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A Dél-Mezõföld független hetilapja

Bereczk Imre: „Nem akarom itt dicsérgetni magam, mert ELÉG SOK

BAJ VAN VELEM.” (4. oldal)
Az ovisok többé-kevésbé

MEGÚSZTÁK SZÁRAZON. Élõ közvetítést néztek a mészölyösök
Izland szigetérõl. (2., 9. oldal)

HALÁLOS BALESET
Rétszilasnál, felborult autók Nagyhörcsökön, Sárszentágotán. (5. oldal)
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Lila kerékpár
Nyeregbe pattanok. Tekerni megyek.
Nyomom a pedált, ahogy a vádlimon
kifér. Könnyen lendülök neki az elsõ
métereknek, aztán kicsit visszavet a
fokozatosan emelkedõ út. A légzés
egyenletes ritmusára koncentrálok –
orron be, szájon ki, nem kapkodva! –,
hogy szinkronba hozzam a testem
mozgásával. Nem csak az izmok ereje
hajt. A „gõzerõ” is: így vezetem le a napok során felgyûlt sokféle ingert, feszültséget, ami magamba fojtva csak megmérgezne. Egy-két kilométer után már rutinosan megy a bringa. A gondolataimba feledkezve suhanok az aszfalton. Minden kilégzéssel csökken a fejemben és a mellkasomban a nyomás, és lassan átadom magam a tájnak. 35 kilométert terveztem eredetileg, de úgy érzem, bírok még tekerni,
még visz a lábam, még mennék.
60 kilométert teszek bele a kecskémbe. Visszafelé már keservesen megy a bicikli. A
szellemi szférákból a földre szállok: gyötör az éhség, sietnék, de nem számoltam a
szembeszéllel. A nyereg is tör már.
Nini, egy lila kerékpár! Valaki biztos megelégelte a tekerést, és inkább buszra
szállt!
Hargitai–Kiss Virág

Királyok és fejedelmek
útján Erdélyben
Ovisok – ceceiek,
miklósiak

Írás a 8-9. oldalon.

2

ÓVODA

APRÓVILÁG
Vizes hét a Sárbogárdi Zengõ Óvodában
„Víz! Se ízed nincs, se zamatod, nem lehet meghatározni téged,
megízlelnek, anélkül, hogy megismernének. Nem szükséges vagy az
életben: maga az élet vagy.” (Saint-Exupéry)
Március 22-e a víz nemzetközi világnapja, 1994 óta világszerte
ezen a napon ünnepeljük egyik legféltettebb kincsünket, a vizet.
Fontos cél, hogy a jövõ generációiban tudatosítsuk a víz szerepének, védelmének jelentõségét. Így kerül sor minden évben a Zengõ Óvodában is a víz világnapjának megünneplésére.

A Mikes közi épületben már az egész hét a víz jegyében telt, és természetesen a gyerekek életkorát figyelembe véve ezt nem tervezhettük másképp, csak sok-sok játékkal. A csoportokban meséken,
verseken, dalokon, kísérletezgetéseken keresztül ismerkedtek a
víz fontosságával, és szereztek különbözõ tapasztalatokat a víz-, a
növény- és állatvédelemrõl.
Az óvoda aulájának díszítésében minden csoport részt vállalt;
több napon keresztül készültek a vízi élõvilágot ábrázoló, különféle technikákkal készült alkotások, melyek egy kiállítás részei
voltak, amit természetesen minden óvodánkba betérõ megtekinthetett.
A hét zárásaként, pénteken egy különösen „vizes nap” várta a
gyerekeket. E napon az óvoda minden „lakója” kékbe öltözve érkezett, és a csoportok hét helyszínen ismerkedhettek a vízzel. A
tornateremben egy pohár vízzel a kézben kellett „patakon, folyón, hídon” átkelni és eljutni a következõ helyszínre, ahol különbözõ fajta vizet kóstolhattak a gyerekek. Az aulában színes halacskákat ragasztgathattak, melyet a nyakukba akasztva haza is vihettek. Kipróbálhatták horgásztudományukat: a nagyobbak horgászbottal, a kisebbek kanállal. Két csoportszobában alaposan
kipacsálhatták magukat a gyerekek: méricskélhettek, vizet töltögethettek különféle nagyságú, formájú üvegekbe, fújhattak buborékot, kádban habtengert. A hetedik, besötétített helyszínen a
szõnyegeken megpihenve relaxálhattak, és megtekinthettek egy,
a falra kivetített összeállítást Földünk szebbnél szebb vizeirõl és
élõvilágukról, miközben lágy zene szólt.
Nagyon tartalmasan, mozgalmasan és vidáman telt el a „vizes”
hetünk, de azért többé-kevésbé megúsztuk szárazon.
Toldy Miklósné és Pálinkásné Horváth Erzsébet óvodapedagógusok

Ismét kinyitottuk meseládikónkat
A TÁMOP – 3.4.2.A/11-2-2012-0001 „Inkluzív intézmények Sárbogárdon” projekt keretében vidám hangulatú mesedélutánra
hívtuk a pályázatban részt vevõ intézmények óvodásait, iskolásait. A mese elõadása elõtt izgalmas puzzle keresõ–kirakó játékot
szerveztünk. Az óvoda udvarán elrejtett mesejelenet képdarabjait kellett megkeresni, és kitalálni a mese címét. (A képeket Jákob
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Zoltán készítette, amit ezúton is köszönünk!) A játékban a Mészöly Géza Általános Iskolások nyertek. A kiskakas gyémánt fél
krajcárja címû mesét a Margaréta csoportosok adták elõ, Vitéz
Mariann óvodapedagógus vezetésével. Nagyon ügyesek voltak,
külön dicséret és köszönet érte! Két dalt is tanultunk (Volt nekem
egy kakasom, Tavasz) Huszárné Kovács Márta segítségével, aki
az éneklést gitárkísérettel tette hangulatossá. Mindenki kapott
egy „gyémánt fél krajcárt” (természetesen csokiból). Végezetül a
jól megérdemelt eszem-iszommal zárult ez a szép tavaszi nap.
Borosné Ica óvó néni

