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A víz
nyugalmával
Több keserû, elégedetlen emberrel találkoztam mostanában. Komorságuk
nyomasztó, szürke lepelként ül az arcukra, az épületekre, utcákra, üresen meredezõ zászlótartókra. Húzza lefelé, gúzsba köti õket, és azokra is hatással van,
akikkel kapcsolatba lépnek. Ördögi kör,
amikor csak a negatív élményeket engedjük magunkba; magunknak okozunk
szenvedést. Ez a testi és lelki halál biztos
útja. Pedig egyébként félünk a haláltól…
Mi a jobb? (Figyeljenek az érzésre, miközben olvassák a következõ mondatokat!) Azt ismételgetni, hogy „borzalmas
ez a világ, nyûg az élet, az emberek gonoszak”? Vagy azt mondani: „sokszínû ez a
világ, izgalmas felfedezni, örülök minden megélt napnak és élménynek”?
A világ õsi jóskönyve, a Ji-King a nehézség legyõzésére azt a taktikát javasolja,
hogy a víz nyugalmával folyjunk át a mederben meredezõ sziklákon. A víz lágy,
mégis minden akadályt legyõz. Talán
nem véletlenül hasonlította Petõfi annak idején a tengerhez a népet.
Nem a múlandó, anyagi dolgok (politikusok, törvények, javak satöbbi) határozzák meg igazán az életminõségünket.
167 év elteltével is arra vágyunk, hogy legyen béke, szabadság, egyetértés. Ezt
helyettünk nem teremti meg senki és
semmi.
Dr. Sükösd Tamás ünnepi beszédébõl
hadd idézzek egy nagyon fontos mondatot: „Összeköt minket nemcsak a teremtés rendjében kapott emberi tényezõ, a
nyelv, a kultúra, a vérség, a közös történelem, egy ünnep, hanem a felfelé tekintõ hit is, amely kapocs ég és föld között,
amelynek megélése közösségünk elõtt
mérhetetlen távlatokat és lehetõségeket
nyit meg.”
Ki mint vet, úgy arat – belülrõl jövõ mosollyal tekintsenek más emberekre, a világra, és meglátják, más fényben tündököl minden.
Hargitai–Kiss Virág

Mit kíván
a magyar nemzet?

A GYÕZTES CSAPAT

Tavaszköszöntés Alapon

Írás a 3. oldalon.

Írás a 15. oldalon.

Írás a 8. oldalon.
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Petõfi-napok a gimiben
Akadémia elnevezésû, „vegyes” csapat jeleskedett: Goldberger Marcell, Léhmann
Balázs, Kiss Roland, Pajor Tamás, Demeter Dávid.

A hagyományokhoz híven idén is a diákönkormányzat segített programokat szervezni a diákoknak. Mindig népszerûek a
sportversenyek (röplabda, labdarúgás,
pingpong), a LAN-party és a kisebbek körében a csokimilliomos.
A röplabdaverseny gyõztes csapatát Várady-Szabó Márton, Horváth Márk, Baki
Dániel, Németh Kristóf, Gyõri Márk,
Gábris Tibor alkotta.
A labdarúgás két kategóriában zajlott. Az
5-6-7. évfolyamok versenyét az 5. c egyik
csapata nyerte: Molnár Adrián, Horváth
Attila Roland, Lóránt Bálint, Gyökér
Zsombor, Barabás Dávid, Németh Dániel.
A 8–12. évfolyamok versenyén a Petõfi

témája Fekete István Tüskevár címû mûve
volt. I. helyezett csapat: Várszegi Jázmin,
Németh Lilla, Denkó Erik, Tóth Gergõ,
Bereczk Szonja Rebeka 5. c. A 7-8. évfolyam vetélkedõje idén az angol nyelv és civilizáció témakörére épült. I. helyezett csapat: Halasi Réka, Kovács Virág, Kertész
Attila, Bõle Péter, Hortobágyi Evelin 8. c.
A 9–12. osztályoknak is rendhagyó versenykiírással kellett megbirkózniuk. Mivel
2015 „A fény éve”, valamennyi feladat ehhez a témához kapcsolódott több tudományterületet felölelve (irodalom, történelem, földrajz, fizika, kémia, biológia, valamint vizuális kultúra). I. helyezett csapat: Kovács Fanni, Kósa Szilárd, Sebestyén Melinda, Borbély Vivien 12. d.

A „Ki mit tud?” zsûrije 11 versenyszámot
értékelhetett. Az elsõ helyezett a 7. c osztályos Gazsó Anna lett fuvolajátékával.
Az elmaradhatatlan tanár–diák kosárlabda-mérkõzést évek óta a tanárok csapata
nyeri – idén különösen szoros küzdelemben: 62-58.
A játékos feladatok mellett természetesen
idén is megrendezésre kerültek a szavalóversenyek. 45 tanuló három kategóriában
mérette meg magát. 14 tanuló érdemelt
arany fokozatot szavalatáért.
A vetélkedõk szintén három kategóriában
kerültek lebonyolításra. Az 5-6. évfolyam
Március 15-én a hagyományos koszorúzást
a 9. c osztály színvonalas ünnepi mûsora
elõzte meg.
A Petõfi-pályázatok, versenyek és vetélkedõk eredményeinek kihirdetését az énekkar mûsora és három aranyminõsítésû szavaló, Szadai Bettina 6. c, Tóth Lilla Nóra 8.
c és Makkos Anna Ráhel 11. c osztályos
tanulók produkciója színesítette.
Idén összesen 284 db pályázat készült. 87
darab dicséretet, 27 darab 3. díjat, 27 darab
2. díjat és 20 darab 1. díjat vehettek át a diákok. A legtöbb pályázatot az 5. c osztály
tanulói készítették (56 db).
PSG

Megemlékezés

Március 15-én a vasárnapi ünnepi
liturgia után megemlékeztünk
az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc hõseirõl
a sárszentmiklósi emlékparkban.
Varga László lelkipásztori munkatárs
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Mit kíván a magyar nemzet?
„Az a nap, amelyre ma emlékezünk, 1848-ban új, korábban nem ismert fényt hozott életünkbe. A szabadság
fényét. A társadalmi felemelkedés reményét, a nyugatos polgárosodásét. Ez a fény ma is ugyanazt közvetíti,
mint akkor. Azt mutatja meg számunkra, merre kell haladnunk, mire kell törekednünk, és azt is, miben
érdemes egyetértenünk” – fogalmazta meg gondolatait dr. Sükösd Tamás, Sárbogárd polgármestere ünnepi beszédében.
lója szavalta el Petõfi Sándor
„A szabadsághoz” címû költeményét szép magyarsággal, értõn tolmácsolva nemzeti poétánk rímekbe foglalt gondolatait.
Dr. Sükösd Tamás beszédében
röviden felidézte az 1848-as
követeléseket és március 15-e
eseményeit. Kifejtette: a 12
pont – ha más szavakkal is fogalmazná meg a 21. század embere – ma is igénye az embereknek. Ma is azt kívánjuk,
hogy legyen béke, szabadság és
egyetértés, unió, azaz egység
nemcsak a világon, Európában, hanem (elsõsorban) a magyar társadalomban. Mert anA sárbogárdi március 15-ei ünnepség szombaton este került
megrendezésre, a jó idõnek köszönhetõen a Hõsök terei emlékmûegyüttesnél. Számos lakó tisztelte meg jelenlétével a
rendezvényt, ahol a lámpák fénye helyett a fáklyák világítottak hangulatosan. A családokon kívül képviseltette magát
több intézmény és civil szervezet is.
Az ünneplõk a Sárbogárdi Fúvószenekar játékának hangjaira gyülekeztek a téren. A Himnusz közös eléneklését követõen Makkos Anna Ráhel, a Petõfi Sándor Gimnázium tanu-

nak ellenére, hogy az együtt
élésben óhatatlanul vannak nézeteltérések, azért mégis csak
testvérei vagyunk egymásnak,
egy nagy család!
Ezután a Huszics Vendel Kórus adott elõ két Bárdos-mûvet, a „Bodonyi Kossuth-dal”-t
és a „Nemzeti fény a cél” kezdetût, melynek szövegét Kölcsey Ferenc írta.

Koszorúzást követõen az ünneplõk a Petõfi-emléktáblához
vonultak át, ahol Barsi Balázs
(szintén a gimnázium tanulója)
szavalta el a Nemzeti dalt. A
megemlékezés itt zárult a Szózattal.
Hargitai–Kiss Virág

Március ünnepe Alapon
Március 13-án este emlékeztünk Alapon az 1848/49-es forradalom és
szabadságharc 167. évfordulójára. Az ünnepségen részt vettek az önkormányzat képviselõi, az iskola tanulói, tanárai, dolgozói, szülõk,
nagyszülõk, a falu lakói. Megtelt a kultúrház nagyterme az érdeklõdõkkel.
Méhes Lajosné polgármester asszony ünnepi beszéde után az iskola 7.
osztályos tanulói és irodalom szakkörösei adtak mûsort. A mûsorban
a gyerekek felidézték 1848. március 15-e eseményeit a történelem és
irodalomórákon tanultak alapján. Elhangzott számos közismert Petõfi-vers, jelenetekben játszották el a nagy nap eseményeit. Az elõadás
fontos részeként nemzeti lobogónk eredetét, a színek jelentését is
megismerhették a jelenlevõk. Érdekessége volt az elõadásnak többek
között, hogy a Himnusz teljes terjedelmében prózában hangzott el.
A mûsorban a gyerekek nagy izgalommal, élményszerûen élték át a tanultakat.
Az est méltó befejezéseként az iskola tanulói és tanárai, az önkormányzat képviselõi, a civil szervezetek és a falu lakói fáklyaláng mellett megkoszorúzták az Emlékpark ’48-as kopjafáját.
Alapi iskola
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NAPLÓ
A sárbogárdi képviselõ-testület ismét péntek 13-án tartotta ülését e hónapban 11 fõ
részvételével.
Dr. Sükösd Tamás polgármester: Március
2-án a rendõrségünk 4 modern, minden
igényt kielégítõ technikai eszközzel bõvült.
Március 9-én Varga Gábor országgyûlési
képviselõ részvételével a közmunkaprogramban tervezett térségi zöldségfeldolgozóról volt egy egyeztetés. Reményeink szerint az ezt célzó pályázat eredményre vezet.
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tankerületi vezetõje felhívta a figyelmemet arra, hogy vélhetõen pontatlanul
fogalmaztam a rétszilasi gyermekek utaztatása vonatkozásában. Nem arról van szó,
hogy a Klebelsberg ellenállna, hogy beszálljanak ennek finanszírozásába, hanem
nincs abban a helyzetben, hogy finanszírozzon, tekintettel arra, hogy a jogalkotó a sajátos településszerkezetünket nem vette figyelembe. A rétszilasi gyermekek utaztatása városon belüli utaztatásnak minõsül. A
meglehetõsen mostoha állapotot úgy lehetett elhárítani, hogy beállítottuk a buszt.
Március 12-én Ferencz Péterrel, a Dészolg
ügyvezetõjével folytattam egyeztetést, aki
megkért arra, hogy tájékoztassuk a lakosságot: a jogszabály változásából következõen van szükség kukára, amire rá kell ragasztani a matricát, ami azt jelenti, hogy valakinek van élõ közszolgáltatási szerzõdése. Ugyanezen a napon a létrehozandó fûszerpaprika-feldolgozó vonatkozásában
tartottunk egyeztetést, amiben Nagylókkal
mûködünk együtt.

Új bizottsági tag
Dr. Sükösd: Ismeretes, hogy Horváth Gyula külsõ bizottsági tagunk egészségügyi
okokból lemondott egészségügyi és szociális bizottsági tagságáról, ezért új tag választása szükséges. A bizottság Handa Csabát
javasolta külsõ bizottsági tagnak.
A testület egyöntetûen elfogadta az új bizottsági tagot, aki megszavazását követõen
esküt tett.

A polgármester
szabadsága
A következõ napirendi pontban a polgármester 2014. évi ki nem adott szabadságának megváltását vitatták meg a képviselõk.
A polgármester, érintettsége miatt, átadta
az ülés vezetését az alpolgármesternek.
Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ kiegészítésképpen elmondta: Jogszabályi lehetõség biztosítja, hogy a polgármester ki
nem vett 43 nap szabadságának pénzbeli
megváltásáról döntsön a képviselõ-testület. Az összeg bruttó 1,1 millió Ft.
Juhász János: Ha újra van választva a polgármester, akkor is kifizethetõ neki a ki
nem vett szabadság?
Demeterné: Levezettem a jogszabályi vonatkozásokat folyamatában. Sajnálom,
hogy a belügyminisztériumi állásfoglalást
nem csatoltam az elõterjesztéshez. Ezt a

szünetben a képviselõ úrnak át fogom hozni.
Juhász: A belügyminisztériumi állásfoglalás azt tartalmazza, hogy idõarányosan lehet kifizetni a szabadságot október 12-éig,
vagy pedig az egész évre vonatkozóan. Ha
megszûnt volna a jogviszonya, akkor is csak
október 12-éig, a választásig lett volna a
szabadsága pénzben megváltható, a többit
vitte volna magával oda, ahova megy.
„Alapesetben nem engedi a szabadság
megváltását a kttv., arra csak a szolgálati
jogviszony megszûnésekor ad felhatalmazást. Kivételes esetben ad lehetõséget a
pénzbeli megváltásra. Ilyennek tekinthetjük az alaptörvényi rendelkezések szerint a
polgármester e tisztségének megszûnésével kapcsolatos helyzetet.”
Demeterné: Én ezt a szakaszt szó szerint kimásoltam a belügyminisztériumi állásfoglalásból.
Juhász: Elõször hogy jött ki 43 napra a
783.600 Ft?
Demeterné: A személyügyi ügyintézõ roszszul számolta ki. A kincstárral egyeztettünk, akik az illetményszámfejtésünket
végzik, õk hívták fel a figyelmet, hogy rossz
a számítás.

