSON, 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.

Március 13., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet:
Moys Gábor – Újmise Miklóson (ism. 79p) 13.00
és 18.00 Lapszemle 19.00 Testületi ülés 23.00 és
0.00 Lapszemle

Március 14., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Me-
gyei I. oszt. kézilabda (70p) 13.00 Lapszemle 14.00
Testületi ülés 18.00 Lapszemle 19.00 Galambász-
bál Sárszentmiklóson (30p), Virágkiállítás (ism.
17p), Táncházas télûzõ Pálfán (ism. 61p) 23.00 és
0.00 Lapszemle

Március 15., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Testületi
ülés 14.00 Galambászbál Sárszentmiklóson (30p),
Virágkiállítás (ism. 17p), Táncházas télûzõ Pálfán
(ism. 61p) 19.00 Hitélet 23.00 és 0.00 Heti híradó

Március 16., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet 13.00
és 18.00 Heti híradó 19.00 A szõlõ védelme és a bo-
rászat alapfogásai (140p), Kolbásztöltõ Fesztivál
Rétimajorban (50p), Dr. Sándor Balázs: Ne enged-
jünk Lucifernek! (52p) 23.00 és 0.00 Heti híradó

Március 17., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Me-
gyei I. oszt. kézilabda (70p) 13.00 és 18.00 Heti hír-
adó 19.00 Testületi ülés 23.00 és 0.00 Heti híradó

Március 18., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 A szõlõ vé-
delme és a borászat alapfogásai (140p), Kolbász-
töltõ Fesztivál Rétimajorban (50p), Dr. Sándor Ba-
lázs: Ne engedjünk Lucifernek! (52p) 13.00 Heti hír-
adó 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport 23.00 és
0.00 Lapszemle

Március 19., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00
és 18.00 Lapszemle 19.00 Hitélet 23.00 és 0.00
Lapszemle

***

Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06
(25) 508 901. A Lapszemle és a Heti híradó meg-
tekinthetõ internetes oldalunkon: www.bo-
garditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és
mûsorváltozásról a képújság futószövegében
adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ idõtar-
tam 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.

kumok – Made in Hungary 12.00 Tények 12.25 Aktív
12.50 Családi titkok 13.55 Magánnyomozók 14.55 Va-
lentina titka 15.55 Emlékezz, Reina 16.55 A macska
17.25 Fiorella 18.00 Tények 19.35 Jóban-Rosszban
19.50 Skandinávlottó-sorsolás 20.20 Éden Hotel
21.40 Magic Mike 23.55 Lángoló Chicago 0.55 Tények
1.40 Sportos 1.55 Astro-világ 2.55 Aktív 3.15 Hazug-
ságok gyûrûjében 4.45 Aktív 5.05 Csapdába csalva
5.30 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 21.50 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