Buli volt „Aprajafalván”
Az idén is megrendezésre került az immár hagyománnyá vált nõnapi bál, aminek a Patkó Csárda biztosított helyszínt. A rendezvényt Bokányiné Sárközi Mária, az óvoda SZMK-elnöke és a Sárbogárdi Zengõ Óvoda intézményvezetõje, Huszárné Kovács
Márta nyitotta meg. Az óvoda támogatásáért szervezett bálon a
gyerekek is szerepeltek. A zeneovisok „zenéltek”, énekeltek, táncoltak. A Pillangó csoport középsõsei nõnap alkalmából verssel,
virággal köszöntötték a megjelent hölgyeket. A nagycsoportosok
pompontánccal kedveskedtek a vendégeknek. Majd a székesfehérvári Csillagfény Táncklub táncosai kápráztattak el bennünket.
A vacsora elfogyasztása után megkezdõdött a hajnalig tartó mulatozás. A talpalávalót a Trióda zenekar szolgáltatta magas színvonalon. Mindenki izgatottan várta a tombolasorsolást, ahol
értékes ajándékokkal lehettek gazdagabbak a nyertesek.

Köszönet azoknak, akik részt vettek a bálon, vagy bármilyen formában segítették annak sikeres lebonyolítását, ezzel is támogatva
gyermekeinket, óvodánkat!
Aprajafalva lakói, dolgozói és az SZMK tagjai

Víz világnapja a Töbörzsöki Óvodában
Március 18-án a Töbörzsöki Óvoda Huncutka csoportja kirándulni ment Dégre a Festetics-kastélyhoz, a víz világnapja alkalmából.
A gyermekek izgatottan várták a kiruccanást. Lelkesen készítették a dióhéjcsónakokat, hogy a vízre bocsáthassák õket.
Utazás közben a buszon sok állatot láttunk a vizek körül. A kastély parkjában gyönyörû látvány tárult elénk. Óriási fákat láttunk,
melyek mintha az égig nyúltak volna, sok apró virágot, medvehagymaerdõt és madarakat. Az óvó nénik elmesélték a kastély
történetét, beleértve a Hollandi-házat is. Átmentünk a hídon,
hogy jobban szemügyre vegyük ezt az épületet. A gyermekeket elvarázsolta a csillogó, fodrozódó víztükör. A szigeten aztán útjukra eresztettük a csónakokat. A gyermekek szurkoltak a kis hajóknak, hogy ne süllyedjenek el. Láthattunk a tavon úszkáló vadkacsákat, hallottuk a hangjukat, az etetõkben cinkék csipegették az
eleséget, feketerigó énekelt a bokor tövében, és a közelben harkály kopogtatta a fák törzsét. A napi fogással hazafelé sietõ bácsi
megmutatta nekünk a halakat, melyeket fogott. A gyermekek
felismerték az õsszel lehullott és elszáradt levelek, és a termések
alapján a tölgy- és a gesztenyefákat.
Folytatás a következõ oldalon.
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Töbörzsökrõl
kérdezték
Tó a kertekben
A Dózsa György utca nyugati oldalán több
ingatlant érintõ, régi probléma a kertekben
álló belvíz. Az egyik lakó azt mondja, 1999
óta áll fönn ez a helyzet, amikor a Bem és
Dózsa utca között húzódó árok be lett temetve. Az újraárkolás lenne a megoldás, de vannak ingatlantulajdonosok, akik ebben nem partnerek. Az önkormányzat segítségére lenne szükség a közös érdek érvényesítésében, mert nem állapot, hogy veteményes meg gyümölcsös helyett tó áll a kertekben, és a lakóházat sem gyõzik renoválni.
A panaszos azt is fölvetette, hogy esetleg kisajátítással szerezzen helyet és érvényt az
ároknak az önkormányzat.

Készültek képek a kis csapatról, énekeltünk, verseltünk. A túra felejthetetlen élmény volt gyermekek és felnõttek számára
egyaránt.
Ulcz Bernadett, a Huncutka csoport
gyakorlós fõiskolai hallgatója

A víz világnapja 2015
A földre kell hullni a csöppnek,
nedvet visz zsenge virágnak,
forrással tovább göröghet,
örvendeztet halacskákat,
õ kell patakba, malomhoz,
a folyókban hajót hordoz,
s hol lelnénk a tengerekre,
ha a kis csöpp nem létezne?
(J. W. von Goethe: A kis vízcsöpp)
Az idei évben is megemlékeztünk a víz világnapjáról. Zöld óvodaként kiemelten
nagy hangsúlyt fektetünk a környezettudatosság megalapozására. Óvodánk a víz világnapján, illetve egész héten alkotó játékokkal, mondókázással, verseléssel, énekléssel fordított kiemelt hangsúlyt féltett
kincsünk, a víz megóvására, szeretetére.
Könyveket, képeket nézegetve csodálták
meg a Földön található vizeket, azok élõvilágát. A vizes játékok egész sora kísérte végig a hetet: folyót, tavat, tengert festettek,
tutajt barkácsoltak, horgászversenyt rendeztek, vízi kereket készítettek. A csoportok kirándultak is: a Napsugár, Nyuszi, Cica csoportosok Siófokra; a Bóbita csoportosok szüleikkel Dégre; a Katica csoportosok kerti tavat néztek meg; a Tappancs
csoportosok Rétimajorba utaznak. A kirándulás során a gyerekek rengeteg élménnyel lettek gazdagabbak. Személyes
kapcsolatba kerülve sikerült megcsodálniuk az ébredõ természetet, a tájat, tavakat,
vízinövényeket.
Fürészné Héricz Marianna
Sárbogárdi Zengõ Óvoda
Sárszentmiklósi Tagóvodája

Dr. Sükösd Tamás polgármester
elmondta: a kisajátítás költséges
és hosszadalmas folyamat, ezért
ezt nem tartja jó megoldásnak.
Volt, ahol már sor került erõszakos árkolásra, de ha magáningatlanok érintettek árokügyben, akkor minden esetben megpróbálnak békés egyezségre jutni, és minimális károkozással, vagy károkozás nélkül beavatkozni. Sajnos vannak olyan tulajdonosok,
akikre nem lehet észérvekkel hatni, ami megnehezíti a beavatkozást. Nemrég egyébként az Imremajori út
árkából két törmelékkel teli zsákot szedtek ki, amik akadályát képezték a víz szabad lefolyásának. A most indult közmunkaprogram keretében az árkok rendbetétele is zajlik. Utánanéznek, mit lehet tenni
a Dózsa utcai kertek ügyében.