Helyettesítsen
az alpolgármester
Juhász: A várost irányító fideszes többség
figyelmét szeretném felhívni, hogy a szabadságkiadással kapcsolatosan a polgármester munkáltatójának, a képviselõ-testületnek is van felelõssége abban, hogy a
szabadság ne halmozódjon föl. Egész jól fizetett alpolgármesterünk van, aki nyugodtan helyettesíthetné a polgármestert, hogy
ne kelljen ennyi pénzzel a város költségvetését terhelni.
Nedoba Károly: Hogy jött össze ennyi szabadság?
Demeterné: A 2013. évben ki nem vett szabadságát vette igénybe a polgármester úr
2014-ben.
Juhász: Csak március végéig lehetett volna, nem?
Nedoba: Várható, hogy ebben a ciklusban
is föl fog halmozódni a szabadsága?
Dr. Sükösd: Én nagyon szívesen elmegyek
86 nap szabadságra, ha kibírja a város.
Juhász: Miért ne bírná ki? A város mindent
kibír.
Nedoba: 2002 óta voltak szabadság-kifizetések, de ilyen nagy volumenû nem volt.
Juhász: A polgármester tekintetében 2002
óta nem volt szabadság-kifizetés.
Nedoba: Jött a nyelvpótlék, az is nagy öszszeg volt, most meg ez. Valami miatt nagy
szükség van a pénzre. Közben útfelújításra
nincs pénz. Én ezt nem fogom megszavazni. Menj el nyugodtan nyaralni.
Gerlai Zsolt: Amikor van egy rátermett alpolgármesterünk, akkor irreális ez az öszszeg, amit az önkormányzat zsebébõl kivesz a polgármester úr. A választók szemében sem vet Önökre ez jó fényt.
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Bárki jöhet és csinálhatja
Dr. Sükösd: A nyelvpótlék kapcsán a képzettségem miatt senkitõl nem fogok elnézést kérni. Sárbogárd város elõzõ jegyzõje
úgy tájékoztatott, hogy nem jár a nyelvpótlék, én ezt elfogadtam. A jogszabály szerint
ez alanyi jogon jár. A nyelvvizsgám több
mint 20 éve megvan, és nem valami rétegnyelvbõl, vagy eszperantóból. Az elõzõ vezetés alatt, amikor az elõzõ képviselõ-testület munkáltatójaként járt el mondjuk a
jegyzõnek, 100 napot meghaladó ki nem
vett szabadság kifizetésérõl beszéltünk
több vezetõ köztisztviselõ esetében. Minden további nélkül megtörténtek a kifizetések. Én bírálom el a rendkívüli települési
támogatásokat és írom alá a közmunkát. A
munkaügyi központ szerény számítása szerint a közmunkaokiratok 11.000 aláírást jelentettek 2014-ben. Ha elmegyek 43 nap
szabadságra, nem valószínû, hogy ez elkészül, még akkor sem, ha az alpolgármester
úr folyamatosan itt ül. Mellette 1.200 önkormányzati segélyt is elbíráltam szakmai
elõkészítés mellett egyedül. Nem kívánok a
munka hõsének látszani. A magánszektorból jöttem, egy évben sem voltam 40 napot
szabadságon, vélhetõen nem is leszek,
mert nem így szocializálódtam. Én dolgozni szeretek. Erõs hangulatkeltés, hogy ezt
én bárkitõl elveszem. Bárki jöhet és csinálhatja, amit én csinálok, ha megválasztják a
választók. Ez ennyi elfoglaltsággal jár, hogy
43 nap bent maradt. A folyamatos átalakulások mellett nem nagyon volt arra alkalom, hogy hosszú idõre elmenjek szabadságra. Az én fizetésem csak a nyelvpótlékkal több, mint Juhász János 2008-as fizetése.
Nedoba: Az alpolgármester tudását miért
nem veszed igénybe, hogy helyettesítsen?
Dr. Sükösd: Nem gondolom, hogy bárki azt
várja tõle, hogy a munkaideje után jöjjön és
bíráljon önkormányzati segélyt, amivel
nem lenne olcsóbb a közigazgatás, mert akkor a két elõkészítõ köztisztviselõnek
ugyanígy folyamatosan túlmunkát kellene
elrendelni.
Juhász: A Varnyu Péter idejében bevezetett speciális bérletjuttatási rendszernél
negyedévente 12.000 aláírást tettem, úgyhogy errõl ennyit. A képviselõk javadalmazása ugyanúgy 7 évvel ezelõtti.
A polgármester szabadságmegváltását 6
igen, 4 nem szavazattal fogadta el a testület.

Köszönet a hivatalnak
A polgármesteri hivatal tevékenységérõl
szóló beszámoló kapcsán dr. Sükösd hangsúlyozta: Szeretném megköszönni a polgármesteri hivatal valamennyi osztályának,
szervének munkáját. A közigazgatás átalakítása mellett is magas határozatszámokkal és lecsökkentett létszámmal mûködünk. A járási hivatallal való együttmûködés negyedévente változik, mindig kerülnek át, illetve kerülnek vissza hatáskörök,
feladatok, de a polgármesteri hivatal a
jegyzõ asszony vezetésével jól megoldotta a
feladatát. Ez a jogorvoslati eredményességbõl is tisztán látszik. Alig van jogorvoslati kérelem, eredményes pedig nincs is.
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Új városterv készül
A településrendezési eszközök: helyi építési szabályzat, szabályozási terv, szerkezeti terv 2005-ben kerültek elfogadásra. A
helyi építési szabályzatot 4 évente, a másik
két tervet 10 évente szükséges teljes körûen felülvizsgálni. Aki ezt nem teszi meg, az
2018 után nem tudja használni ezeket a
szabályozókat, hanem marad az országos
szabályozás meglehetõsen merev rendszere.
Dr. Sükösd: A költségvetésnél tervezésre
került a felülvizsgálat feltételezett költsége. Elindul egy településtervezõ-kiválasztási folyamat, ezt követõen megtörténik
kiírás, elkészül egy nyers helyi építési szabályzat meg egy szerkezeti terv, amihez
hozzászólhat a lakosság. Arra szeretnék
buzdítani mindenkit, hogy ha bárkinek
bármelyik településrendezési eszközzel
kapcsolatban óhaja, gondolata van (belterületi határ megváltoztatása, építési korlátozás megváltoztatása, utcanyitás, utcanyitás megszüntetése, építési övezeti besorolás megváltoztatása), akkor arra tegyen
írásos javaslatot a mûszaki osztályon Békési József kollégánál. Ha a felülvizsgálat
azt jelenti, hogy új szabályozást és terveket
fogadunk el, akkor azt 2015. december
31-éig kell megkezdeni. Az állami fõépítész saját tapasztalata szerint több mint
egy évet vesz igénybe, mire a teljes folyamat lezajlik. Három településtervezõ meghívásával lehet lefolytatni a közbeszerzést,
ami elõzetes költségbecslések szerint 25
millió Ft alatti szolgáltatásra irányuló eljárás lesz. A Kasib Mérnöki Iroda, akik elkészítették a 2005-ös dokumentumokat,
szerzõi jogot nem tartanak fenn, így nem
kell nekik fizetnünk a szellemi termékért,
ha más cégre esik a választás.
Juhász egy helytelenül írt szóra hívta fel a
figyelmet az elõterjesztésben.

Útfelújítások
Az út- és járdafelújítások tekintetében a
polgármester 6 millió Ft értékben terjesztette elõ javaslatot, hozzátéve, hogy elkerülhetetlen a KRESZ-táblák cseréje, szükséges a gyalogátkelõhely- illetve parkolóújrafestés is.
Juhász: 2003 és 2010 között valamivel több
mint 50 millió Ft-nyi útfelújítást végeztünk
évente. Ha ez nem lett volna, elég nagy
gondban lennétek. Az elmúlt 4 év alatt
nem sok minden történt a város úthálózatának felújításában. Remélem, hogy a felmérés a Bajcsy utca kátyúit illetve az
Imremajori út torkolatánál lévõ hibát is
tartalmazza. A Tüzér utcában sok helyen
megsüllyedt az út. A Temetõ utcában, a
derékszögû csatlakozásnál majdnem a teljes úttest hiányzik. A Május 1 majori útszakasz szintén pocsék.
Dr. Sükösd: Biztos, hogy több felújítás zajlott az elõzõ két ciklusban – ezt onnan is
tudjuk, hogy a 2010 és 2014 közötti ciklusban fizettük vissza az erre fölvett hitel egy
részét. A költségvetést a maga komplexitásában szükséges olvasni. A korábbi polgármester úrnak kell a legkevésbé monda-
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nom: a költségvetésbe ennél jóval nagyobb
tételt terveztünk be, számos utca van fölírva a mûszaki osztályvezetõ úrnál, hogy elkészítsük. 15 millió Ft saját erõt rendeltünk a költségvetésben a Belügyminisztérium költségvetési során található pályázati önrészre, ahol a jelenleg hatályos ismereteink szerint, ha a központi költségvetést nem módosítják, további 15 millió
Ft az elérhetõ összeg, így mire leírta a mûszaki osztályvezetõ úr, hogy 10,8 millió kellene, a legoptimálisabb esetben erre összesen lehet 36 millió Ft-unk. Ha nem nyerünk, akkor a pályázati önrészt, ha nyerünk, akkor a pályázat teljes összegét ráköltjük az utakra.

Ki szelet vet
Juhász: Olyan mértékûre vettük fel racionális okokból a fejlesztési hitelt, ami a város adott évi költségvetésében semmiféle
zavart nem okozott.
Dr. Sükösd: Abban a költségvetésben nem
okozott gondot, aminek a betartatásáról
már nekem kellett gondoskodni.
Juhász: Na, látod, akkor nem kellene panaszkodni. 5. éve te vagy a polgármester,
nyugodjál ebbe bele. Nem kell hátrafele
mutogatni.
Dr. Sükösd: Nekem kötelességem elviselni
bármit a részetekrõl, ha pedig egy egyszerû
történeti tényt felhozok, az ilyen érzelmi
hullámokat vet.
Juhász: Ha szelet vetsz, vihart arathatsz.
Nedoba: 2010 óta komoly aszfaltos út Sárbogárdon nem készült, látványos fejlesztések nem történtek. A Hõsök terét sem tartom annak. Szomorúan olvasom, hogy
csak ennyi pénz van, és elõfordulhat, hogy
nem lesz egy útszakasz se leaszfaltozva.
Amire akarjuk, arra van pénz, fõleg személyi kifizetésekre, abban nem vagyunk
önmegtartóztatók. Közben a lakosságnak
nincsenek megfelelõ ünnepek rendezve,
nincsenek beruházások.
Dr. Sükösd: Az elmúlt 4 évben nem sok
aszfaltos út készült el, de mart aszfalttal
kb. 8. A Kisfaludy a legkomolyabb aszfaltos út Bogárdon, a legnagyobb forgalom
ott van.
Nedoba: Ahol befordulnak rá, ott már
megy tönkre.

Hogy a közérzet jobb legyen
Szilveszterné Nyuli Ilona: A miklósi részen az Arany János utcában 2 kátyú van, a
Vörösmarty utcában kb. 16. A Semmelweisen kátyúzással lehet javítani az utat, viszont a Táncsics tiszta kátyú. Szeretném,
ha megnevezésre kerülnének azok a járdaszakaszok, amikre javítási tervezet van.
Dr. Sükösd: A következõ ülésen meg fogod kapni írásban. Ez több közmunkáspályázat része is. Egy dolgot tisztázzunk: én
nem azért vagyok itt, hogy a régi vagy a jelenlegi képviselõket, polgármestert kritizáljam. Azt szeretném, hogy a városunk
jusson elõbbre. Sokkal jobb Sárbogárdon
élni, ha jó a járda, ha nem kell sárban menni, autóval kerülgetni a kátyúkat. Nagy
dolgokra nyilván nem leszünk képesek, de
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azt szeretném, hogy az emberek közérzete
jó legyen.
Szõnyegi Lajos mûszaki osztályvezetõ: A
Start közmunkaprogramban megpályáztuk a sárszentmiklósi részen az alapi úttól
befele az út mindkét oldalán a járda átrakását, és ezt elfogadták. Mihelyt az idõ engedi és Alapon a járdalapok elkészülnek és
szállíthatók, a munkát megkezdjük.

Térfigyelõk
Dr. Sükösd: A térfigyelõ rendszerrõl döntést hoztunk 2014-ben, és benyújtottunk
egy pályázatot, amit két alkalommal bíráltak el. Elõször tartaléklistára került a pályázatunk, elõttem ismeretlen okból. Ezt
követõen, decemberben kihirdetésre került, hogy forráshiány miatt nem áll módjában a Belügyminisztériumnak támogatni
a pályázatunkat. Bár a költségvetésbe a fõszámot (10 millió Ft) beletettük, azért
szükséges döntéshozatal. Vásárolnunk
kell egy adatfeldolgozó és nyilvántartó
szervert, egy olyan számítógépes programot, ami az egészet kezeli. Szükséges az
engedélyeztetés, a fennmaradó összegbõl
pedig olyan kamerákat vásárolunk, amiknek értékelhetõ a képük. Írásban megkérjük a rendõrség szakmai segítségét, mert
szeretnének állásfoglalást benyújtani a kamerák elhelyezését illetõen, valamint a
mûszaki tartalomra. 10 millió Ft jó kezdet
lehet, de nem elégséges. Ezért szükséges
olyan szervert venni, amelyik jóval nagyobb kapacitást is elbír, illetve úgy kell kialakítani a rendszert, hogy az kellõképpen
bõvíthetõ legyen újabb pályázat, vagy saját
erõs fejlesztés révén.
Nedoba: A környék települései szép számmal nyertek a pályázaton. Varga Gábor országgyûlési képviselõ lobbitevékenysége
csõdöt mondott? Sárbogárd városára haragszik?
Dr. Sükösd: Kérdezd meg tõle. Hogy haragudna Sárbogárdra, azt nem tartom valószínûnek. A társasházakkal való egyeztetést a hatékony pályázás érdekében Varga
Gábor kezdeményezte, ahogy azt is, hogy a
megyei fejlesztésnél a sárbogárdi igények
prioritást élvezzenek. Lobbitevékenysége
35 településre vonatkozik. A belügyminiszter döntéshozatali mechanizmusának
belsõ részét nem ismerem. Az elbírálás
szempontjai között szerepel a rendõrség
véleménye a bûnügyi fertõzöttségrõl és a
szükségességrõl. Ennek tartalmát sem ismerem.
Juhász az elõterjesztésben szereplõ egyik
mondat magyartalanságára hívta fel a figyelmet.

Táborozásra pályázat
Táborozások, kirándulások támogatására
a korábbi 300.000 Ft helyett 800.000 Ft keretösszeg áll rendelkezésre az idei költségvetésben, amire pályázhatnak a feltételeknek megfelelõ szervezetek.
Juhász ezúttal egy elírásra hívta fel a figyelmet, és megjegyezte: Ezentúl el fogok
Folytatás a következõ oldalon.
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olvasni figyelmesen minden betût, mert
egyre több a hiba.
Dr. Sükösd: Buzdítok mindenkit, különös
tekintettel az intézményeinket, itt mûködõ
társadalmi szervezeteket, akik táborozást,
kirándulást szerveznek, hogy figyeljék a
honlapot, ahol közzé fogjuk tenni a pályázati feltételeket.

Vita a Kenessey-szobor
helyérõl
Dr. Sükösd: A Kenessey Gyula-szobor vonatkozásában a holokauszt emlékév pályázatán nyertes szervezet illetve a magyar állam tulajdona a szobor. A Miniszterelnökség tájékoztatása szerint a szobor odaajándékozása a város részére elõkészítés alatt
áll. Juhász János képviselõtársunk felvetése alapján megígértem, hogy idehozom
utólagos jóváhagyásra a szobor elhelyezését.