Március 19., CSÜTÖRTÖK
M1: 5.50 Ma reggel 9.00 Ma délelõtt 9.15 Kosár 10.15
Unió28 12.00 Híradó 12.45 Ma délután 13.15 Iskola-
pad 14.15 Hírháttér 15.15 Profit7 17.15 Kosár 18.30
Ma este 19.00 Híradó 19.15 Agrárhíradó 20.25 Sport-
hírek 20.35 Ma este 22.10 Ma éjjel 0.00 Éjszakai
program
Duna TV: 4.25 Hazajáró 4.50 Szellem a palackból…
5.20 Akadálytalanul 5.50 Hajnali gondolatok 6.00 Ron-
dó 7.00 Híradó 7.10 Sporthírek 7.20 Charlie, majom a
családban 8.10 Jamie 15 perces kajái 8.35 Don
Matteo 9.45 A szenvedélyek lángjai 10.30 Család-ba-
rát 12.00 Híradó 12.45 Jamie 15 perces kajái 13.15 Kí-
vánságkosár 15.10 Lola 15.55 Charlie, majom a csa-
ládban 16.40 Szerencse Híradó 17.00 Ridikül 18.00
Híradó 18.20 Sporthírek 18.35 Don Matteo 19.30 Szí-
vek doktora 20.20 Fábry 21.40 Munkaügyek 22.10 Ró-
mai helyszínelõk 23.05 kult.hu 23.40 Felhõjáték 1.10
Raszputyin 2.55 Magyar elsõk 3.10 Szerelmes földrajz
3.55 Határtalanul magyar
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 12.40 Ízes élet – Mautner Zsófival 13.00
Reflektor 13.15 Agymenõk 13.40 Fókusz 14.10 Éj-
jel-nappal Budapest 15.25 A vihar 16.20 A szerelem
foglyai 16.45 Dr. Tóth 18.00 Híradó 18.50 Fókusz
19.20 Éjjel-nappal Budapest 20.40 Barátok közt 21.15
CSI: Miami helyszínelõk 22.15 Híradó 22.40 Gyilkos el-
mék 23.45 Magyarul Balóval 0.20 Odaát 1.20 Reflek-
tor 1.35 Titkok otthona 2.20 A’la CAR 2.45 Trendmánia
3.10 Teresa 4.00 Reflektor 4.10 Barátok közt 4.45 Dr.
Tóth
TV2: 6.20 Hungarikumok – Made in Hungary 6.25 Té-
nyek 6.50 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babaper-
cek 9.40 TeleShop 10.45 Asztro-világ 11.55 Hungari-
kumok – Made in Hungary 12.00 Tények 12.25 Aktív
12.50 Családi titkok 13.55 Magánnyomozók 14.55 Va-
lentina titka 15.55 Emlékezz, Reina 16.55 A macska
17.25 Fiorella 18.00 Tények 19.35 Jóban-Rosszban
20.20 Éden Hotel 21.35 NCIS 22.35 Hawaii Five-0
23.35 Az indíték 0.35 Tények 1.20 Aktív 1.40 Sportos
1.55 Astro-világ 2.55 Életfogytig zsaru 4.25 Felejthe-
tetlen 5.05 Csapdába csalva 5.30 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

római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások
14.35 Tér-Idõ 15.00 Hírek 15.05 Alma és fája 15.35 Kö-
zelrõl 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 21.51 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

Március 20., PÉNTEK
M1: 5.50 Ma reggel 9.00 Ma délelõtt 9.15 Itthon vagy!
10.15 Minden tudás 12.00 Híradó 12.45 Ma délután
13.15 Unió28 14.15 Tessék! 15.15 Kosár 16.15 Min-
den tudás 17.15 Itthon vagy! 18.30 Ma este 19.00 Hír-
adó 19.15 Agrárhíradó 20.35 Sporthírek 20.35 Ma este
22.00 Ma éjjel 0.00 Éjszakai program
Duna TV: 4.25 Hazajáró 4.50 Szellem a palackból…
5.20 Akadálytalanul 5.50 Hajnali gondolatok 6.00
Roma kultúra 6.30 Mesélõ cégtáblák 7.00 Híradó 7.10
Sporthírek 7.20 Charlie, majom a családban 8.10
Jamie 15 perces kajái 8.35 Don Matteo 9.35 A szenve-
délyek lángjai 10.25 Család-barát 12.00 Híradó 12.45
Jamie 15 perces kajái 13.15 Kívánságkosár 15.15 lab-
darúgás: Vasas–Kaposvár 17.30 Maradunk 18.00 Hír-
adó 18.20 Sporthírek 18.35 Don Matteo 19.35 Rocca
parancsnok 20.35 Columbo: Ahogy a könyvben meg-
van írva 21.50 King 22.40 A rejtélyes XX. század 23.10
Ne nyúlj a fehér nõhöz! 1.05 Columbo: Ahogy a könyv-
ben megvan írva 2.20 Ybl 200 3.15 Szerelmes földrajz
3.40 Magyar elsõk
RTL KLUB: 5.30 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 12.40 Ízes élet – Mautner Zsófival 13.00
Reflektor 13.15 Agymenõk 13.40 Fókusz 14.10 Éj-
jel-nappal Budapest 15.25 A vihar 16.20 A szerelem
foglyai 16.45 Dr. Tóth 18.00 Híradó 18.50 Fókusz
19.20 Éjjel-nappal Budapest 20.40 Barátok közt 21.15
Boszorkányvadászat 23.05 Híradó 23.35 Magyarul
Balóval 0.10 Kemény motorosok 1.30 Reflektor 1.45
Street Kitchen 2.15 Kalandor 2.35 4ütem 3.00 Teresa
4.00 Tuti gimi 4.40 Ezel – Bosszú mindhalálig
TV2: 6.20 Hungarikumok – Made in Hungary 6.25 Té-
nyek 6.50 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babaper-
cek 9.40 TeleShop 10.45 Asztro-világ 11.55 Hungari-
kumok – Made in Hungary 12.00 Tények 12.25 Aktív
12.50 Családi titkok 13.55 Magánnyomozók 14.55 Va-
lentina titka 15.55 Emlékezz, Reina 16.55 A macska
17.25 Fiorella 18.00 Tények 19.35 Jóban-Rosszban
20.20 Éden Hotel 21.35 A konyha ördöge 22.45 Frizbi
Hajdú Péterrel 23.45 Grimm 0.45 Tények 1.30 Aktív
1.50 Sportos 2.05 Astro-világ 3.05 Combat Hospital –
A frontkórház 3.50 Felejthetetlen 5.10 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 Rádió-
színház 13.23 Zene 13.30 A Hetednapi Adventista Egy-
ház 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 sza-
vak 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 21.51 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvi-
lág 22.30 A nap történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek
23.05 Sport 23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éj-
szaka
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Redõnyös 06 (30) 966 8446