Zsákok az árokban
A Katona utca árkában, a Százados utca
sarkától nem messze régóta éktelenkedik
pár hulladékkal teli, fekete zsák. Nem tudni, ki „felejtette” ott, de jó lenne eltávolítani, mielõtt nagyobb esõ jön!
Lejegyezte: Hargitai–Kiss Virág
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A harcos gyáros
1. rész
Bereczk Imrét, az örök harcos vállalkozót jól ismerik Sárbogárdon, hiszen itt
kezdõdött az élete, és nemcsak másutt az országban, de itt is indított vállalkozásokat. Volt festékgyára és ásványvíz-palackozója; a lánya tulajdonában egy
nyomda is mûködött Sárbogárdon. Csak valamiért mindegyik bezárt, illetve
elköltözött, furcsa körülmények között.
A Bereczk Imrével folytatott beszélgetés elsõ részében még békésebb vizeken
evezünk: megtudhatjuk, mibõl lett a cserebogár, honnan indult Imre bácsi, hogyan lett vállalkozóvá, milyen életutat járt be. A második rész már vadvízi kalandot kínál. Ugyanis Imre bácsi harcos vére most sem szunnyadt. Ahogy szóba
került a sárbogárdi ásványvíz-palackozó témája, vitába torkollt az interjú.
– Volt egy nagyon jó tanárom Sárbogárdon, Bedécs István. Õ és édesapám mindenáron azt akarták, hogy vállalkozó legyek. Nyolcadik osztályos koromban meghatározó volt még Szagri tanár úr személye is, aki a legjobb matematika tanár volt a
világon. Õk tereltek engem a mûszaki pálya felé.
– Sárbogárdon járt iskolába, vagy Miklóson?
– Miklóson születtem, Szarvaspusztán. A
pezsgõgyáros is ott lakott, a fiával egy napon születtünk. Ott kereszteltek, onnan
költöztünk Sárbogárdra, ahol az iskolát
jártam.
– Sárbogárdon melyik utcában laktak?
– A Tinódi közben. Aztán ahogy nõtt a család, négyen lettünk gyerekek, egy utcával
beljebb kerültünk. Késõbb a gépipari technikumba jártam és a Hadiárva Intézetben
laktam Székesfehérváron.
– Az öccsét szintén sokan ismerik: Miki
bácsi kovácsmester volt. A másik két testvére?
– Õk lányok. Textil-középiskolába jártak,
aztán férjhez mentek.
– Imre bácsinak milyen mûszaki irány tetszett a legjobban, ami alapján pályát választott?
– Nagyon értettem a matematikát (Arany
Dániel-versenyen is nyertem), de nem szerettem rajzolni, ezért áramlástechnikára
jelentkeztem; ott sok diagram és képlet
volt, könnyen tanultam. Aztán kiderült,
hogy ott kell a legtöbbet rajzolni, mert például egy szivattyúlapátot megszerkeszteni
sok munka. Áramlástechnikus lettem. Akkoriban – több mint 50 éve – az áramlástechnikát nem használták a világon sok
mindenre. Pedig fûteni és fertõtleníteni is
lehet vele (vegyszer nélkül minden bacilust
kiöl a folyadékból). Amikor késõbb a festékgyárral foglalkoztam, megvettem a Budalakkot, 5.000 tonna volt a gyár éves kapacitása a régi technológiával. Az áramlástechnikával bevezettük a kavitációs keverést, így 16.000 tonna lett, ugyanannyi emberrel.
– Mit kezdett a szakmájával, amikor végzett az egyetemen?
– Esti egyetemre jártam, közben elmentem dolgozni, fölkerültem Budapestre.
– Hol dolgozott?

– A Csepel Vas- és Fémmûvek kerékpárgyárában, ahol fél év múlva bekerültem a
kínai exportirodába.
– Elõtte milyen munkakörben dolgozott?
– Gépmunkás voltam. A kerékpár agyát
automatákon esztergáltuk. A kínai exportiroda csõgyárakat szállított Kínába polgári
használatra meg ágyúcsõnek.
– Meddig dolgozott ebben a munkakörben, illetve ennél a cégnél?
– Két évig voltam katona, aztán új munkakört kaptam, már nem kellett foglalkoznom a gyártással, ellenõrzéssel, az áru csomagolásával, feladásával, hanem technikai, szervezési dolgokkal. Amikor a fõnököm, dr. Kovács István miniszterhelyettes
lett, elvitt magával mûszaki adminisztrátornak. Akkor, a 70-es évek elején sok beruházás történt: gyárak, házak, lakótelepek, kórházak épültek. Felfutóban volt
minden, az ipartól kezdve a mezõgazdaságig.
– Mûszaki asszisztensként mennyi idõt
töltött el?
– Két és fél évet, mert átszervezték a minisztériumokat. A Kohó- és Gépipari Minisztériumba Hidas István fõosztályvezetõ, volt miniszterelnök-helyettes mellé kerültem, aki nagyon értett a kereskedelemhez. Az õ nevéhez fûzõdik az egész GanzMÁVAG. Ilyen embereket, vállalatokat
ma már nem lehet látni Magyarországon.
Sok szerepet adunk a pénznek, pedig nincs
annak olyan sok szerepe.
– Pedig Imre bácsi életében is jelentõs szerepet játszott a pénz, mert olyan vállalkozásokba kezdett, amikbe pénzt kellett fektetni.
– És amikbõl pénz jött, ez igaz. De ha lehetett, mind el is költöttem.
– Mikor lett vállalkozó?
– Az elsõ vállalkozások egyikét, a Katalizátor Kft.-t én csináltam a lányommal és két
másik munkatárssal. A cég tevékenysége
az áramlástechnikához vezetett vissza.
– Ezt megelõzõen folyamatosan a minisztériumban volt?
– A minisztériumi vállalatnál dolgoztam.
Akkor még maszek vállalatok nemigen
voltak. A forgókemencés osztályra kerültem. Ennek révén mentem Algériába 3 évre dolgozni. Aztán az államelnökkel összetalálkoztam egyszer egy átadáson, és meg-