Megírom az oroszoknak
Juhász: Itt egy mondat, hogy „a helyét a
Miniszterelnökség képviselõjével és a képzõmûvésszel határoztuk meg”. Én már a
múltkor is említettem, hogy be kellett volna vonni a Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadisírgondozó Irodáját, akkor nem
lett volna ez a valószínûsíthetõ kegyeletsértés. Mert nem tudhatjuk biztosan, ezt
elmondta az alpolgármester úr is. Azt nem
látom az elõterjesztésben, hogy mûvészeti
alkotás közterületen való elhelyezése
ügyében a képviselõ-testület döntése szükséges. Ahogy azt sem, hogy esetleg valami
lépést tennétek afelé, hogy a vélhetõ kegyeletsértést megszüntessük-e, vagy így
marad örökre.
Dr. Sükösd: Nem tartottam fontosnak a
jogszabályt beleírni. A határozati javaslat
érdemi tartalmán nem változtatna. Sûrûn
itt vannak a hadisírgondozók, egyeztetünk
velük; egyelõre nem merült föl arra egzakt
adat, hogy ott bárki el lenne temetve,
ahova az emlékmûvet elhelyeztük.
Juhász: Errõl beszéltetek velük konkrétan?
Dr. Sükösd: Igen. Szabó Pétert kérdezte
meg egy illetõ. Fönntartom, hogy nem sértünk kegyeletet.
Juhász: Lehet, hogy egyszer megírom az
oroszoknak, hogy nézzenek utána.
Dr. Sükösd: Az bizonyára sokat javítana a
város sorsán, de lelked rajta.
Juhász: Nehogy már én legyek a hibás
azért, mert valamit elszúrtok!

Szülési fájdalmak
Dr. Sükösd: Nekem volt gyerekszobám.
Ha én kapok valamit, el szoktam tisztelettel fogadni.
Szilveszterné: Sárbogárd lakói is kegyeletsértõnek találják a szobor helyét. Van lehetõség, hogy áthelyezzük néhány méterrel? Ez nagy költséget jelentene a városnak?
Dr. Sükösd: Nem tudom, mekkora költséget jelentene. Hogy ezen gondolkozzunk,

azzal megvárnám az ajándékozási okiratot. Az ellen az emlékmû ellen, amit az
orosz és saját magát szovjetnek mondott
tiszteletbeli nagykövet koszorúz, senkinek
semmi kifogása nem volt. Ugyanannyi
esély van rá, hogy az is egy síron van.
Nedoba egyetértett azzal, hogy amit ajándékba kapnak, azt el kell fogadni. Hozzátette: sajnálatos módon nagyon kevés
szobrunk van köztéren, úgyhogy nem rontja a város képét, hanem emeli. Viszont a
szobor elhelyezése elkapkodott dolog volt.
Tóth Béla: Ha valamit akarunk csinálni, itt
biztos, hogy nincs konszenzus, valakinek
valami mindig fájdalmat okoz. A MÁV-állomás elõtti kis park kialakítása nem a mi
pénzünkbõl lett, és akkor is majdnem szülési fájdalmaink voltak, hogy nem oda kellett volna tenni, hanem máshova. A sportcsarnok helyén is vita volt. Azon vitatkozunk: legyen, ne legyen, ha van, miért van.
Döntsük el, hogy akarunk valamit idehozni, vagy nem!

Kedves Bélám!
Nedoba: Kedves Bélám, a csarnok rossz
példa volt, mert a frakciótársad volt a legjobban ellene, hogy rossz helyen van. A Fideszen belül volt feszültség.
Dr. Sükösd: Nem volt sosem a Fideszen
belül feszültség. Nagy Tibi nem volt tagja a
Fidesznek.
Juhász: Én a szobrot örömmel fogadom,
csak azt kifogásoltam, hogy a polgármester
úr elvonta a hatáskörét a képviselõ-testületnek, hogy hova kerüljön a szobor, és
hogy vélhetõen alatta sírok vannak. A sírok fölé pedig nem lehet semmit építeni,
virágosítani, füvesíteni.
Dr. Sükösd: Azt szeretném még elmondani, hogy az átadás az elhunyt halálának
napra pontos 70. évfordulóján történt
meg.

Bejelentések
Juhász: Kapott a hivatal dr. Ambrózi Edittõl, a munkaügyi központ kirendeltségének vezetõjétõl egy rövid e-mailt, amiben
az áll, hogy mivel jogszabály nem ír elõ tájékoztatási kötelezettséget, illetve nem ad
felhatalmazást, a munkaügyi kirendeltség
nem készít tájékoztatót Sárbogárd Város
Önkormányzata részére. Úgy látszik, a
nemzeti együttmûködés rendszere arra
nem terjed ki, hogy a munkaügyi központ
egy munkaügyileg problémás térség képviselõ-testületének évente egy összefoglaló
beszámolót adjon, hogy mi a helyzet, mit
tettek, milyen sikereik voltak, mi a megoldatlan probléma.
A képviselõ ismét szóba hozta a polgármester szabadságmegváltásának ügyét.
Demeterné: A kormányzati szolgálati viszony megszûnésekor, ha a munkáltató az
arányos szabadságot nem adta ki, azt meg
kell váltani. A 43 nap úgy jött ki, hogy a polgármesternek idõarányosan október 11éig volt 33,5 napja, és volt még 2013-ról
igénybe nem vett 10 nap.

2015. március 19. Bogárd és Vidéke

Töbörzsöki gondok
Juhász: Március 1-jén, vasárnap a Bem utca aszfaltozott részének a végétõl a Május 1
major kerítéséig vezetõ szakaszt meg egy
tanyához vezetõt dózeroltak. Szõnyegi úr
azt mondta, hogy zúzalékkal fogják ellátni.
Eddig ez nem történt meg. Szeretném, ha
valaki kimenne, és ott tolna biciklit vagy
csúszkálna az agyagon. Az elkövetõket terhelik-e majd vajon a helyreállítási költségek?
Dr. Sükösd: Mivel az elkövetõk betemették a vízelvezetõ árkot, már akkor felszólítottuk õket. Kedd körül bejött az egyik és
közölte, hogy az árok helyreállítása megtörtént. Úgy tájékoztatott a mûszaki osztályvezetõ, hogy az egyengetési manõver a
földes útnak azon a szakaszán nem ártott
az útfelületnek. Mindenképpen kell majd
rászórnunk zúzalékot.
Juhász: Szombaton este fél 10-kor hívtak,
amikor valaki majdnem elvágódott azon a
sáros szakaszon. Ha más tulajdonán valaki
tológépezik, az nem kifogásolható?
Dr. Sükösd: Ha jobb lesz tõle, akkor még
örülök is neki.
Juhász: Függetlenül attól, hogy nem kérted fel, hogy a város tulajdonát képezõ útszakaszra rámenjen?
Dr. Sükösd: Tisztáztam az elkövetõvel,
hogy a jövõre nézve ne tegyen semmi hasonlót önhatalmúlag.
Szõnyegi: Egy földút kis géppel való gréderezését végezte két fiú, mivel az édesapjuk kerekes székkel felborult ott. A fiúk
egyedül azt a kárt okozták a földútban,
hogy a sarat, ami az útfelületen volt, az
árokba és az árok partjára tolták, ezért a víz
nem tudott belefolyni az útról. Ezen az
úton a postásnak meg a gyalogosoknak volt
egy keskeny kis járda, ahol kerékpárral el
tudtak menni, és abba is beletúrtak. Amikor felszikkad ott a terület, a gyalogossávot
kõszórással visszaállítjuk, hogy el tudjon
menni ott a lakosság. Nem a teljes útfelületen kövezünk, mert arra nincs fedezet.
Juhász: A Bajcsy 41-43 környékén a közvilágításnak híja van, ott esténként összejövetelek vannak, odapiszkítanak. Idõsek az
ott lakók, nem mernek kimenni a rajcsúrozókhoz. A rendõrség figyelmét erre fel kellene hívni. A Bajcsy utcai járdáját a fû felverte, rossz állapotú. Az urnafal pontosan
mikor lesz meg? A tornaterem melletti iskolai buszmegállóknál 21 óra magasságában fiatalok dajdajoznak. Hátha visszatartó ereje lenne, ha a rendõrség járõrözne
egy kicsit. A Szent István-torkolatnál a Fejérvíz mikor állítja helyre az utat? Az iskolai buszmegálló és a klubkönyvtár járdája
balesetveszélyes. Sok panasz érkezik, hogy
egy hatalmas, fekete lovon lovagol egy fiatalember általában akkor, amikor az iskolások, fõleg a lányok mennek hazafelé.
Rendkívül veszélyes, kérdezték, hogy nem
lehetne-e valamit tenni. Hérincs úr jelezte
a töbörzsöki szõlõskertek útjának a problémáját. Azt mondta, tudna grédert szerezni,
erõgépet is biztosítana, ha a város adna kõzúzalékot.
Nedoba: A Petõfi utca és a Köztársaság út
sarkán van egy igénytelen szemetes.
Dr. Sükösd: Megpróbálunk rá valami
szebb megoldást találni.
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Spiclizés
Nedoba: Handa Csaba külsõs bizottsági
tag személyével maximálisan egyetértek,
de a politikai indíttatással nem. Politikailag nem tisztességes, hogy nem egyeztetsz
ebben a kérdésben az MSZP–DK-val, a
FÜBE-vel. Csak a saját embereitekkel vannak feltöltve a bizottsági helyek. Bízom
benne, hogy az itt ülõ képviselõknek rendben van az aktája, és utólag nem derül ki
valakirõl, hogy spicli.
Juhász: Maga még fiatal, ne izguljon.
Nedoba: Béla, minden oké?
Tóth: Minden rendben van.
Nedoba: Mert külföldrõl jöttél, tudod, sosem lehet tudni.
Szilveszterné az orvosi ügyelettel kapcsolatos fejleményekrõl érdeklõdött.
Dr. Sükösd: Eredmény nincs, az egyeztetés zajlik. Mélyebb problémába sikerült
belegyalogolni. Április végéig így vagy úgy
befejezzük az egyeztetést.

Posta és közmunka
Szilveszterné: A miklósi posta ügyében legyél kedves és hívd meg Varga Gábor urat,
hogy beszámoljon, mit végzett a miklósi
posta ügyében kapcsolatosan.
Gerlai: A posta ügyében hiányoljuk az érdemi elõrelépéseket, mert nemcsak az
ügyfelek isszák a levét, hanem szegény alkalmazottak is. Az õ nevükben is felszólalnék, mert katasztrófa, ami nyitvatartási
idõben a postán van. Várjuk Varga Gábort, reméljük, tud ránk szakítani idõt. A
közmunka, úgy néz ki, beindul. Szeretném,
ha az elsõk között lenne Töbörzsök.
Dr. Sükösd: Dolgozunk rajta. Sajnos a
klasszikus városüzemeltetéses közmunkaprogram megjelent költségvetése 50 százaléka annak, amit alsó hangon terveztünk,
úgyhogy most megy a harc. Többek között
errõl egyeztettem a kormánymegbízottal,
Simon Lászlóval személyesen, mert szükségünk lenne plusz forrásra, hogy év végéig kihúzzuk. A teljes intézmény-üzemeltetést, városüzemeltetést elkezdjük, és
ameddig tart a pénz, csináljuk. Utána megpróbáljuk addig ütni az asztalt, ameddig
jön még hozzá forrás. Elvileg április elejéig
az összes program a csökkentett létszámmal elindul.

Egyebek
Gerlai: A rendõri jelenlét Töbörzsökön,
miután megkerestem kapitány urat, két
hónapig látszott, azóta megszûnt, úgyhogy
ismételten meg fogom keresni a kapitányt,
hogy érezzék a törõdést.
Aranyos József: A Salamon utcában van
egy több éve üresen álló ingatlan, a Csók
István utcával szemben. Igen elhanyagolt,
a tulajdonost évek óta nem láttuk. Valamilyen jellegû intézkedés kellene, hogy ne így
nézzen ki. A csapadékvíz-elvezetést türelmesen várjuk azon a részen is.
Dr. Sükösd: A Salamon utcai ingatlannál a
hozzátartozói kört folyamatosan próbálnánk vegzálni, ugyanis nekik sikerült szinte mindenhol tulajdonnal rendelkezni a
városban. Többször volt bírságolási kísérlet, a végrehajtó is keresi õket meg a NAV
és még néhány rövid betûs szervezet. Volt
kényszerkaszálás, vélhetõen most is ez lesz
a vége.
Tóth: Az óhajomat beírtam a mûszaki osztályon a füzetbe. (Nedobának:) 1990-ben
beadtam a honosítási kérelmemet, amihez
hozzá kellett csatolni az erkölcsi bizonyítványomat. Ha kint jársz Erdélyben, megadom, hogy hol laktam, a szakközépiskolát, fõiskolát, ahol végeztem, és ahol
dolgoztam. Menj, és érdeklõdj felõlem ott.
Nedoba: Én biztos vagyok benne, hogy
minden rendben van, csak a Fidesz-családon belül problémák vannak, olvasom,
meg hallgatom a tévét.
Ébl Zoltán: A Mányoki utcában lehetne
legyalulni az utakból, mert sok helyen
annyi pótlás volt, hogy szinte már bakhát
van, úgyhogy lefolyik onnan a víz. Ésszerû
lenne a murvát leszedni, és ahova szükséges, oda elhelyezni. A pályaudvar elõtti
rész rendbetételével kapcsolatban nem lehetne egyeztetni a vasúton belül valami
szervvel?
Dr. Sükösd: Ez ugyanolyan, mint a Szent
István út déli részének ügye, mert azzal
együtt pályáztuk. Teljes agyrém. Három
tulajdonossal nem nagyon tudunk elõrébb
jutni.
Hargitai–Kiss Virág

7

FELHÍVÁS
az általános iskolákba
történõ beíratásra
Értesítjük az érintett szülõket, hogy a 2015/
2016. tanévre történõ általános iskolai beíratásokra az alábbi idõpontokban kerül sor:

2015. április 16. (csütörtök)
8.00–19.00 óra,
2015. április 17. (péntek)
8.00–18.00 óra.
Tanköteles gyermekét a szülõ köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti
illetékes, vagy a választott iskola elsõ évfolyamára beíratni.
Az elsõ évfolyamra történõ beíratáskor: a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót, a
gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát), az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító
igazolást kell bemutatni.
A felvételrõl elsõ fokon az iskola igazgatója
dönt, elutasítás esetén a fenntartó hivatott a
felülbírálati kérelmet elbírálni.
A KLIK Sárbogárdi Tankerületéhez tartozó intézmények nevét az alábbiakban közöljük:

körzeti általános iskolák
1. Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola,
7000 Sárbogárd, József A. u. 14.
2. Sárszentmiklósi Általános Iskola, 7003 Sárbogárd, Köztársaság út 171-173.
3. Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola
Szent István Tagiskolája, 7000 Sárbogárd,
Szent István u. 82-84.
4. Sárszentmiklósi Általános Iskola Nagylóki
Tagiskolája, 2435 Nagylók, Kossuth u. 3.
5. Cecei Általános Iskola, 7011 Cece, Árpád u.
3.
6. Cecei Általános Iskola Alapi Tagiskolája,
7011 Alap, Béke u. 12.
7. Cecei Általános Iskola Alsószentiváni Tagiskolája, 7012 Alsószentiván, Béke u. 112.
8. Mezõszilasi Németh László Általános Iskola,
7017 Mezõszilas, Petõfi u. 1/G.

gyógypedagógiai nevelési–oktatási
intézmény
Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális
Szakiskola és Egymi, 7000 Sárbogárd, József
A. u. 20. A körzeti iskolák beiskolázási területe
megtekinthetõ az iskolák honlapján és helyszínén, valamint a Fejér Megyei Kormányhivatal
honlapján.
Szilágyiné Németh Sarolta

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK

MEGHÍVÓ

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy
dr. Sükösd Tamás polgármester a 7. vk. önkormányzati képviselõje,
Ébl Zoltán
a 2. vk. önkormányzati képviselõje,
Aranyos Attila József
a 3. vk. önkormányzati képviselõje,
Novák Kovács István Zsolt
a 4. vk. önkormányzati képviselõje,
Tóth Béla
az 5. vk. önkormányzati képviselõje,
Erõs Ferenc
a 6.vk. önkormányzati képviselõje,
Érsek Enikõ
a 8. vk. önkormányzati képviselõje

Sárbogárd Város Önkormányzat
a városban mûködõ civil szervezetek közremûködésével

2015. március 26-án, csütörtökön, 17.00 órakor
a polgármesteri hivatal dísztermében
képviselõi fogadóórát tart.