Alkalmi munkára buszvezetõt keresek.
Érdeklõdni 17-19 óráig. 06 (20) 993
3319 (6005730)

Honda 5,5 LE kapálógép újszerû álla-
potban eladó. 06 (70) 601 8080 (6005725)

Hízó eladó. 06 (20) 367 2785

Tollpaplan-készítés, kész paplanok
kaphatók. Pákolicz Árpádné, Sárszent-
ágota, Széchenyi u. 5/b. 06 (25)
476 051 (6005970)

Németjuhász kölyökkutyák eladók.
Sárbogárd, Szent István út 18. 06 (30)
532 6170

Könyvelést vállalok egyéni vállalkozók-
nak és õstermelõknek. 06 (70) 3163
752

Barátság-lakótelepen, felújításra szo-
ruló lakást vennék. 06 (20) 915 1073

Sárszentmiklósi élelmiszerboltba ke-
resünk részmunkaidõs eladót. Érdek-
lõdni lehet a 06 (30) 941 5642-es tele-
fonszámon.
Sírgondozást, sírbeültetést vállalok
Sárbogárd környékén. 06 (30) 444
5525
Tûzifa eladó: cser, tölgy, bükk: 2.250
Ft, akác kugli: 2550 Ft, hasított: 2700
Ft, vegyes: 2500 Ft, házhoz szállítással.
Telefon: 06 (20) 406 9267 (1148064)

C-kategóriás jogosítvánnyal rendelke-
zõ mozgóbolti eladót felveszünk. 06
(30) 382 4133
Bármilyen hasznosításra 200 m2 alap-
területû mûhely, 320 m2 tároló ipari
árammal kiadó vagy eladó Sárbogár-
don. Érdeklõdni: 06 (30) 989 8402
Sáregresen családi ház eladó. Érdek-
lõdni: 06 (30) 388 6683
Barátság-lakótelepi, felújításra szoru-
ló lakást vennék, megegyezés szerint
családi ház beszámítással is. 06 (20)
915 1073

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 5397882

AUTÓMENTÉS, AUTÓSZÁLLÍTÁS.
06 20 3426 091

Sárbogárd központjában, négylakásos
TÁRSASHÁZBAN, FELÚJÍTOTT LAKÁS ELADÓ.

06 20 405 7366

AUTÓBUSZVEZETÕKET KERESÜNK
hosszú távú FEJÉR MEGYEI MUNKÁRA!

KIEMELTEN SÁRBOGÁRD KÖRNYÉKÉRÕL
(Sárbogárd, Szabadhídvég, Sáregres, Ozora, Káloz,

Lajoskomárom, Alsószentiván).
Jelentkezés önéletrajzzal: tibor@buszrent.hu

PIACVEZETÕ BIZTOSÍTÓHOZ KERESÜNK
PRÉMIUM TANÁCSADÓKAT,

akár 18 hónapos hivatásindító támogatással.
Jelentkezni: ferenc.prikkel@generali.com

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!