hosszabbította a kintlétemet 5 évvel, így
lettem 8 évig algériai állampolgár igen sok
pénzért, mert úgy látták, hogy jól dolgozom. Nem akarom itt dicsérgetni magam,
mert elég sok baj van velem.
– Mivel bízták meg Algériában?
– Forgókemencés mészmûvet építettünk,
annak lettem a létesítményfelelõse, igazgatója. 100 ezer tonna meszet gyártott egy
évben. Az arab világban ritka a mészmû, és
az építkezéshez meg a meszeléshez nem
Franciaországból akarták hozni a meszet.
Építettem négy iskolát is elõre gyártott
elemekbõl. A tanárokat (akik beszéltek
arabul meg franciául) a Magyar Népköztársaság adta.
– Akkor már családos ember volt Imre bácsi?
– Igen.
– Itthon volt a családja?
– 6 hónapig itthon voltak, utána kivittem
õket. Imola lányom meg a fiam ott tanultak meg franciául, a másik fiam pedig angolul. Sok pénzt kaptunk, de sok mindent
bíztak ránk, ami felelõsséggel is járt.
– Amellett, hogy ez egy rendkívüli élettapasztalat volt, itt alapozták meg a Katalizátor Kft. anyagi tõkéjét?
– Mindennek a tõkéjét. Egyetlen nehézségem volt: nem tudtam semmiféle nyelvet.
– Ha nem tudott semmilyen nyelvet, hogy
tudott irányítani?
– Magyar dolgozók voltak. Úgy kezdtem el
franciául beszélni, hogy az arab férfiak
nem bírták a nõi kollégákat. Egyszer, amikor valamit nem jól fordított a tolmács
hölgy, én meg kijavítottam, elküldték a
hölgyet, és rám erõltették, hogy beszéljek.
Nyöszörögtünk össze-vissza, aztán belejöttem.
Azért indítottam késõbb nyelvtanfolyamot Sárbogárdon, hogy ne járjon senki
úgy, mint én. Ugyan, nem nagyon becsül
érte senki. 240 gyerek levizsgázott, amit én
fizettem. 72 millió Ft-omba került a tanárok munkabére, az adók, a tanfolyamok
költségei.
Mindent, amit tettem, Sárbogárdért tettem. Jobboldali, vallásos ember vagyok.
Folytatjuk.
Hargitai–Kiss Virág
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KÉK HÍREK
Évet értékelt Sárbogárd rendõrkapitánya
„Nyitott, együttmûködésre kész rendõrkapitányság.”
Budavári Árpád r. alezredes, a Sárbogárdi Rendõrkapitányság vezetõje 2015. március 20-án értékelte a kapitányság 2014. évi munkáját. Az alezredes köszönetet mondott az állomány jó szakmai munkájáért, részletesen kifejtette a tett intézkedéseket, az elért eredményeket és kitûzte a
2015. évi feladatokat. Beszámolója során a kapitányság vezetõje kiemelte, hogy a rendõrkapitányság illetékességi területén a regisztrált bûncselekmények, a vagyon elleni bûncselekmények
és a tulajdon elleni szabálysértések száma egyaránt csökkent, ezzel egy idõben a felderítési
eredményesség növekedett. Budavári alezredes
hangsúlyozta: fontos, hogy a kapitányság a jövõben is nyitott, együttmûködésre kész rendõrkapitányság legyen, minden lakos bizalommal forduljon a rendõrökhöz, ugyanakkor a jogsértésekkel szemben hatékonyan lépjenek fel. A
rendõrkapitány külön köszönetét fejezte ki a
polgárõröknek és az önkormányzatoknak a támogatásukért.
Az állománygyûlés elöljárója, dr. Varga Péter r.
ezredes, Fejér megye rendõrfõkapitánya köszönetet mondott a Sárbogárdi Rendõrkapitányság
2014. évi tevékenységéért, és meghatározta a kapitányság állománya részére a 2015-ös évben
végrehajtandó feladatokat.

Halálos baleset a 63-as számú fõúton
Halálos kimenetelû közúti közlekedési baleset
történt 2015. március 20-án 13 óra körüli idõben
a 63-as számú fõút 49-es kilométerszelvényében,
Rétszilas térségében.
A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint egy
gépjármû eddig tisztázatlan körülmények között
az útról lement és a kanálisba csapódott. A jármû
vezetõje a helyszínen életét vesztette.
A baleset körülményeit a Sárbogárdi Rendõrkapitányság vizsgálja.