CIVIL FÓRUMOT TART.
A rendezvény idõpontja: 2015. április 1. (szerda) 17.00 óra.
Helyszíne: a polgármesteri hivatal, díszterem.
Napirend:
1. Civil szervezetek és Sárbogárd Város Önkormányzat együttmûködése. 2.
Bejelentések.
Megjelenésére, építõ véleményére számítunk!
Dr. Sükösd Tamás polgármester
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Tavaszköszöntés Alapon
Tavaszköszöntõ bált rendezett a Cecei Általános Iskola Alapi
Tagiskolájának szülõi munkaközössége.
Már hetekkel az esemény elõtt invitálták szeretettel a tavaszt és az
érdeklõdõket. Szerencsére sokan várják már a melegebb idõt,
mert a mûvelõdési ház megtelt vendégekkel.
A hagyományos bált a végzõs, nyolcadikos diákok nyitották meg
keringõvel. A lányok, mint a tavasz rózsaszín tulipánjai, úgy tündököltek szép ruháikban, de a fiúk is kitettek magukért, elegánsan
lépve a tánctérre.
Az elsõ bálozók tánca után megható apa–lánya és anya–fia táncok
következtek.
A település polgármestere, Méhes Julika minden diáknak egy kis
vitorlavirággal kedveskedett, jelezvén, hogy hamarosan már repülhetnek az élet vizein.
Az ajándékátadások és köszönetek után a cecei Boros zenekar
szolgáltatta a talpalávalót. Az est késõi óráiban a diákok még egy
meglepetés tánccal is kedveskedtek a megjelenteknek.
Mágocsi Adrienn

Néptánctalálkozó Nagylókon
Nagy szeretettel vártak minden néptánc- és a hagyománykedvelõt március
14-én a Nagylóki Közösségi Ház elsõ Nagylóki Gyermek- és Ifjúsági
Néptánctalálkozójára. A rendezvényen négy település táncosai mutatták
meg tehetségüket. Láthattuk a hantosi Bokréta Néptánccsoportot, a mezõfalvai Petõfi Sándor Általános Iskola második és nyolcadik osztályos néptánccsoportját, a dunaújvárosi Vasas Néptáncegyüttes gyermekcsoportját
és a nagylóki Szöszölõ Néptánccsoport óvodás és iskolás csoportját
táncolni.
A mûvelõdési ház teljesen megtelt érdeklõdõkkel, büszke szülõkkel, rokonokkal. A rátermett fiatalok minden lelkesedésüket és tudásukat beleadva
nívós mûsorszámokat mutattak be.
A csoportok táncai után közös ebédre invitálták a jelenlévõket, majd a délután folyamán a Szélrózsa Társulat humoros, Ábelesz kóbelesz címû elõadásán szórakozhattak a résztvevõk.
A különleges napot táncházzal zárták: a Kákics Együttes zenéjére Suplicz
Mihály és társai táncoltatták meg az érdeklõdõket.
Aki ellátogatott a rendezvényre, az egy kellemes, könnyed, humoros délutánt tölthetett el Nagylókon.
Mágocsi Adrienn

Márciusi séta
A Sárbogárdi Múzeum Egyesület hagyományaihoz tartozik a március 15-ei séta, amikor meglátogatjuk a temetõben az 1848-as szabadságharcban részt vettek sírjait, s
emlékezünk a honvéd bajtársak által ott felállított
kopjafánál.
Az idén is megtette ezt a sétát a maroknyi kis csapat, felelevenítve a múlt történelmi eseményeit. Mint már sok
éve, most is Gál Sándor, a Honvéd Bajtársi Egyesület elnöke mondott beszédet. Kiegészítette azt történelmi
adalékokkal Novák Kovács Zsolt, a Sárbogárdi Múzeum
Egyesület elnöke és több résztvevõ. Ezután Boross Mihály hajdani házához, majd az üzletközpontban álló emlékkõhöz, a református imaháznál lévõ Tompa Mihályemléktáblához és a Petõfi-emléktáblához látogattak el s
helyeztek el ott virágot, koszorút.
Reméljük, jövõre többen leszünk! Megéri eljönni!
Hargitai Lajos

Bogárd és Vidéke 2015. március 19.
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Föld derekán, Indonézia ölén 8.
Novák Kovács Zsolt: – A harmadik sziget Celebesz, melynek egy
része nem vulkanikus, hanem mészkõ. Itt a tengerpartról csak a sziget belsejébe mentünk autóbusszal, nagyjából 300 kilométert, a hegyek közé. Keresztülmentünk egy karsztos vidéken is, ahol rengeteg víz van, és a víz mellett, lábon álló házakban élnek. A házak falai
nem a legmasszívabbak. De nem éreztük, hogy az emberek nélkülöznének, vagy hiányozna nekik valami. Elégedettek a sorsukkal.
Kis csónakon lehet megközelíteni a házaikat, úgy tudnak közlekedni közöttük. Különleges karsztjelenségek láthatók a szigeten, például a vízszint változásainak nyomai, és különleges mélyedések,
amiket a víz vájt a mészkõbe. A mészkõszirtek között mindenütt
rizsföldek vannak. A toradzsák a legkülönlegesebb nép Indonéziában. Eredendõen tengerparti, tengeri nép volt, viszont most Celebesz belsejében, több tucat kilométerre laknak a tengertõl. Hogy
tengeri eredetûek, azt a csónak alakú házaik bizonyítják.
– Azt hittem, ez az épület valamilyen kultikus szimbólum.

– Ez rendes lakóház. Állítólag az az eredete, hogy amikor jöttek
Celebesz szigetére, hozták magukkal a tengerrõl a csónakokat, fölakasztották a fára, és beköltöztek alá – ennek õrzi az emlékét ez a
fajta építkezés. A házak teteje bambusznádból, a falak fából készültek, és lábakon állnak. Az élõsködõk ellen így védekeznek.
– Hogyhogy beköltöztek a sziget belsejébe?
– Hogy mi lehet ennek a magyarázata, azt nem tudni. Valamikor a
X-XI. század környékén történt ez az esemény. Teljesen zárt közösség a toradzsa nép, minden irányban magas hegyek veszik körül
õket. Viszonylag késõn kerültek kapcsolatba európaiakkal, és csak
a század 20-30-as éveiben váltak kereszténnyé.
– Szívesen fogadják a turistákat?
– Barátságosak, de továbbra is maguk között házasodnak.
– Mennyien lehetnek?
– Félmillióan. A házaik érdekessége, hogy egy idõ után a természet
visszaszerzi azokat: a szél és az esõ ráviszi a magot, kikezdik mindenféle növények. Addig használják az épületeket, amíg össze nem
dõlnek. Nem jellemzõ, hogy javítgatnák. Ahol már nem annyira õrzik a hagyományokat, ott bádoggal fedték le a bambuszt. A toradzsáknak a bivaly az egyik kultikus állatuk.
– A rizsföldek miatt?
– Nem igavonónak, teherhordónak tenyésztik a bivalyokat, hanem
kifejezetten a halotti torokhoz.

– El is fogyasztják?
– Igen. Minél elõkelõbb a család, annál több bivalyt kell föláldozni.
A bivaly szarvait a ház elõtt egy oszlopra szögezik föl. Az oldalfalak
díszítését, motívumait, színvilágát akár Erdélyben is el lehetne
képzelni.
– Beszéljünk egy kicsit Indonézia természeti szépségeirõl!
– Számomra tanárként az az érdekes, hogy a természetet hogyan
tudja az ember használni, hogyan tud vele együtt élni, megbecsüli-e, vagy tönkreteszi. Indonéziáról azt tanuljuk, hogy pusztítják a
környezetüket az esõerdõk irtásával. Ahol mi jártunk, ott inkább az
dominált, hogyan lehet együtt élni a természettel harmonikusan,
hogy maradjon is, jusson is belõle, az unokáknak is. Ennek a jele
például a rizstermesztés. Számukra ez a mindennapi betevõt jelenti, ezért ahol lehetséges, rizst termesztenek. Olyan helyeken is,
ahol el sem képzelnénk, hogy egyáltalán egy kapavágást is tegyünk,
mert meredek a hegyoldal, rossz a talaj. A rizs pozitív tulajdonsága,
hogy igénytelen a talajra. Egy fontos követelménye van, hogy fiatal
korában víz alatt legyen. Ezért rizsteraszokat alakítanak ki, vízszintesre próbálják formálni a domboldal egy-egy részét, illetve gátakkal körülvenni, hogy a vizet rá tudják vezetni. Az éghajlat velejárója, hogy egész évben folyamatosan lehet termelni. Így volt, ahol
már aratásra készülõdtek, mellette meg még éppen csak palántáztak. A teraszos mûvelés hátulütõje, hogy csak kézzel lehet végezni.

– Rettentõ pepecselõ munkának tûnik.
– Így van, mindennapos munka. Kézzel végzik a talajmûvelést, palántázást, egész nap bent állnak a vízben, iszapban. Mégsem reumásak, mert már hozzászoktak ehhez, vagy esetleg nem élnek
olyan hosszú ideig, hogy gond legyen. A rizs olyan, mint a köles.
Nincs olyan tömött kalásza, mint a búzának. Nem láttam, hogy bármilyen gyomirtót használtak volna, mégsem gazos. Mert amikor
még kicsi a rizs és vízben áll, akkor a földekre eresztik a récehadat,
azok tartják karban és gyomlálják.
– A rizst nem eszik meg, csak a gyomot?
– Csak a gyomokat, a csigákat meg mindenféle kártevõt. Ráadásul
trágyáznak is. A kézi aratás sarlóval történik, de láttunk gépesített
megoldást is. A talaj és a kicsi parcellák túlságosan nagy és nehéz
gépeket nem bírnak el, csak pici lánctalpas rizskombájnt például.
Az aratás férfimunka, de az utána következõ nõi: összerakják a kévéket, kint a rizsföldön csépelik és szeleltetik.
– Mit csinálnak a szalmával?
– A földbe forgatják vissza. A palántázás következménye, hogy
nem sorok vannak, hanem csomókban vannak a rizstorzsák.
– Hogy reggel, délben, este ezt eszik, nagy mennyiség kell rizsbõl.
– A terméseredmények nem nagyok. A terméshozam 15-20 mázsa
hektáronként, viszont évente többször, akár háromszor is lehet
aratni. Nagy ponyvákra terítve szárítják a rizst a nap segítségével. A
magnak eltett rizskalászokat kis kötegekbe összefogják, és külön
szárítják.
Folytatjuk.
Hargitai–Kiss Virág
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Isten igéje ma is ugyanaz
A múlt heti hitmélyítõ böjti esték keretében vendégként Futó Zoltán sarkad–újteleki lelkipásztor is szolgált a sárbogárdi református gyülekezetben a hét második felében. Csütörtöki igehirdetésén arról beszélt, hogy nem szabadna annyira magába
zárkóznia a hívõ közösségnek, mert így
nem tudják elvetni a hit magvait, s megüresednek a templomok padsorai. Hiteles
élettel és nyitottsággal, másokat megszólítva gyarapodhat a gyülekezet. Hiteles
élet pedig úgy élhetõ, ha a tízparancsolat
és Isten igéje szerint élünk. Isten igéje ma
is ugyanazt mondja és jelenti, egyértelmûen mutatja az utat, amin járnunk kellene.
Az emberek általi másféle értelmezés visz
tévútra és választ szét embereket, közösségeket.

Az estét a református énekeskönyv szép
énekei és közös ima foglalta keretbe.
Hargitai–Kiss Virág

Liszt-díjat kapott Várdai István
Kiemelkedõ zenei elõadó-mûvészeti tevékenysége elismeréseként Liszt Ferenc-díjban részesült Várdai István gordonkamûvész pénteken a Pesti Vigadóban, az állami
mûvészeti és miniszteri szakmai díjak átadásán. Mivel a fiatal mûvész egy nappal
késõbb érkezett haza Magyarországra,
ezért nevében egy hozzátartozója vette át a
díjat.
A Sárbogárdhoz anyai nagyszülei, a
Huszics család révén több szállal is kötõdõ,
a mûvelõdési ház színpadán rendszeresen
föllépõ fiatal mûvésznek ezúton is szívbõl
jövõ örömünket és elismerõ gratulációnkat
fejezzük ki!
Hargitai–Kiss Virág
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Emlékezés
Pál Viktorra
Szombaton temettük Pál Viktort, Sárbogárd volt
tanácselnökét.
Különös viszony, különös barátság fûzött bennünket hozzá. Tanácselnökként munkáltatóm
volt. Küzdöttem vele, haragudtam rá, szerettem… mások helyett õt ütöttem, mások helyett engem ütött, s beállt elém védeni, amikor
mások engem akartak ütni. Védte velem szemben kommunista elvtársait, védett engem velük
szemben, tisztelte õket feljebbvalóiként, s gyûlölte õket karrierizmusukért, hatalmaskodásukért, vaskalapos csõlátásukért, embertelenségükért. Hithû kommunistaként gyûlölte a létezõ
„gyakorlati” kommunizmust fanatikus barbárságáért, s hitt abban, hogy létezik az emberi
gyarlóságon túli igazi kommunizmus.
Egy embertelen korszakban volt érzékenyen
emberszeretõ, s maradt az haláláig.
Ha nem kardoskodik keményen mellettem, az
excentrikus, „Hülyeforma Lajos” mellett, akkor
most nem Sárbogárdon élnék, nem itt lenne
családom. Legyek ezért hálás neki? Legyek
azért neki hálás, hogy felettesei utasítására el
akart ûzni innen? Legyek azért neki hálás, hogy
csak úgy „hülyéskedésbõl” le akarta vágatni a
hajamat, hogy belehajlítson az akkori rendbe?
Azért legyek neki hálás, hogy észrevette az emberszeretõ, hivatásbeli csodát egy óvónõben,
Annamariban, akire szemet vetettem? S áradozott nekem róla! Én meg vettem ennek a kedves
óvónõnek fehér jácintot. Nem Viktor dumálta be
nekem azt a lányt! De az Õ keze is benne volt…
Legyek hálás azért, mert engem, a világtól elvadult vadembert beterelt a házasság igájába? Ravaszul megérezte, hogy mint zsák és a foltja egy
életre mi összetartozunk. És késõbb is számon
tartotta ennek dátumát, melynek õ volt az egyik
tanúja. Negyvenéves házassági évfordulónkon
már nagybetegen, telefonon kívánt sok boldogságot nekünk.
S most Annamarival kézen fogva ott álunk a sírjánál – a por és hamu elõtt. Idehoztuk e sír elé
szemtelenül a boldogságunkat – és a hálánkat,
vagy nem is tudom, hogy nevezhetnénk ezt az
érzést. Ez túl van romló testen, betegségen, lábak nélküli tolószékben létezésen, por és hamu
utáni nemléten. Még az örök életen is túl van,
amiben egyébként botladozó szkeptikusként
sohase hitt.
Viktor! Bennünk létezel, örökre! Vagy nekünk
az, aki vagy…
Hargitai Lajos és Kiss Annamária
„Bennünk él egy arc és egy meleg tekintet,
egy simogató kéz, egy végtelen szeretet,
amit tõlünk soha senki el nem vehet.”