APRÓHIRDETÉSEK

Tájékoztatjuk érintett fogyasztóinkat, hogy az alábbi idõpontokban
és településeken a megadott idõpontokban munkatársaink

elõretervezett karbantartási munkákat végeznek.
Ezeken a napokon az adott településen

a megszokottnál kisebb víznyomás, idõszakos vízhiány várható.
A munkálatok miatt a szolgáltatott ivóvíz kissé opálossá válhat,

mely az egészségre nem ártalmas.
Az ezt okozó anyagok kiülepítése után a víz fogyasztható.

További információ a kihelyezett plakátokon, vagy helyi munkatársainktól.
Az okozott kényelmetlenség miatt

kérjük felhasználóink türelmét és megértését.

Fejérvíz Zrt.

FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok
Víz- és Csatornamû

Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság



Bogárd és Vidéke 2015. március 12. ISKOLA / HIRDETÉSEK 19

Cecei sulibörze
A filharmóniai koncertsorozat beszámolója

Nagyon színvonalas elõadás-sorozaton vehettünk részt a Filhar-
mónia Ifjúsági Hangverseny bérletes elõadásain Sárbogárdon a
József Attila Mûvelõdési Központban. 2014 októberétõl egészen
2015 márciusáig három alkalommal rendezték meg ezeket a fi-
gyelemre méltó elõadásokat.
Az elsõ elõadáson Prokofjev „Péter és a farkas” címû szimfonikus
meséjét hallhattuk. Különleges volt ez az elsõ alkalom, hiszen egy
lenyûgözõ homokanimációt is láthattunk, ami mindenkinek na-
gyon tetszett.
A februári elõadáson a Balázs Elemér Group „Jazzstandardek”
izgalmas feldolgozásait hallgathattuk meg, melyben tipikus jazz-
motívumok is megjelentek. Itt klasszikus zeneszerzõk feldolgozá-
sait és improvizációjukat láthattuk és hallhattuk. Nagyon hasznos
dolgokat tanulhattunk.
Az utolsó elõadáson „Zenél a film” címmel híres filmzenék csen-
dültek fel a Philharmonic Brass közremûködésével.
Úgy gondolom, nagyon élvezetes, különleges élményekkel lett
gazdagabb az, aki részt vett ezen a bérletes elõadás-sorozaton.
Remélem, jövõre is lesz még ilyen jellegû elõadás, én biztosan el-
megyek.

Horváth Lilla 6. a

30 éves a cecei iskola épülete
Furcsa egy kicsit leírva, hogy a „nemrég” átadott Árpád úti iskola
épülete idén a 30. születésnapját ünnepli, de így van.
E neves születésnapról az intézmény pedagógusai és diákjai 3 he-
tet meghaladó projekt keretében emlékeznek meg, melynek mot-
tója: „Minden, ami iskola…”

A programok között szerepel az épület közös megölelése, ripor-
tok készítése a már elballagott diákokkal, idõsebb pedagógusok-
kal, fotókiállítás készítése az elmúlt 30 évrõl, a pedagógusfal meg-
újítása, ahol az iskolában tanított nevelõk nevei szerepelnek, de
szervezünk versmondó versenyt, a diákok készítenek digitális be-
mutatókat, és a projektnek része lesz a már hagyományos Illyés
sportvetélkedõ és mesemondó verseny is.
A projektek legfõbb célja mindig az, hogy koncentráltan, minél
több aspektusból és kompetenciaterületet fejlesztve járjunk kö-
rül egy témát, így erõsítve a diákjaink ismereteit, gazdagítva kép-
zeletüket, mobilizálva õket. A jelenlegi téma hozzánk közel álló,
hiszen ebbe az iskolába járunk nap mint nap diákok és pedagógu-
sok egyaránt. Mi tudjuk csak igazán, hogy milyen jó nekünk itt,
mennyi mindent kapunk az intézménytõl és hogy ezért hálásnak
kell lennünk. A világos, szép termeink, a sok faliújság, a füstmen-
tes, meleg környezet, az interaktív táblák, számítógépek, table-
tek, az aula otthonossága és legújabb ülõkéi, a csocsó- és ping-
pongasztalok, vagy a legújabb örömünk, a mûfüves pálya csak
azok számára érték, akik a régi idõket is megtapasztalták.
Képletesen megállunk tehát egy kicsit a projekt során és elem-
zünk, összegzünk, mi is történt a 30 év alatt iskolánkban és rajta
keresztül a mi életünkben.

Szabóné Várady Katalin
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