Ágynemûtartóba rejtette
a lopott krumplit
A sárbogárdi rendõrök bíróság elé állítást javasolnak azzal a férfivel szemben, aki egy igari ház
udvaráról burgonyát és porszívót lopott.
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság lopás vétség
elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatott büntetõeljárást L. Sándor 40 éves igari lakossal szemben. Az adatgyûjtést követõen azonosított L. Sándort azzal gyanúsítják a rendõrök,
hogy 2015. február 22-én éjszaka bement egy
Igar, Szabadság utcában lévõ családi ház udvarára, és onnan egy zsák burgonyát és egy porszívót
tulajdonított el.
A férfi a lakóhelyén megtartott házkutatás során
elmondta, hogy az ellopott krumplit az ágynemûtartójába rejtette. A terményt és a lopott porszívót a rendõrök lefoglalták.
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság a napokban
befejezte az ügyben folytatott nyomozást, és az
illetékes ügyészségen a férfi bíróság elé állítását
javasolta.
Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

HÍREK, ESEMÉNYEK
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A KATASZTRÓFAVÉDELEM HÍREI
Szabadnapos tûzoltók segítettek a bajba jutott sofõrnek
Árokba borult egy személyautó március 20-án, pénteken, reggel a 63-as fõúton,
Sárbogárd–Felsõkörtvélyes és Sárszentágota között. A gépkocsi vezetõje telefonon kért segítséget a katasztrófavédelemtõl, mert nem tudott kiszállni az autóból.
Nem sokkal késõbb két szabadnapos tûzoltó haladt el a baleset mellett, megálltak
autójukkal és a bajba jutott sofõrhöz siettek.
Fél nyolc elõtt pár perccel érkezett a bejelentés a katasztrófavédelem Fejér megyei mûveletirányítási ügyeletére, hogy
a 63-as fõúton egy személygépkocsi letért az útról és az árokban felborult. A
tûzoltók segítségét az autó vezetõje kérte, aki elmondta, hogy balesetet szenvedett, és nem tud kiszállni az oldalára borult jármûbõl. A sofõr pontosan nem
tudta megmondani, a fõút melyik két települése között történt a baleset, de a
mûveletirányítási ügyelet munkatársának segítségével sikerült pontosan meghatározni a baleset helyét, majd a sárbogárdi hivatásos tûzoltók és a katasztrófavédelmi mûveleti szolgálat sietett a helyszínre.
A bejelentéssel szinte egy idõben a baleset mellett haladt el két sárbogárdi hivatásos tûzoltó, akik éppen szolgálatból tartottak hazafelé, és felfigyeltek az út szélén
várakozó jármûvekre és emberekre. Megálltak a gépkocsijukkal és – miután észrevették, hogy egy autó felborult a körülbelül két méter mély, bokrokkal szegélyezett
árokban – a bajba jutott sofõrhöz siettek. A helyszínen tartózkodók elmondták,
hogy a segélyhívó számokon bejelentették a balesetet. Az egyik szabadnapos tûzoltó, Barabás Tamás tûzoltó fõtörzsõrmester megkérdezte a sofõrt, egyedül utazott-e, megsérült-e a balesetben. Az autóban rekedt nõ elmondta, hogy utasa nem
volt, és a biztonsági öv kicsit megrántotta, de nincsen más sérülése. Eközben a
kollégája, Arany Tibor tûzoltó õrmester is értesítette a laktanyában lévõ kollégákat.
A sárbogárdi hivatásos tûzoltók kiérkezéséig a két szabadnapos tûzoltó a sofõrrel
maradt, aki a mûszerfal felõl enyhe folyadékszivárgásra figyelt fel. Barabás Tamás
ekkor megkérdezte, hogy az anyagnak benzinre emlékeztetõ szaga van-e. Mivel
nemleges választ kapott és üzemanyagfolyást õ sem tapasztalt az autóból, megnyugtatta a sofõrt, hogy feltehetõleg a hûtõvíz szivárog.
Mivel az autó hátulja az árokparton fennakadt, a sárbogárdi hivatásos tûzoltók a
további borulás, elmozdulás veszélye miatt a gépkocsit hevederrel egy fához kötötték, és egy kisebb fát is ki kellett vágniuk, amely rádõlt a jármûre. Az autó vezetõjét
végül az elsõ szélvédõn keresztül mentették ki, miután az üveget kifûrészelték. A
sofõrt a mentõk kórházba szállították.
Fotó: Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság

Patakba borult egy személygépkocsi a 63-as fõúton
Közlekedési balesethez riasztották a katasztrófavédelmi mûveleti szolgálatot és a
sárbogárdi hivatásos tûzoltókat március 20-án, pénteken délután. A 63-as fõúton,
Cece és Sárbogárd–Rétszilas között egy személygépkocsi letért az útról és egy patakban fejtetõre borult. Az autó vezetõje a balesetben életét vesztette.
A katasztrófavédelem egységeinek kiérkezése elõtt egy erõgép kihúzta az autót a
körülbelül másfél méter mély vízbõl. A személygépkocsi ajtaját a tûzoltók feszítették ki, majd kiemelték az elhunytat a jármûbõl.
Fotó: Katasztrófavédelem