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy szeretett édesapánk,
nagypapánk, dédink,

KAZSOKI JÓZSEF
március 14-én, 82 éves korában
csendesen megpihent.
Örök búcsút március 19-én, 13 órakor, a
sárszentmiklósi temetõben veszünk tõle.

Minden nap 8 órányi mûsor Sárbogárd és környéke eseményeirõl

Gyászoló család
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Kossuth-morzsák
Februárban ünnepelte a Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola,
Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény alapításának a 30. évfordulóját. Az események egy
egész héten keresztül az iskolai születésnap körül forogtak. Az
ünnepi hét programjai február 16-án, hétfõn kezdõdtek. Az intézményvezetõ a hét minden napján reggel köszöntötte a diákokat az
alkalomhoz megfelelõen feldíszített tornateremben, és ott ismertette tanulóinkkal az arra a napra várható programokat.
Elsõ nap PowerPoint-bemutatót nézhettünk meg Kossuth Zsuzsanna életérõl, amit egy szellemi totó kitöltése követett, majd az
osztályok emléklapot készítettek az eseménnyel kapcsolatosan.
Az emléklapokból, az iskolai élet eseményeibõl, a ballagási tarisznyákból, a 30 év történetébõl az iskola folyosóin és a tornateremben volt kiállítás. Tanulóink is lelkesen díszítettek, készítettek képeket az iskoláról, Kossuth Zsuzsannáról. Ezek az alkotások a
mai napig megtekinthetõk. Délután volt az ünnepélyes megnyitó
a mûvelõdési házban, ahol a sok vendéggel együtt ünnepelt az iskola.
Február 17-én, kedden a sporté és a kézmûves-foglalkozásoké
volt a fõszerep. Tanulóink versenyezhettek, késõbb pártát és kitûzõt készíthettek. Nagyon vidáman és aktívan telt el ez a nap.
Február 18-án, szerdán a vidámságé és a népdaloké volt a nap. Az
intézmény pedagógusai az Aranyszõrû bárány címû mese dramatizálásával készültek. Rendkívül szórakoztató és kacagtató volt az
elõadás. Jó volt felszabadultan nevetni, látni tanulóinkat, egy-egy
jelmez, paróka vagy elõadásmód hatására. A sok nevetgélés, kacarászás után az osztályok szerepeltek. A megtanult népdalokat
adták elõ társaiknak, majd a fáradalmakat a konyhában pihenhettük ki. Itt fogyaszthatott zsíros és lekváros kenyeret mindenki
ízlése szerint.

Február 19-én, Zsuzsanna napján zenés táncházzal ünnepeltük
névnapot, születésnapot. A korábban készített kitûzõket és pártákat magukra öltötték a vállalkozó szellemûek, így várták a kisebbek (1–4. osztály) Csárdáskirálynõ-táncát, amit megtanulhattak
tõlük, eltáncolhatták velük. Ezután következett a meglepetés,
hisz a születésnaposnak torta jár, így természetesen az iskola is
kapott egy óriási tortát, amibõl minden jelenlévõ ehetett egy-egy
szeletet. Külön köszönet a nagyon finom torta elkészítéséért a
Fõtéri Cukrászdának, valamint a támogatók segítségéért.
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Sárbogárdi Tankerületébõl Pirosné Kocsis Anna adta át Molnár Melindának, a
DÖK képviselõjének a tankerület ajándékcsomagját. Ebben a
csomagban játékok voltak, amikkel a tanulószobán és a napköziben lehet játszani. Az ajándékozás után tovább folyt a vigadalom
késõ délutánig.

Február 20-án, pénteken intézményünk szakmai napot szervezett
a TÁMOP 3.1.6-11/2-2011-0016 pályázati program keretében.
Elõadásokat hallgathattak a meghívottak: A család, a pedagógus
együttmûködése az integráció sikeres megvalósítása érdekében
(Kozáry Tiborné gyógypedagógus), Intézményi innovációk – IKT
alkalmazása a tanulásban akadályozott tanulók oktatásában (Petõ Aranka gyógypedagógus), IKT alkalmazása a fejlesztõ és rehabilitációs tevékenységekben (dr. Dizseriné Pálfy Katalin logopédus), Az olvasás, az írás, a helyesírás zavarainak korrekciója óvodás- és kisiskoláskorban (Magyari Éva, óvodás és kisiskolás gyermekek nyelv- és beszédfejlesztõ pedagógusa), A kommunikáció
lehetõségei a fejlõdésükben súlyosan akadályozott személyeknél
(Németh Lászlóné gyógypedagógus), Mozgássérültek habilitációja, integrációja óvodában és iskolában (Bús Éva szomatopedagógus), Speciális eszközkölcsönzési szolgáltatások bemutatása
(Wolf Judit gyógypedagógus).
A szakmai nappal zárult be és vált teljessé egy születésnap megünneplése iskolánkban.

Köszönet a kollégáknak, szülõknek, támogatóknak a segítségért,
mert nélkülük nem jöhetett volna létre ez az ünnepségsorozat!
Február utolsó hetében mi is megpróbáltuk elüldözni a telet egy
farsangi mulatság keretében. A vállalkozó szellemûek beöltöztek
buboréknak, pizzásfiúnak, szalmababának, görkorisnak, focicsapatnak edzõvel, szakácsnak, kuktának, macskának, és még számtalan egyéb jelmez vonult fel. A jelmezes bemutató után megnéztük a gyerekek mesejátékát a csillagszemû juhászról. Nagy tapsot
kaptak a mese szereplõi a lelkes közönségtõl, ezután az elmaradhatatlan játékok, fánkevés és tánc következett. Így remélhetõleg
végleg elbúcsúztattuk a telet, és reménykedve a napsütéses jó
idõkben várjuk a közelgõ tavaszi ünnepeket.
WJ
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NEM KATTANTAK RÁ?

Halgulyás tarhonyával

Valamelyik tévécsatornán felidézték Petõfi és Arany levelezését.
Nem kattantak rá a távkapcsolóval véletlenül? A képen egy asztal, egy szék és a fehér falak. Ebben a térben két fiatal színész
mozgott a megjelenített alakoknak megfelelõ ruházatban és
maszkban, tehát Petõfin kis bajuszka, kis szakállka, Aranyon
hosszú, kétfelé igazított bajusz. Mindkettõjükön sötét ruha. A színészek egymástól függetlenül viselkedtek, mozogtak, jelezve,
hogy az ábrázolt idõben egymástól távol tartózkodtak, és csak levél útján tartottak kapcsolatot. Arany, ugye, majdnem végig egy
helyen, Nagyszalontán élt, Petõfi pedig az õ nyugtalan természete
szerint cikázott az akkori Magyarország a mainál háromszorta
nagyobb térképén.
De nem ez az érdekes! A szövegek tartalma az érdekes, az a szellemi világ, százötven évvel ezelõtti magyar világ, amely elénk varázsolódott a levelek által.
Petõfi, ugye, sztár volt akkor már, nincs ma költõsztár, aki megközelítõleg is hasonlítható lenne hozzá a mai magyar irodalomban.
Szinte hihetetlen, de ennek a huszonnégy éves kölyöknek már
vagy nyolc könyve jelent meg a könyvpiacon, mikor a levelezésük
1847-ben elkezdõdött. Nyolc könyv, ebbõl három gyûjteményes
kötet! És kérem, ekkor Pesten a tollforgatók köreiben híre jár,
hogy valahonnan az Isten háta mögül valami teljesen ismeretlen
fickó, állítólag a nagyszalontai jegyzõ olyan pályamûvet nyújtott
be Toldi címmel a Kisfaludy Társasághoz, amelytõl mindenki elájul, aki olvassa.
Nosza, a mi Sándorunk nagyon kíváncsi lett, íziben elkérte a társaságtól a kéziratot, és õ is elájult. Ismerjük a verset, amelyet melegében írt a jegyzõhöz: „Toldi írójához elküldöm lelkemet.”
Nem kevesebbet küldött, mint a lelkét.
Na, így kezdõdött az õ levelezésük, amely egy egész kötetet tesz ki.
Nem lett féltékeny Petõfi, nem irigykedett? Azt hiszem, ha én lettem volna Petõfi, irigykedtem volna. „A jegyzõ úr itt olyat tett le
az asztalra, ami mellett az én János vitézem is elhalványul, legalábbis ami a nyelvezetet, ábrázolóerõt illeti.”
Nem a! Belemártja a kihegyezett lúdtollat a fekete téntába, és azzal a gyönyörû írással, amelynek láttán az egész mai kor nevében
elszégyelli magát, aki látja, odaírja a papirosra, ahogy jól nevelt,
mûvelt ember fordul ismeretlen embertársához: „Üdvezlem
Önt”.
Ez a ridegen udvarias hangnem azonban hamarosan lomtárba került. Nem kellett sok idõ, és a megszólítás „imádott Jankóm”-ra és
„isteni Sandrikám”-ra változott, és a levelezés két zseni derûs viháncolásává vált. Persze, ha zsenik viháncolnak, az zseniális eseménysor. Az élet kerül itt terítékre az apró-cseprõ napi gondoktól, az egészség bajaitól a nagypolitikáig, késõbb a nemzet élet–
halál harcáig és a halálig. Az egészet bearanyozza az a kedély,
amely eltûnt a mai életünkbõl, ahogy alighanem eltûnt az a nyílt,
hátsó gondolatoktól mentes barátság is.
Az ifjú színmûvészek kívülrõl, fejbõl mondták a hosszú szövegüket, ami elismerésre méltó teljesítmény volt.
Hány szobra van a magyar szellem e két büszkeségének a Kárpát-medencében? Az elõdeink tudták, mivel tartoznak az emléküknek. Remélem, ma is vannak, akik tudják, ha bronzszobrot
nem öntenek is.

Hozzávalók: 1 kg hal vegyesen (kárász, keszeg, törpeharcsa,
ponty), 2 fej vöröshagyma, olaj, 3 szál répa, 1 szál fehérrépa, 5 db
kisebb burgonya, õrölt pirospaprika, 2 db halászlékocka, tarhonya, só.
A meghámozott és kockára vágott hagymát olajon megpirítjuk,
megszórjuk pirospaprikával és felöntjük vízzel. Ezután hozzáadjuk a feldarabolt zöldségeket, a halászlékockákat, és elkezdjük
fõzni. Mikor a zöldségek majdnem megfõttek, a levesbe tesszük a
felszeletelt halat és a tarhonyát. Ezután kb. 15-20 perc alatt készre
fõzzük a levest. Ízlés szerint sózzuk.

Pulykás kuglóf
Hozzávalók: 70 dkg pulykamellfilé, 1 kk só, kevés õrölt borskeverék, 12 vékony szelet angolszalonna, vagy bacon, 12 vékony szelet téliszalámi, 25 dkg reszelt trappista sajt, 25 dkg mozzarella
sajt, 9 tojás, 2 ek apróra vágott metélõhagyma.
A pulykamellet kisujjnyi csíkokra vágjuk, sózzuk, borsozzuk. Egy
kuglófforma belsejét kibéleljük sütõpapírral (nem fog teljesen az
oldalához tapadni, csak ha majd a töltelék odanyomja). A pulykamell egyharmadát egyenletesen a formába tesszük, erre 6 szelet
angolszalonnát és 6 szelet téliszalámit rakunk, majd megszórjuk a
reszelt sajt 1/3 részével. A mozzarellát kisujjnyi csíkokra vágjuk,
és szintén rátesszük az 1/3-át. Ezután ráütünk 4 tojást úgy, hogy
egészben maradjon, majd megszórjuk a metélõhagyma felével.
Erre 1/3 felcsíkozott pulykamell kerül, majd sorban a többi szalonna, szalámi, mozzarella és metélõhagyma. A megmaradt reszelt trappista felével megszórjuk, és rárakjuk a pulykacsík utolsó
harmadát is. 5 tojást kissé megsózva, borsozva felverünk, a megmaradt reszelt sajtot beletesszük és a rakottasra öntjük. Alufóliával letakarjuk és tepsibe tesszük. Elõmelegített sütõben 70 percig
sütjük. Körülbelül 20 perccel azelõtt, hogy elkészülne, a fóliát levesszük a tetejérõl, hogy a rakottas aranybarnára sülhessen. Félórányi pihentetés után vágódeszkára borítjuk és felszeleteljük.
Burgonyapürével és savanyúsággal tálaljuk. Hidegen is nagyon
finom.

Sonkás–gombás rétes
Hozzávalók a tésztához: 25 dkg tehéntúró, 25 dkg liszt, 25 dkg vaj,
1 tojás, csipetnyi só; a töltelékhez: 40 dkg bacon, 40 dkg sonka, 30
dkg szeletelt gomba, kevés olaj, 1 db vöröshagyma, 2-3 gerezd fokhagyma, ételízesítõ.
A tészta alapanyagait egy tálban összegyúrjuk, néhányszor meghajtogatjuk, és néhány órára a hûtõszekrénybe tesszük. A gombát
kevés olajon a hagymával megpirítjuk, ételízesítõvel megszórjuk.
A tésztát kinyújtjuk, betakarjuk a baconnel, erre rakjuk a sonkát,
végül a gombás ragut. Az egészet feltekerjük, tepsibe helyezzük,
megkenjük tojással. Sütõbe tesszük és kisütjük.

Tiramisupalacsinta
Hozzávalók a tésztához: 20 dkg liszt, 2 ek cukor, 2 ek cukrozatlan
kakaópor, 1 tojás, 1,5 dl tej, 3 ek olaj, 3 dl szénsavas ásványvíz; a
töltelékhez: 30 dkg mascarpone, 1 ek citromlé, 1 tasak vaníliás
cukor, 2 ek porcukor, 1 dl fõtt feketekávé, 1 csomag babapiskóta.
A palacsinta hozzávalóit összekavarjuk, majd olajban kisütjük a
palacsintákat. A mascarponét a cukorral és a vaníliás cukorral
összedolgozzuk, hozzáadjuk a
citromlevet. Minden palacsintát megkenünk a krémmel.
Két darab babapiskótát kávéba mártunk és rátesszük a
mascarponekrémre, majd feltekerjük a palacsintát. Megtöltjük az összeset, és már tálalhatjuk is.

L. A.

Heti idõjárás
A következõ napokban változékony, többnyire napos, a hétvégén felhõsebb idõre van kilátás, átlag körüli hõmérsékletekkel. Pénteken sok napsütésre, csak kevés felhõre számíthatunk, így az ország legnagyobb részén
nem lesz akadálya a részleges napfogyatkozás megfigyelésének. Szombaton napközben már valamivel több felhõ érkezik fölénk, csapadék azonban
még nem valószínû, vasárnap viszont egy hidegfront hatására elszórtan
egy-egy zápor már elõfordulhat. Éjszakánként eleinte többfelé lehet kisebb
fagy, majd vasárnaptól már többnyire fagymentes idõre készülhetünk, napközben pedig 10 fok feletti hõmérsékletek várhatóak, vasárnap és kedden
akár a 15 fokot is meghaladhatja a hõmérõ higanyszála. www.metnet.hu
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Oly korban éltünk 58.
Nem ülök föl a gyönyörû masinára, csak
tolom megilletõdve magam mellett, míg
beérek a gimibe. Körülvesznek az ámuló
iskolatársak, ahogy belépek a kapun. Csodálják a krómvázat, az igazi klipszes pedált. A nyereg angol bivalybõrbõl készült.
Kevélyen villognak a vadonatúj acél küllõk, a krómozott kormány és a fékkarok.
Legszívesebben ezzel tekernék haza, a 27
kilométerre lévõ szülõfalumba, de aztán
meggondolom magam, és inkább föladom
a vasúton poggyászként a drága kincsemet.
Hol van már ez a hajdani versenybicikli?
Sok ezer kilométert tekertem rajta. Robival, Petyával, barátaimmal és egyedül. Aztán váratlanul kilépett az életembõl.
Petya öcsém mindig áhítattal tekintett erre
a versenygépre. Ez volt számára a felnõtt
férfi szabadságának a jelképe. Amúgy is
fölnézett a szüleitõl már független, dolgozó bátyjára, a kétgyermekes apára. Hogy
részesüljön ebbõl a független felnõtt létbõl, idõnként kölcsönkérte a versenygépet
egy kis bringázásra, a kamasz haverok és a
lányok elõtti villogásra.
Egy napsütéses õszi délutánon is ez történt. Mosogatok éppen a konyhában, amikor Petya bebukik hozzám:
– Lali! Elvihetem a versenybiciklit?
– Ott van, Petya, vigyed csak! – mondom,
hátra se fordulva, mert alig látok ki a háztartási munkából.
Talán egy fél óra telik el, s jön az öcsém.
Szuszogva kapkodja a levegõt. Megáll mögöttem, de nem szól.
– Mi van, Petya! Már vissza is jöttél? – kérdezem csodálkozva.
– Vissza, Lali – feleli gyászos hangon.
Hátranézek.
– Mi van? Mi a gond?
– Lali! – néz rám kétségbeesetten.
– Na, nyögd már ki, mi van! – szólok türelmetlenül.
– Összetört a bicikli! – feleli drámai hangon.
– Na, ne mondd már! Mit csináltál vele?
– Belerohantam teljes sebességgel a tanácsházánál a bokrokba.
Kimegyek. Nem hiszek a szememnek, de
valóban ott van két darabban a bicikli. A
váz szabályosan kettétörött, az elsõ kerékben reménytelen nyolcas. Látom Petyán,
azt várja, hogy most irtózatosan dühös leszek. Magam is csodálkozom, hogy derûs
egykedvûséggel csak nézem a ronccsá silányult valamikori büszkeségemet.

– Hát, Petya, legyen a tiéd – felelem nyugodtan, aztán visszamegyek, hogy befejezzem a konyhai munkát.
Nem sajnálom azt a versenykerékpárt. Vége. Már nem illik bele az életembe.
Másnap bemegyek a vasboltba Kozma Pista bácsihoz, és megveszem azt a Csepel
strapagépet, amit már korábban kinéztem
magamnak. Elõre fölszerelek a gyerekek
számára kisülést. Abba Encsi éppen belefér, Ildikó meg a hátsó csomagtartón zötykölõdik. Így megyünk fürödni a Csatira,
vagy kirándulni a határba.
Miért elevenedik meg az emlékeimben éppen most ez a régi Velwart versenygép?
Megnyílt az országhatár, eltûnt a Vasfüggöny. Van világútlevelünk, s míg másokat
egy Gorenje fagyasztóláda, vagy egy videomagnó csal át a nyugati határon, nekem
csak egy kívánságom lenne: hogy legyen
végre egy igazi Favorit versenykerékpárom. S ne csak nekem, hanem Balázsnak is,
aki éppen abban a korban van már, amelyben akkor én voltam. Nem sokat töprengünk. Bemegyek a bankba, kettõnk nevére
fölveszem a devizát, és július 5-én vonatra
ülünk, irány Hegyeshalom. Ott leszállunk,
és hátizsákkal a hátunkon gyalog átsétálunk a határon azzal a szándékkal, hogy az
elsõ helyen megvesszük a versenykerékpárokat, és aztán fordulunk vissza, s megyünk haza.
Különös érzés egyszerûen csak gyalog átsétálni ott, ahol a madár se repülhetett át
korábban. Nem is megyünk tovább az elsõ
falunál. Nickelsdorfban érdeklõdünk, hol
lehet kerékpárt vásárolni. Készségesen eligazít egy boltba sietõ asszony bennünket a
kereskedõhöz, aki hátravezet bennünket a
raktárba. És ott látom a régi álmomat, egy
igazi csehszlovák Favorit versenygépet,
mellette pedig Balázsnak meg ugyanolyant német márkában. Az ára felõl tudakozódom. Örömmel állapítjuk meg, hogy a
pénzünk fele megmarad fizetés után. Nem
kell hát szûkölködnünk. A kereskedõ elmagyarázza, hogy a határon kell kifizetnünk majd a forgalmi adót, ami azért tetemes összeg lenne. Úgy gondoljuk, hogy akkor nem Hegyeshalom felé megyünk, hanem kerülünk Jugoszláviának a hegyeken
át, így megspóroljuk a forgalmi adó kifizetését. Nem szép dolog a magyaroktól,
ugye, hogy keresik a kiskaput, hogy ne fizessenek adót, de hát ez történik. Igazából
azt se tudjuk, hogy mi az a forgalmi adó.
Hoztunk magunkkal kolbászt, szalonnát.

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

Jól beosztva egy darabig élelemre se kell
majd költenünk, és élvezzük a nyugati világ csodáit. A vitaminra sincs gondunk,
van érõ gyümölcs az utak mentén.
A falvak közt tekeregve találunk rá a Duna-menti kerékpárútra. Ezt itt Radwegnek
hívják. Romantikusan kanyarog a folyó
melletti galériaerdõn át. A szembe jövõ
kerékpárosok barátságosan köszönnek
ránk: „Morning!”, s mi örömmel köszönünk nekik vissza.
A sík terepen még alig tudjuk kihasználni
az elsõ és hátsó váltó adta elõnyöket. Amikor elhagyva a Dunát irányt veszünk
Mariazell felé, jönnek a meredek emelkedõk és a lejtõk, teljesen kiélvezhetjük a kis
és nagy áttétel lehetõségeit. Aztán a 2000
méteres magasságig felfutó szerpentin
már kiveszi alólunk a bringákat, és csak
toljuk, toljuk õket a rekkenõ hõségben. Az
egyik kanyar után szemünkbe ötlik az út
mellett egy óriási reklámtábla. Rajta harmatos oldalú söröskorsó képe tekint le
ránk csábosan. A korsó tetején kibukik a
hab. Mi meg itt a sivatagi szomjúsággal
küzdünk! Balázs itt omlik össze. Rázom, a
szemébe nézve kiabálok az arcába:
– Szedd össze magad! Ha ezt megcsinálod,
képes vagy mindenre!
Ezután minden könnyû lesz. Észre se
vesszük, s fölérünk a csúcsra. Zúgó patak
mellett sátorozunk, hajnalban négyfokos
gleccserpatakban fürdünk, és elindulunk
lefelé Graznak. A Jugoszláv határnál senki
nem kérdezi, hogy van-e elvámolnivalónk.
Ki tudja itt, hogy ide gyalog jöttünk, s most
kerékpárral megyünk ki az országból?
Jugoszláviában szakadékok szélén nézünk
le az útról a semmibe. Lent autóroncsok.
Eszembe jut gyermekkori körzeti orvosunk, Révffy Vili bácsi. A faluban neki volt
elõször autója. Skoda Octavia. Jugoszláviába indultak nyaralni a feleségével. Egy
ilyen szakadékban lelték a halálukat.
Vad fehér mészkõsziklák hasadékán át pillantjuk meg a tengert. Életemben elõször
látok tengert. Eddig a legnagyobb víz, amit
láttam, a Balaton volt. És ahogy lezúgunk a
hegyi szerpentinen a mediterrán világba,
megcsap bennünket a babér és a rozmaring fûszeres illata. Békés világ, a hajdani
Monarchia hangulata fogad. Letámasztjuk a tengerparti sétányon a bringáinkat,
és egy padon ülve csak bámuljuk némán
ezt a kék csodát. Itt sétált Sissy Ferenc József karján, innen való az a tengeri súgócsiga, amit nagymama õrizgetett az almáriumban. A langyos, lágy sós vízben tagjainkból kiázik a fáradtság, s este egy étterem teraszán ízlelgetjük a tenger gyümölcsét, a rostonsült kalamárit, s hozzá vérszínû dalmát borral koccintunk. És nem
tudjuk, még mit hoz erre a világra is a nálunk már készülõdõ rendszerváltás.
Folytatom.
Hargitai Lajos
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HÍREK, ESEMÉNYEK

KÉK HÍREK
KÉNYSZERÍTETTÉK AZ ALBÉRLÕK
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság bûnügyi osztálya kényszerítés
bûntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat büntetõeljárást L. Attila és L.-né J. Hajnalka ellen. A helyi körzeti megbízottak 2015. március 9-én végeztek adatgyûjtést Pusztaegresen,
amikor tudomásukra jutott, hogy egy férfit a januárban hozzá költözött albérlõi rendszeresen bántalmaznak és félelemben tartanak, továbbá különbözõ tevékenységek elvégzésére kényszerítenek. A házaspár a ház tulajdonosát fenyegetéssel arra is rávette,
hogy lakcímére bejelentkezhessenek, annak ellenére, hogy lakhatásuk díját sem fizették. Az egyenruhások a bûncselekmény elkövetésével gyanúsítható 27 éves nõt és 29 éves férfit elõállították a
Sárbogárdi Rendõrkapitányságra, ahol a nyomozók kényszerítés
bûntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt mindkettejüket gyanúsítottként hallgatták ki. A rendõrök L. Attilát kihallgatását követõen bûnügyi õrizetbe vették, majd elõterjesztést tettek
elõzetes letartóztatásának indítványozására.

BÁNTALMAZÓ FÉRJ
Egy nõ 2014. március 11-én tett feljelentést a rendõrségen, mivel
férje sárosdi lakásukban 2015. január 26-án bántalmazta. A sértett a támadás következtében súlyos sérülést szenvedett. A 42
éves Cs. Zsoltot a járõrök elõállították a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra, majd a nyomozók súlyos testi sértés bûntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki.
Az elkövetõt a nyomozóhatóság bûnügyi õrizetbe vette, majd
elõzetes letartóztatását rendelték el.

VIRÁGLÁDA A FÕÚTON
Anyagi kárral járó közúti közlekedési baleset történt Sárbogárd
belterületén 2015. március 13-án éjjel. A rendelkezésre álló adatok szerint egy horvát hatósági jelzéssel ellátott gépjármû a 63-as

A KATASZTRÓFAVÉDELEM HÍREI

2015. március 19. Bogárd és Vidéke

számú fõúton közlekedett, amikor az Ady Endre úton az úttesten
keresztben elhelyezett beton virágládának ütközött. A helyszínre
érkezõ rendõrök a széleskörû adatgyûjtés eredményeképpen
megállapították, hogy a virágládát B. Miklós József helyezte el az
úttestre. Az egyenruhások a 25 éves helyi lakost három nappal késõbb elfogták, majd elõállították a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra, ahol a nyomozók a közlekedés biztonsága elleni bûncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt – szabadlábon
hagyása mellett – gyanúsítottként hallgatták ki.

KÖRÖZÖTT FIATALOK
Sárosdon a Jókai utcában ellenõriztek a járõrök két 17 éves fiatalt
2015. március 12-én délután. Az ellenõrzés során a rendõrök
megállapították, hogy a fiút és a lányt a Dunaújvárosi Rendõrkapitányság eltûnés miatt körözi, ezért a Sárkeresztúri Rendõrõrsre
elõállították, majd az illetékes gyermekotthon nevelõjének átadták õket.

SZABÁLYTALAN MOTOROS
Kálozon a Fehérvári úton közlekedett egy 23 éves helyi lakos
2015. március 13-án délután forgalmi rendszám nélküli motorkerékpárján. A helyi férfi szabálytalanul próbálta megelõzni az elõtte haladó és balra kanyarodó személyautót. Az elõzés során a fiatal férfi a motorkerékpárral a személygépkocsi bal elejének ütközött, majd a motorkerékpárról leesett és súlyosan megsérült.

ELTILTOTT ÉS ITTAS SOFÕR
Sárosdon a Mártír utcában igazoltattak a járõrök egy 26 éves helyi
férfit 2015. március 14-én, aki személyautóval közlekedett. Az
igazoltatás során az egyenruhások megállapították, hogy a helyi
férfit a Sárbogárdi Járásbíróság végleg eltiltotta a jármûvezetéstõl. A sofõrnél alkalmazott alkoholszonda pozitív értéket mutatott, ezért elõállították a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra, ahol
további mintavételre került sor. A férfit az eltiltás hatálya alatt
szabálysértés elkövetése miatt meghallgatták, majd szabálysértési õrizetbe vették.
Sárbogárdi Rendõrkapitányság

A rendezvény zárásaként a Székesfehérvári Belvárosi I. István
Középiskola Bugát Pál Tagintézményének tanulói adtak ünnepi
mûsort.