Nádasban állt meg egy autó Sárbogárd közelében
Vízzel teli árokba csúszott egy személygépkocsi március 21-én, szombaton kora este a 6305-ös úton. Sárbogárd és Nagyhörcsök között az autó az út menti lápos, náddal benõtt területen árokba hajtott, amelyben körülbelül egy méter mély víz volt.
A jármû vezetõje ki tudott szállni a kocsiból, a balesetben nem sérült meg. Az
autót a sárbogárdi hivatásos tûzoltók
kihúzták az árokból és áramtalanították.
Fotó: Kis Csaba tûzoltó fõtörzsõrmester,
sárbogárdi hivatásos tûzoltó-parancsnokság
Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó hadnagy,
megyei katasztrófavédelmi szóvivõ
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Föld derekán, Indonézia ölén 9.
Novák Kovács Zsolt: – A rizs mellett van
kukorica is, amit a zöldje és a cséve miatt
termesztenek. Amikor megjelenik a kukoricán a cséve, akkor fölötte levágják a kukorica tetejét és takarmányként megetetik
a jószágokkal. Nincs olyan növény, amit ne
ennének meg, ne lehetne valamire használni. Minden talpalatnyi földet kihasználnak a zöldségtermesztésre is. Majdnem
ugyanazok a zöldségek vannak náluk, mint
nálunk: káposzta, saláta, répa, uborka, paradicsom. Zöldpaprikájuk nincsen, csak
csili. Sok hasonlót esznek, mint mi.
– Gyümölcsökbõl mik voltak újak számodra?
– Nagyon sok ízletes gyümölcs volt, amikrõl soha életemben nem hallottam, és azt
sem tudtam, hogyan kell enni. Van, aminek kívül van egy keményebb héja, és belül
van a zamatos húsa, van, aminek a magját
kell feltörni, és annak a belsejét is meg lehet enni. Volt, aminek a rettenetes illata
ellenére finom íze volt. Az egyik érdekesség a kenyérgyümölcs, ami hatalmas méretûre tud dagadni, akár 6-7 kg-osra is, és fiatal korában zöldségként használják, késõbb meg gyümölcsként, mert akkor már
édesebb. Ha valaki édességre vágyik, akkor vághat magának egy darab cukornádat
is és elszopogathatja. A kókuszt zölden is
fogyasztják, könnyen ketté lehet vágni, ki
lehet inni a belsejét és kikaparni a belsõ
szövetrészt. Az aromája intenzívebb. A
kókuszpálmáról a dió leszedése a férfiak
dolga, a begyûjtést, szállítást már az asszonyok csinálják.
– Több érdekes növényt is megörökítettél
fotókon.

– Éppen akkor volt Balin a szegfûszegszüret, amikor ott jártunk. Utánozhatatlan,
fantasztikus illat lengte be a szegfûszegültetvényeket. A szegfûszeg nem más, mint a
virágnak a bibéje. Zölden szedik le, kézzel,
létráról. Utána kiterítik ponyvára, mint a
rizst, és megszárítják. A kávébabot akkor
szedik, amikor kezd piros lenni. A kávét

úton-útfélen isszák. De nem erõs eszpresszójuk van, hanem a vizes német kávéhoz hasonló, illetve zaccos. Leforrázzák,
nem automatában fõzik. Van egy különleges kávéjuk, amit úgy hívnak, hogy Kopi
Luwak. A Kopi jelenti a kávét, a Luwak elnevezés pedig egy Bali szigetén élõ, menyétfélék közé tartozó élõlényhez, a cibetmacskához kötõdik. Ez a világ egyik legdrágább kávéja. Ugyanis a cibetmacska kiválogatja és megeszi a legzamatosabb kávészemeket. A kávé húsát megemészti, viszont a kávébabok keresztülmennek az
emésztõrendszerén, és kihuppantja magából õket. Ezt összegyûjtik, megmossák, és
ebbõl lesz a Luwak kávé. Megkóstoltuk, de
én nem éreztem olyan extrának, mégis
sokkal drágább (átszámítva kb. 1000 Ft egy
csészével Balin, de New Yorkban
40-50.000 Ft is lehet). A cibetmacskák a
természetben tudnak válogatni, de most
már ketrecben tartják õket, és azt eszik,
amit eléjük tesznek, tehát nem biztos, hogy
a legjobb minõségû kávészemeket. Csodálatosabbnál csodálatosabb virágokkal is
találkoztunk, mindenféle színben, formában. Nagyon jó volt így mászkálni, hogy
mindenütt pompáztak és illatoztak!
– Az egyik képen látható egy gekkó.
– A gekkó kedvelt háziállat a szúnyogok ellen. Minden háztartásban van. Még Jakartában, a toronyházban is. Szabadon
mászkál a plafonon meg a falon és megeszi
a szúnyogokat. Érdekes csettegõ hangot
hallat, amikor nyugalom és csönd van. Szokás az indonézeknél, hogy ha beszélgetés
közben megszólal a gekkó, akkor az azt jelenti, hogy az éppen hozzászólónak igaza
van. Jellemzõ háziállat még a hinduknál,
Balin a disznó. Kikötözik egy fához, és annak környékén föléli a környezetet, meg
megeszi a maradékot. A csüngõ hasú vietnami disznónkhoz hasonló jószág. A marhákat sem csordákban tartják, hanem árnyékos helyre kikötve. Nem a tejéért tenyésztik, mivel az ázsiaiaknál a tejbontó
enzim hiányzik a szervezetbõl, és a meleg
éghajlat miatt hamar megromlik a tej. Tej-

terméket nem is nagyon lehet kapni, csak
ott, ahol sok a turista; Új-Zélandról vagy
Ausztráliából importálják. És vannak
rövid farkú macskáik is, amik nem baleset
áldozatai voltak, hanem csonka a farkuk
születésük óta.
– Mondj még pár érdekességet az étkezésükrõl!

– Van egy édességük: egy kukoricacsuhéba
tekert, édes, melaszos krém. Annak ellenére, hogy kint van a napon hetekig, nem
romlik meg. Picike, 4-5 cm hosszúságú kis
tasak, de nagyon tömény, megüli az ember
hasát. Olcsón, tucatjával árulják, füzérben.
A jávaiak mohamedánok, õk csirkét, kecskét, birkát, marhát fogyasztanak, Balin
meg disznót, csirkét, illetve mindkét helyen halat. Van saját fõzésû sörük is 3-4 féle. A legismertebb a Bintang, ami azt jelenti, hogy csillag, és vörös csillag van az üvegen. A disznótorost úgy nevezik, hogy
babiguling; a malacot egyben megsütik és
az összes alkatrészét megeszik: a bõrét, a
belsõ szerveit, a belét. Amikor már a tányéron van, nem lehet fölismerni, és ízletes. Rengeteg tojást is esznek. Van, ahol
bádoglemezen, az erõs napon sütötték
meg, akárcsak a húst, banánt. Nincs asztal,
a földön esznek, kézzel. Nagyon fontos,
hogy csak jobb kézzel szabad enni.
– Mert a másikat más dolgokra használják.
Folytatjuk.
Hargitai–Kiss Virág
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Miklósi hírcsokor
Vesd bele magad!
Idén is elindult iskolánkban a „Vesd bele
magad” program. A tavalyi évhez hasonlóan ismételten sok kertészkedni vágyó kisgyermek jelentkezett. Visszatérve a régi
hagyományokhoz iskolánkban a gyerekekkel együtt iskolakertet hoztunk létre. 55 tanulónak osztottunk szét csomagot, mely
tartalmaz: borsót, paradicsomot, paprikát,
retket és egyfajta virágot, estikét. Célunk,
hogy felhívjuk a gyerekek figyelmét arra,
hogy friss élelmiszereket nagy anyagi befektetés nélkül otthon is elõ lehet állítani.
Ezzel együtt célunk, hogy a gyerekek megérezzék a házi borsó ízét és érzékeljék annak zamatát. Szélesebb körû a felhasználhatósága, kellemesebb az íze a friss, kiskerti zöldségeknek, mint a boltinak.
Roszkopf Nóra, Farkas Katalin tanítók