Felborult egy kamion a 64-es fõúton

Megemlékezés az igazgatóságon
Ünnepi állománygyûlésen emlékezett meg a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeirõl március 13-án, pénteken. A rendezvényen elismerések átadására is sor került.
Ünnepi beszédében Takácsné Kárász Katalin ellenõrzési szolgálatvezetõ felidézte 1848 március tizenötödike meghatározó pillanatait, kiemelte, hogy elõdeink cselekedeteit a mindennapi emberek tettei viszik elõrébb. A mi felelõsségünk, hogy gyermekeink
megismerjék a forradalom eszméit, mindazt, amiért nagyjaink
harcoltak.
Az ünnepség elismerések
átadásával
folytatódott.
Ennek keretében Magosi
Lajos tûzoltó ezredes, a
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója rendfokozatban soron kívül elõléptette tûzoltó törzsõrmesterré Takács
Márk Lajos tûzoltó õrmestert, a Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság beosztott tûzoltóját.
Fotó: Katasztrófavédelem

Fotó: Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság

Repcét szállító nyerges vontató borult fel március 17-én, kedden
délelõtt a 64-es fõúton. Mezõszilas és Dég között a kamion letért
az útról, és a szántóföldön az oldalára borult. A rakomány egyharmada kiömlött. A nyerges vontató sofõrje a balesetben nem sérült
meg. A sárbogárdi hivatásos tûzoltók áramtalanították a jármûvet. A balesethez a lajoskomáromi és a dégi önkéntes tûzoltó
egyesület is kiérkezett.
Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó hadnagy,
megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

Bogárd és Vidéke 2015. március 19.
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Teremlabdarúgók sportbálja
Szombaton este hét órai kezdettel gyülekeztek a futballisták családjukkal, barátaikkal a sárbogárdi József Attila Mûvelõdési Központ aulájában, a téli teremlabdarúgó-torna ünnepélyes zárásaként. Az eseményt az egyik fõszervezõ, Bereczki Tamás nyitotta
meg, beszédében köszöntve a résztvevõket, majd Gróf Ferenc
összegezte a teremlabdarúgó-kupa eredményeit.
Ezután a díjkiosztó következett, melyen mind a hat résztvevõ csapat kapott valamilyen díjat. Elsõként a gólkirály, a legjobb kapus
és a legjobb mezõnyjátékos került jutalmazásra, majd a kupa do-

Az Extrém csapata

bogósai is átvehették az okleveleket, érmeket, valamint az elsõ
három helyezésért járó kupákat. A díjakat Bereczki Tamás, Gróf
Ferenc és a bajnokságot szponzoráló Bogárd és Vidéke Hírház
képviselõje, Hargitai-Kiss Virág osztották ki.
Az átadó végén Bereczki Tamás mindenkinek egy kézzel nem
fogható, de lelkileg annál többet jelentõ elismerést adott át,
ugyanis a 2014-2015-ös teremlabdarúgó-kupán részt vett csapatok mindegyike kiérdemelte a legsportszerûbb játékos címet.
Az eredmények a következõképpen alakultak:
1. Cosa Nostra Pizzéria – Ászok Ásza
2. Extrém
3. Sárkeresztúr KIKE
4. Sárszentmiklósi Öregfiúk
5. Spuri
6. Twister Galaxy
A legjobb mezõnyjátékos: Magyar Ferenc.
A legjobb kapus: Farkas Attila. Gólkirály: Bor (I.) József.
A díjátadó ünnepség után feltálalták a finom vacsorát, majd annak elfogyasztását követõen hajnalig tartó mulatság vette kezdetét. Az esthez és a tánchoz a zenét Rigó Gábor szolgáltatta.
Hargitai Gergely

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tisztelettel meghív
minden gazdálkodót a 10/2015. (III. 13.) FM-rendelet

TÁJÉKOZTATÁS A ZÖLDÍTÉSSEL
KAPCSOLATOS TEENDÕKRÕL
tárgyában tartott csoportos tájékoztatásra.
A tanácsadás helye:
mûvelõdési ház, Sárbogárd, Hõsök tere 3.
A tanácsadás ideje: 2015. március 26. 14–16 óra.
Részvételi szándékát március 25-éig a Falugazdász Irodában
(Sárbogárd, Ady E. út 164.),
vagy a következõ telefonszámon szíveskedjék jelezni:
06 (25) 508 260.
Megtisztelõ jelenlétére számítunk!
Mezõgazdasági gépkezelõi végzettséggel

TRAKTOROS munkakörbe
AZONNALI KEZDÉSSEL, KIEMELT BÉREZÉSSEL
FELVÉTELT HIRDETÜNK.
Jelentkezéseket
a 06 (30) 848 7390-es telefonszámra várjuk
munkanapokon 8-14 óráig.
Állattenyésztéssel, növénytermesztéssel foglalkozó
mezõgazdasági nagyüzem gyakorlattal rendelkezõ

AGRÁRMÉRNÖKÖT keres.

POLGÁRÕRVONAL
Lakossági bejelentések és segítségkérések a
polgárõrségtõl éjjel-nappal a következõ telefonszámon:
06 (30) 6210 651, e-mail: polgarorseg@indamail.hu

SZÜKSÉG ESETÉN LAKÁST BIZTOSÍTUNK,
BÉREZÉS MEGEGYEZÉS SZERINT.
Jelentkezni a munkatars.fejer@gmail.com
e-mail címen lehet.
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TV-RÁDIÓMÛSOR

Március 21., SZOMBAT
M1: 5.50 Ma reggel 8.15 Rúzs és selyem 9.00 Ma délelõtt 9.15 Világ 10.15 Esély 12.00 Híradó 12.45 Ma
délután 13.15 Tessék! 14.15 4kerék 15.15 Kárpát Expressz 16.15 Világ 17.15 Tessék! 18.00 Híradó 18.30
Ma este 19.15 Agrárhíradó 20.35 Ma este 22.00 Ma
éjjel 0.00 Himnusz 0.05 Éjszakai program
Duna TV: 4.25 Hazajáró 4.55 Szellem a palackból…
5.20 Akadálytalanul 5.50 Hajnali gondolatok 5.55 Öt
kontinens 6.25 Pecatúra 7.00 Híradó 7.10 Sporthírek
7.30 Család-barát hétvége 9.05 Gulliver utazásai 10.25
Belle és Sébastien 11.00 Hazajáró 12.00 Híradó 11.30
Csodabogár 12.00 Híradó 12.45 Térkép 13.15 Noé barátai 13.45 Labdarúgás: Puskás Akadémia FC–Videoton FC 16.10 A világörökség kincsei 16.30 Szeretettel
Hollywoodból 17.00 Gasztroangyal 18.00 Híradó
18.20 Sporthírek 18.35 Szerencseszombat 19.30 Nero
Wolfe rejtélyei 21.15 Aranyszem 23.25 Hobo és bandája 0.35 Titkolt titkosügynök 2.15 Ybl 200 3.10 Pecatúra 3.35 Csodabogár 4.05 Gasztroangyal 4.55 Táncvarázs
RTL KLUB: 6.10 Top Shop 6.45 Kölyökklub 9.45 Ízes
élet – Mautner Zsófival 10.05 Teleshop 11.00 Kalandor
11.20 A’la CAR 11.50 TRENDmánia 12.20 Brandmánia
12.50 Street Kitchen 13.20 Családom és egyéb emberfajták 13.55 A nagy svindli 14.55 Glades – Tengerparti
gyilkosságok 15.55 Menekülés a rejtélyes szigetrõl
18.00 Híradó 18.50 Fókusz Plusz 19.20 Táncoló talpak
2. 21.00 Red 23.15 Legénybúcsú 1.25 Kíméletlen
bosszú 3.05 Odaát 4.00 Glee – Sztárok leszünk 4.40
Ezel – Bosszú mindhalálig
TV2: 6.00 Idõnyomozó 6.25 TV2 Matiné 8.25 Otthon a
kertben 8.55 Asztro-világ 10.00 Babavilág 10.30 Szerelem és egyéb katasztrófák 12.20 Tûsarok 12.50 Villám Spencer, a karibi õrangyal 13.50 Walker, a texasi
kopó 15.50 Házibuli 18.00 Tények 19.00 Jurassic Park
21.40 Apádra ütök 23.55 Eszeveszett küzdelem 1.20
Sportos 1.30 90210 2.15 13-as raktár 3.00 A férjem
védelmében 3.45 22-es körzet – A bûn utcái 4.30 Mrs.
Klinika 5.15 Villám Spencer, a karibi õrangyal
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül
6.00 Szombat reggel 8.55 Hõsök naptára 9.05 Kabarématiné 9.30 Szellem a fazékból 10.00 Szombat délelõtt
12.00 Krónika 12.22 Sportvilág 12.30 Horizont 13.05
Kabaré 14.05 Világóra 14.35 A tudomány hangjai
15.00 Hírek 15.05 Idõt kérek 16.00 Szombat délután
17.05 Jelenlét 17.30 Körkapcsolás a bajnoki labdarúgó-mérkõzésekrõl 18.00 Krónika 18:20 Sportvilág
18:25 Hõsök naptára 18.30 Határok nélkül – A kultúráról 19.05 Sportvilág 19.30 Családi sáv 19.40 Mese
19.50 Zene 20.05 Népzene határok nélkül 20.30 Megújuló értékeink 20.50 Vers napról napra 21.05 Rádiószínház 21.56 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.30 Esti séta 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Kabaré
0.10 Éjszaka

Március 22., VASÁRNAP
M1: 5.50 Ma reggel 6.35 Agrárhíradó 8.15 Esély 9.00
Ma délelõtt 9.15 Közbeszéd 10.15 Kárpát Expressz
12.00 Híradó 12.45 Ma délután 13.15 4kerék 14.15 Itthon vagy! 15.15 Rúzs és selyem 16.15 Közbeszéd
17.15 4kerék 18.00 Híradó 18.30 Ma este 19.15 Agrárhíradó 20.35 Ma este 22.00 Ma éjjel 0.00 Himnusz
0.05 Éjszakai program
Duna TV: 5.50 Hajnali gondolatok 5.55 Vatikáni híradó
6.25 Tiszántúli református gyûjtemény 7.00 Híradó
7.10 Sporthírek 7.30 Család-barát hétvége 9.05 Isten
kezében 9.30 Engedjétek hozzám a gyermekeket 9.40
Katolikus krónika 10.05 Új nemzedék 10.30 Unitárius
magazin 11.00 Az utódok reménysége 11.25 Mai hitvallások 12.00 Híradó 12.45 Hagyaték 13.15 TS –
Sport7 14.15 Ízõrzõk 14.50 Hyppolit, a lakáj 16.10 Szerelmes biciklisták 18.00 Híradó 18.25 Sporthírek 18.35
Hogy volt!? 19.30 Magyarország, szeretlek! 20.50
Kossuthkifli 21.45 Rocco és fivérei 0.40 Engedd el!
2.10 Oslo, a tenger városa 2.20 Magyar klasszikusok
új köntösben 2.50 Szeretettel Hollywoodból 3.20 Szabadság tér ’89 4.00 Aranymetszés 4.55 Táncvarázs
RTL KLUB: 6.10 Top Shop 6.45 Kölyökklub 10.00
EgészségKalauz 10.25 Teleshop 11.15 A Muzsika TV
bemutatja: Mert mindenkiben van muzsikus lélek
11.50 4ütem 12.20 XX. század – A legendák velünk élnek 12.50 Házon kívül 13.20 Családom és egyéb emberfajták 13.45 Balhé Bronxban 15.30 Túl közeli rokon
18.00 Híradó 18.50 Cobra 11 19.50 Avatar 22.45 Élõ
fegyver 0.40 Portré 1.15 Bunkó vagyok, így hódítok
2.55 Odaát 4.00 Reflektor 4.10 Barátok közt 4.45 Dr.
Tóth
TV2: 6.00 Idõnyomozó 6.25 TV2 Matiné 7.35 Nagy
vagy, Gyõr! 8.25 ÁllatoZoo 8.55 Több mint testÕr 9.25
Asztro-világ 10.30 Stílusvadász 11.00 Stahl konyhája

11.30 Jurassic Park 13.55 Walker, a texasi kopó 15.55
Apádra ütök 18.00 Tények 19.00 Shrek 2. 20.55 Az 50
elsõ randi 23.05 Psycho 3. 1.05 Sportos 1.20 Sue
Thomas – FBI 2.50 Zsaruvér 3.35 Mrs. Klinika 5.05
Csapdába csalva 5.30 Családi titkok
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 XX. századi történelem 6.00 Vasárnapi újság 8.25 Hõsök naptára
8.35 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 9.30 Korkóstoló –
Gasztro magazin 10.04 Római katolikus szentmise
közv. 11.05 Gondolat-jel 12.00 Krónika 12.22 Sportvilág 12.30 Harminc perc alatt a Föld körül 13.05 G7 –
Gazdasági magazin 13.30 Alma és fája 14.05 Szonda
14.35 Oxigén 15.00 Hírek 15.05 Hangalbum 15.30 A
Metro Klubtól a Szigetig 16.00 Vasárnap délután 17.05
Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 17.55 Hõsök
naptára 18.05 Sportvilág 18.30 Regényes történelem
19.05 Sportvilág 19.30 Családi sáv 19.40 Mese 19.50
Zene 20.05 Irodalmi újság 20.30 Rendszerváltók –
1989. 20.50 Vers napról napra 21.04 Rádiószínház
21.57 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti
séta 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Egy hazában 0.10
Éjszaka

Március 23., HÉTFÕ
M1: 5.50 Ma reggel 6.35 Agrárhíradó 9.00 Ma délelõtt
9.15 Magyar gazda 10.15 Kék bolygó 12.00 Híradó
12.45 Ma délután 13.15 Kárpát Expressz 14.15 Közbeszéd 15.15 Minden tudás 16.15 Kék bolygó 17.15 Magyar gazda 18.00 Híradó 18.30 Ma este 19.15 Agrárhíradó 20.35 Ma este 22.00 Ma éjjel 0.00 Himnusz
0.05 Éjszakai program
Duna TV: 5.50 Hajnali gondolatok 5.55 Roma magazin
6.25 Domovina 7.00 Híradó 7.10 Sporthírek 7.20 Mesélõ cégtáblák 8.00 Jamie 15 perces kajái 8.30 Don
Matteo 9.30 A szenvedélyek lángjai 10.30 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 19.30 Hölgyek öröme 20.30 Kékfény 21.30 Bábel 22.25 Magyar szív 23.35 Trans Duna
0.30 Himnusz 0.40 A dicsõ 39 2.50 Magyar elsõk 3.10
Szerelmes földrajz 3.45 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 Éjjel-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
Dr. Csont 22.20 Híradó 22.45 Döglött akták 23.45 Magyarul Balóval 0.20 Chuck 1.25 Reflektor 1.40 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 Tények 6.50 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop 10.45 Asztro-világ 11.55 Hungarikumok – Made in Hungary 12.00 Tények 12.25 Aktív
12.55 Családi titkok 13.50 Magánnyomozók 14.55 Valentina 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 titokzatos idegen 23.35 Az
elnök árnyékában 0.35 Tények 1.20 Aktív 1.40 Sportos
1.55 Astro-világ 2.55 Elit egység 3.45 Felejthetetlen
4.35 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
11.35 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág
12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.23 Zene 13.30 Az
evangélikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35
Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Rendszerváltók – 1989
15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30
Krónika 17.50 Sportvilág 17.55 Hõsök naptára 18.00
Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25
Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50
Mese 20.00 Krónika 20.10 Belépõ – Kulturális magazin
20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.30 Rádiószínház 21.54 Zene 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 22.57 Igézõ
23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Arcvonások 23.35 TérIdõ 0.10 Éjszaka

Március 24., KEDD
M1: 5.50 Ma reggel 6.35 Agrárhíradó 9.00 Ma délelõtt
9.15 Summa 10.15 Élõ egyház 12.00 Híradó 12.45 Ma
délután 13.15 Kék bolygó 14.15 Világ 15.15 Magyar
gazda 16.15 Élõ egyház 17.15 Summa 18.00 Híradó
18.30 Ma este 19.15 Agrárhíradó 20.35 Ma este 22.00
Ma éjjel 0.00 Himnusz 0.05 Éjszakai program
Duna TV: 4.15 Hazajáró 4.50 Szellem a palackból…
5.20 Akadálytalanul 5.50 Hajnali gondolatok 5.55
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Srpski Ekran 6.25 Unser Bildschirm 7.00 Híradó 7.10
Sporthírek 7.20 Charlie, majom a családban 8.10
Jamie 15 perces kajái 8.40 Don Matteo 9.35 A szenvedélyek lángjai 10.25 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 19.55 Rex
felügyelõ 20.50 Önök kérték! 21.30 Bolondok felvonulása 23.05 Leoncavallo: Bajazzók 0.25 Bandidos 2.00
Himnusz 2.05 Sérült lelkek 3.30 Magyar elsõk 3.45 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 Éjjel-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 22.15 Híradó 22.40 XXI. század – A legendák
velünk élnek 23.15 Magyarul Balóval 23.45 Brandmánia 0.20 A fõnök 1.20 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 Tények 6.50 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop 10.45 Asztro-világ 11.55 Hungarikumok – Made in Hungary 12.00 Tények 12.25 Aktív
12.55 Családi titkok 13.50 Magánnyomozók 14.55 Valentina 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 Határtalan indulat 0.35 Tények 1.20 Aktív 1.40 Sportos 1.55 Astrovilág 2.55 Hivatal 3.50 Csicska 4.15 Felejthetetlen
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 Rádiószínház 13.24 Zene 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika
15.10 XX. századi történelem 15.35 Közelrõl 16.40
Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 17.55 Hõsök naptára 18.00 Ütközõ 18.30 Határok
nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30
Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika
20.10 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról
napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.30 Rádiószínház 21.54 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 25., SZERDA
M1: 5.50 Ma reggel 6.35 Agrárhíradó 9.00 Ma délelõtt
9.15 Profit7 10.15 Iskolapad 12.00 Híradó 12.45 Ma
délután 13.15 Élõ egyház 14.15 Esély 15.15 Summa
16.15 Iskolapad 17.15 Profit7 18.00 Híradó 18.30 Ma
este 19.15 Agrárhíradó 20.35 Ma este 22.00 Ma éjjel
0.00 Himnusz 0.05 Éjszakai program
Duna TV: 4.15 Hazajáró 4.50 Szellem a palackból…
5.15 Akadálytalanul 5.50 Hajnali gondolatok 6.00 Horvát krónika 6.30 Ecranul nostru 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 szenvedélyek
lángjai 10.25 Család-barát 12.00 Híradó 12.45 Jamie
15 perces kajái 13.15 Kívánságkosár 15.00 Mûkorcsolya és jégtánc vb 2015. 16.05 Charlie, majom a családban 17.00 Ridikül 18.00 Híradó 18.20 Sporthírek 18.35
Don Matteo 19.30 Párizsi helyszínelõk 20.20 Szabadság tér ’89 21.10 Fapad 21.40 60 éves a Magyar Rádió
Gyerekkórusa 22.10 Grand Hotel 23.05 Aranymetszés
0.00 I LoveYou 1.40 Himnusz 1.45 A titokzatos birtok
3.30 Magyar elsõk 3.45 Szerelmes földrajz 4.25 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 Éjjel-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 22.30 Híradó 22.55 Házon kívül 23.25 Magyarul Balóval 23.55 Reflektor 0.15 Spíler 2.25 Teresa
4.00 Reflektor 4.10 Barátok közt 4.45 Dr. Tóth
TV2: 6.20 Hungarikumok – Made in Hungary 6.25 Tények 6.50 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop 10.45 Asztro-világ 11.55 Hungarikumok – Made in Hungary 12.00 Tények 12.25 Aktív
12.55 Családi titkok 13.50 Magánnyomozók 14.55 Va-
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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 Blöff 23.50 Lángoló Chicago 0.50 Tények 1.35
Sportos 1.50 Astro-világ 2.50 Aktív 3.10 Hazugságok
gyûrûjében 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 8.55 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 21.54 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

római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások
14.35 Tér-Idõ 15.00 Hírek 15.05 Alma és fája 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika
17.50 Sportvilág 17.55 Hõsök naptára 18.00 Ütközõ
18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért
szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese
20.00 Krónika 20.10 Belépõ – Kulturális magazin 20.50
Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin
21.30 Rádiószínház 21.54 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 26., CSÜTÖRTÖK
M1: 5.50 Ma reggel 6.35 Agrárhíradó 9.00 Ma délelõtt
9.15 Kosár 10.15 Unió28 12.00 Híradó 12.45 Ma délután 13.15 Iskolapad 14.15 Rúzs és selyem 15.15
Profit7 16.15 Unió28 17.15 Kosár 18.00 Híradó 18.30
Ma este 19.15 Agrárhíradó 20.35 Ma este 22.10 Ma
éjjel 0.00 Himnusz 0.05 Éjszakai program
Duna TV: 4.50 Hazajáró 5.20 Akadálytalanul 5.50 Hajnali gondolatok 6.00 Slovenski utrinki 6.30 Alpok–
Duna–Adria 7.00 Híradó 7.10 Sporthírek 7.20 Charlie,
majom a családban 8.10 Jamie 15 perces kajái 8.40
Don Matteo 9.35 A szenvedélyek lángjai 10.25 Család-barát 12.00 Híradó 12.45 Jamie 15 perces kajái
13.15 Kívánságkosár 15.00 Mûkorcsolya és jégtánc
vb 2015. 16.40 Szerencse Híradó 17.00 Ridikül 18.00
Híradó 18.20 Sporthírek 18.35 Don Matteo 19.35 Szívek doktora 20.20 Szálka, avagy Bagi és Nacsa megakad a torkán 21.20 Munkaügyek 21.45 Római helyszínelõk 22.45 kult.hu 23.15 Nyugattól keletre, avagy
a média diszkrét bája 1.25 Himnusz 1.35 Óh, Dzsingisz!
2.50 Pannon expressz 3.25 Talpalatnyi zöld 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 Éjjel-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 22.20 Híradó 22.45 Gyilkos elmék 23.45 Magyarul Balóval 0.20 V, mint veszélyes
1.20 Reflektor 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 Tények 6.50 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop 10.45 Asztro-világ 11.55 Hungarikumok – Made in Hungary 12.00 Tények 12.25 Aktív
12.55 Családi titkok 13.50 Magánnyomozók 14.55 Valentina 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 Felejthetetlen 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 13.26 Zene 13.30 A

Március 27., PÉNTEK
M1: 5.50 Ma reggel 6.35 Agrárhíradó 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 Minden tudás 17.15 Itthon vagy! 18.00
Híradó 18.30 Ma este 19.15 Agrárhíradó 20.35 Ma
este 22.00 Ma éjjel 0.00 Himnusz 0.05 Éjszakai program
Duna TV: 4.25 Hazajáró 4.50 Szellem a palackból…
5.20 Akadálytalanul 5.50 Hajnali gondolatok 5.55 Életkerék 6.25 Hazajáró 7.00 Híradó 7.10 Sporthírek 7.20
Mesélõ cégtáblák 8.05 Jamie 15 perces kajái 8.35 Don
Matteo 9.35 A szenvedélyek lángjai 10.30 Család-barát 12.00 Híradó 12.45 Jamie 15 perces kajái 13.15 Kívánságkosár 15.00 Mûkorcsolya és jégtánc vb 2015.
16.35 Magyar elsõk 17.00 Ridikül 18.00 Híradó 18.20
Sporthírek 18.35 Don Matteo 19.35 Rocca parancsnok
20.30 Columbo 21.55 King 22.40 Barangolások öt kontinensen 23.15 Forma-1 1.00 Ne nyúlj a fehér nõhöz!
2.50 Himnusz 2.55 Magyar elsõk 3.10 Szerelmes
földrajz 3.45 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 Éjjel-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
Rejtõzködõ fenevadak 23.10 Híradó 23.40 Magyarul
Balóval 0.10 Minden lében négy kanál 1.15 Reflektor
1.30 Street Kitchen 2.00 Kalandor 2.20 4ütem 2.50
Teresa 4.00 Tuti gimi 4.40 Ezel – Bosszú mindhalálig
TV2: 6.20 Hungarikumok – Made in Hungary 6.25 Tények 6.50 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop 10.45 Asztro-világ 11.55 Hungarikumok – Made in Hungary 12.00 Tények 12.25 Aktív
12.55 Családi titkok 13.50 Magánnyomozók 14.55 Valentina 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 Rádiószínház 13.26 Zene 13.30 A Magyar Pünkösdi Egyház
félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika
15.10 Történet hangszerelve 15.35 Közelrõl 16.40
Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 17.55 Hõsök naptára 18.00 Ütközõ 18.30 Határok
nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30
Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika
20.10 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról
napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.30 Rádiószínház 21.54 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.30 A nap történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05
Sport 23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON,
a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93
Mhz-es frekvencián, valamint az LRT-COM hálózatán a C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.
Március 20., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet 13.00 és
18.00 Lapszemle 19.00 A szociális törvényváltozásokról (14p), Busójáráson a szerkesztõség (ism. 24p),
„Amerikából jöttünk” – Beszélgetés Huszár Rózsával
és Várady-Szabó Bencével (ism. 61p) 23.00 és 0.00
Lapszemle
Március 21., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00
Lapszemle 14.00 A szociális törvényváltozásokról
(14p), Busójáráson a szerkesztõség (ism. 24p), „Amerikából jöttünk” – Beszélgetés Huszár Rózsával és
Várady-Szabó Bencével (ism. 61p) 18.00 Lapszemle
19.00 A szõlõ védelme és a borászat alapfogásai
(140p), Kolbásztöltõ Fesztivál Rétimajorban (50p), Dr.
Sándor Balázs: Ne engedjünk Lucifernek! (52p) 23.00
és 0.00 Lapszemle
Március 22., V: 7.00 Heti híradó 8.00 A szociális törvényváltozásokról (14p), Busójáráson a szerkesztõség (ism. 24p), „Amerikából jöttünk” – Beszélgetés
Huszár Rózsával és Várady-Szabó Bencével (ism.
61p) 14.00 A szõlõ védelme és a borászat alapfogásai
(140p), Kolbásztöltõ Fesztivál Rétimajorban (50p), Dr.
Sándor Balázs: Ne engedjünk Lucifernek! (52p) 19.00
Hitélet 23.00 és 0.00 Heti híradó
Március 23., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet 13.00 és
18.00 Heti híradó 19.00 Teremlabdarúgó-kupa díjátadó ünnepség (15p), Alapi iskolabál (18p), Március
15-ei megemlékezés Alapon (38p), Márciusi séta és
megemlékezés (51p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Március 24., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport 13.00 és
18.00 Heti híradó 19.00 Böjti hét a reformátusoknál
(56p), N. Kovács Zsolt Indonéziáról 5. rész 23.00 és
0.00 Heti híradó
Március 25., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 A szõlõ védelme és a borászat alapfogásai (140p), Kolbásztöltõ
Fesztivál Rétimajorban (50p), Dr. Sándor Balázs: Ne
engedjünk Lucifernek! (52p) 13.00 Heti híradó 18.00
Lapszemle élõben 19.00 Sport: Megyei I. oszt. kézilabda (70p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Március 26., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Megyei
I. oszt. kézilabda (70p) 13.00 és 18.00 Lapszemle
19.00 Hitélet 23.00 és 0.00 Lapszemle
***
Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25)
508 901. A Lapszemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon: www.bogarditv.blog.
hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a
képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a
Hírházban (Bogárd és Vidéke szerkesztõsége). Ha
gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. – 06 (40) 416 000, LRT-COM Kft. – 06
(40) 811 911.

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

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

18

HIRDETÉSEK

2015. március 19. Bogárd és Vidéke

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:

APRÓHIRDETÉSEK

a Bogárdi TV-ben is látható!

Redõnyös 06 (30) 966 8446
Tollpaplan-készítés, kész paplanok kaphatók. Pákolicz Árpádné, Sárszentágota,
Széchenyi u. 5/b. 06 (25) 476 051 (6005970)
Németjuhász kölyökkutyák eladók. Sárbogárd, Szent István út 18. 06 (30) 532
6170
Árpád-lakótelepen földszinti, háromszobás lakás, áron alul eladó. 06 (30) 329
2101 (60055850)
Eladó, háromrózsás palackos gáztûzhely, 170 cm-es fürdõkád, 2 db 200 literes
mûanyaghordó, 1000 literes mûanyagtartály, 140x140-es bukó-nyíló faablak. 06
(30) 329 2101 (6005850)
Könyvelést vállalok egyéni vállalkozóknak és õstermelõknek. 06 (70) 3163 752

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
VASÁRNAPONKÉNT IS várja vásárlóit
A MARGARÉTA ÉLELMISZER SÁRSZENTMIKLÓSON
a Köztársaság út 185. szám alatt
(volt Caloria Diszkont).
VÁLLALKOZÁST INDÍTANA? HÍVJON, SEGÍTEK!
Akár egyéni vállalkozás, akár társaság,
a könyvelés megoldva!
Telefon: 06 30 466 1396
SZABOLCSI ALMAVÁSÁR
március 21-én a SÁRBOGÁRDI VÁSÁRBAN

(6005847)

Barátság-lakótelepen, felújításra szoruló lakást vennék. 06 (20) 915 1073
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 rendelkezõ mozgóbolti eladót felveszünk. 06 (30)
382 4133
2
2
Bármilyen hasznosításra 200 m alapterületû mûhely, 320 m tároló ipari árammal kiadó vagy eladó Sárbogárdon. Érdeklõdni: 06 (30) 989 8402 (6005995)
Sáregresen családi ház eladó. Érdeklõdni: 06 (30) 388 6683
Barátság-lakótelepi, felújításra szoruló lakást vennék, megegyezés szerint családi ház beszámítással is. 06 (20) 915 1073
Alapon termõföldet bérelnék esetleg vásárolnék 06 (30) 520 6293 (1148077)
Miklósi Gazdaboltba, napi négy órás munkaidõbe, eladókat felveszünk. Érdeklõdni hétköznap 8-17 óráig a 06 (20) 229 1159-es telefonszámon. (1148076)
Biztosítótársaság alkalmazotti munkaviszonyba munkatársat keres. Feltétel:
érettségi. Önéletrajzot katalin.farkas@groupamagarancia.hu címre várom.
380 V-al mûködõ körfûrészgép eladó. 06 (70) 547 5212
Kertépítõ cég keres ács, kõmûves és kertész szakmunkást. 06 (20) 411 6895
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