Bolyai Természettudományi
Csapatverseny
Március 6-án iskolánkból 4 csapat indult a
Bolyai Természettudományi Csapatversenyre Székesfehérvárra. A vetélkedõ egy
teszt megírásából állt, melynek feladatai a
biológia, a földrajz, a fizika és a kémia tantárgyakhoz kapcsolódtak. Nem voltak egyszerûek, de a hosszas gyakorlás meghozta
gyümölcsét, s mindnyájan élményekkel és
újabb tapasztalatokkal meggazdagodva indultunk haza a Hétvezér Általános Iskolából. Eredményeink 5 megye közül (Pannónia körzet) a következõk lettek:

forduló egy feladatlapból állt, amit mindenki a saját iskolájában írt meg. Ebbõl az
intézménybõl 15 tanuló jutott be a gimnáziumi fordulóba. A versenyre úgy készültünk, hogy gyakoroltuk a különbözõ feladatokat: 19-20. századi költõk, írók képeit tanulmányoztuk, plakátokat készítettünk angol rendezésû filmekrõl. A versenyen 3-4 fõs csapatok indultak, akiknek 9
feladaton keresztül kellett helytállniuk.
Ezek között szókeresõ, képfelismerõ és
dalkiegészítõ is volt. Csapataink közül az
egyik a 6. helyen végzett, tagjai voltak:
Varga Cecília, Cserkuti Bence, Oszlánczi
János.
Varga Cecília és Firgi Dominik 8. b

Szemere Gyula
Járási Helyesírási Verseny
Idén is a Sárszentmiklósi Általános Iskola
rendezte ezt a versenyt március 11-én 4.
osztályosok számára. A járás iskoláinak
legjobb helyesírói jöttek el a délutáni megmérettetésre. Sárbogárd iskoláiból, Nagylókról, Cecérõl, Alapról, Sárszentágotáról
érkeztek a versenyzõk, tizenketten. „A tavasz küszöbén” címû szöveget az alsós
munkaközösség vezetõje, Irányi Rózsa tanító néni diktálta le. Néhány szótagolási
feladat egészítette ki a pontos leírást. A
gyerekek nagyon igyekeztek, hogy minél
kevesebb hibát ejtsenek. A javításban minden tanító néni aktívan részt vett, és kialakult a végsõ sorrend. Az elsõ három helyezett a megyei versenyen képviseli majd a
sárbogárdi járást, iskoláját: 1. Kovács Luca
(Sárszentmiklósi Általános Iskola), 2. Pajor Lili (Cecei Általános Iskola), 3. Jákob
György (Mészöly Géza Általános Iskola).
Gratulálunk a legjobbaknak, további jó
versenyzést kívánunk!
Palatinus Rozália

Csaloglányok
az országos döntõben
3. évfolyam 24. hely (Bögyös Zsombor,
Forster József, Handa Barnabás, Kazsoki
Martin);
6. évfolyam 37. hely (Ellenbruck Krisztina,
Inotai Laura, Farkas Margit, Tatai Boglárka), 64. hely (Deák Zala, Gyõri Dominik,
Szûcs Norbert, Téglás Kata);
7. évfolyam 16. hely (Bogárdi Richárd,
Põrgye Zsanett, Szabó Dina, Szabó Liza).
Põrgye Zsanett és Szabó Liza 7. a

Angol nyelvi verseny
A városi angol nyelvi verseny az idén immár 5. alkalommal került megrendezésre a
Petõfi Sándor Gimnáziumban. Az elsõ

Március 12-én kaptuk a hírt arról, hogy a
Csaloglányok népdaléneklõ csoportunk az
országos döntõbe jutott. A szakmai zsûri a
megyei soponyai döntõ után a következõ
hat produkciót javasolta az országos versenyen való közremûködésre, mely április
25-én lesz Budapesten, a Néprajzi Múzeumban: a Radnóti Miklós Általános Iskolából 2 produkció, a Ciszterci Szent István
Gimnáziumból (Székesfehérvár) 2 produkció és a Széchenyi István Gimnáziumból, Dunaújvárosból a jól ismert Újvárosi
legények, a Csaloglányok mellett. Iskolánk népdaléneklõi, örömünkre, így már
harmadszor mutathatják meg magukat az
országos döntõben.
Horváth Ferencné igazgató
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ISKOLATÁROGATÓ

Sok szeretettel várjuk leendõ elsõseinket, szüleiket és minden érdeklõdõt!
Az iskolatárogatón tájékoztatást kaphatnak: iskolánk mûködésérõl, a korszerû oktatási módszerekrõl, az egész
napos oktatásról, a tanórán kívüli foglalkozásokról, megismerkedhetnek nevelõtestületünk tagjaival.
Helyszín:
Sárszentmiklósi Általános Iskola.
Idõpont:
2015. április 1. (szerda) 14 óra.

„A tehetség hónapja”
2015. március 25-étõl egy hónapon keresztül az ország különbözõ pontjain ingyenes programokkal várják a tehetséges fiatalokat különbözõ intézmények,
iskolák, szervezetek. A programok sorában megtalálhatók: nyílt napok,
workshopok, gálák, tehetségnapok,
flashmobok, elõadások, klubok, melyek
az érdeklõdést irányítják a tehetségekre, illetve megmutatkozási, bemutatkozási lehetõséget nyújtanak számukra. A
kezdeményezés négy éve született, azóta meghonosodott a rendezvény. Szó
szerint meghonosodott, mert Sárbogárdon, a Sárszentmiklósi Általános Iskola
tehetségpont másodszor szervezi a
„Festikék” alkotónapot. Az alkotónap
a Közép-mezõföldi Tehetségsegítõ Tanács „Tehetséghidak program” keretében támogatott pályázatának része.
2015. március 28.
Szülõi klub zeneterápiával
Helyszín: Sándor Frigyes
Alapfokú Mûvészeti Iskola
2015. április 15.
A tehetség napja –
Street Art rendezvény
Helyszín: Dózsa Mozi tér, Dunaújváros
2015. április 15.
Festikék – alkotónap
Helyszín: Sárszentmiklósi Közösségi Ház
2015. április 23-24.
A természettudományok népszerûsítése
– Flashmob
Helyszín: Dunaújváros, Római körút,
Rudas Középiskola
A programajánló megtalálható
http://tehetseg.hu felületen.
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Mészöly-hírek

Királyok és fejedelmek útján
Erdélyben

Angol nyelvi versenyen

Mészölyösök a Határtalanul programban

Iskolánk ebben a tanévben is minden korosztályban képviselteti magát az iskolai Bozsik-programban a fiúk versenyén. A sárbogárdi körzet teremben zajló téli tornáit két fordulóban bonyolították le az idén
is két helyszínen: a sárszentmiklósi tornacsarnokban és a Mészöly
sportcsarnokában.
Az I. korcsoport küzdelmeiben két csapattal vettünk részt, ahol a
képzeletbeli dobogó második és harmadik fokára sikerült felállnunk.
Ezt a nagyszerû eredményt is sikerült felülmúlni a II. korcsoportos
csapatainknak, ahol három csapat képviselte iskolánkat. Itt az elsõ és
a harmadik helyet, illetve a hetedik helyet sikerült megszereznünk.
A III. és IV. korcsoportban egyaránt egy-egy csapattal indultunk,
ahol mindkét csapatunknak a harmadik helyezés jutott.
Noha a gyerekek becsülettel küzdöttek a helyezésekért, azért tudnunk kell, hogy ezeknek a tornáknak a célja elsõsorban a játék megszerettetése és a tehetségek felkutatása, hogy a sportegyesületekhez
tudjuk irányítani õket. A felsõbb korcsoportokban a már igazolt labdarúgók nem is vehetnek részt. A sportág népszerûségét tükrözi az
évrõl évre nagyobb érdeklõdés. A környék iskoláiból az idén is többen neveztek: Sárbogárdról a Mészöly, Sárszentmiklós és a Szent István, vidékrõl Cece, Mezõszilas, Káloz, Sárszentágota, Alap, Nagylók
képviseltette magát. A tornák végén kiosztott, jól megérdemelt jutalomcsokoládék még inkább fokozták az amúgy is jó hangulatot. Nem
utolsó szempont, hogy az ilyen eseményeken jó barátságok is köttetnek.
Még hátra van az õszi szabadtéri tornáknak a tavaszi folytatása, ami
Sárszentmiklóson a sportpályán lesz megrendezve áprilisban. Reméljük, hogy ott is hasonló sikereket érünk el! Azért megjegyzem,
hogy ott már csak gyõztesek lesznek, hiszen az idei tornák zárásaként
mindenki egy emlékéremmel fog gazdagodni!
HAJRÁ, FOCI! HAJRÁ, MÉSZÖLY!

A Határtalanul pályázat célja a magyarországi köznevelési intézményben nappali rendszerû oktatásban részesülõ, 7. évfolyamon tanuló diákok Románia, Szlovákia, Szerbia, Ukrajna,
Szlovénia vagy Horvátország magyarlakta területeire irányuló
tanulmányi kirándulásának támogatása. Iskolánk a HAT14-01 sikeres pályázat eredményeként 807.800 Ft támogatást
kapott, melyet erdélyi kirándulásunk utazási és szállásköltségére fordítottunk.
A „Királyok és fejedelmek útján – 4 nap Erdélyben” kirándulás keretében célul tûztük ki a Magyarország határán túl élõ
magyarság megismerését, tanulóink történelmi, néprajzi, geológiai ismereteinek bõvítését, magyarságtudatuk elmélyítését.
Március 12-én indultunk 26 hetedik osztályos tanulóval és 3
pedagógussal. Utunk elsõ állomása Nagyvárad volt. Sétáltunk
a Petõfi parkban, koszorút helyeztünk el a püspöki székesegyház elõtti gyönyörû Szent László-szobornál. Egy-egy diákunk
elõadásában ismertük meg a parkban lévõ szoboralakok életét
(Petõfi Sándor, József Attila, Bethlen Gábor, Szent László király), majd betértünk a püspöki székesegyházba, ahol Szent
László fejereklyéjét és aranyozott hermáját õrzik. A tanulók
az elõzetesen kapott szempontok szerint fotókat készítettek,
gyûjtötték az ismereteket a kirándulás utáni beszámolóhoz.
Este Torockón igazi családias vendéglátásban és szállásban
volt részünk.
Másnap reggel elbúcsúztunk vendéglátóinktól és túrára indultunk. A Tordai-hasadék Erdély egyik legelképesztõbb látványossága. A két átellenes, meredek fal kiálló sziklái és mélyedései még most is egymásba illenek. Kialakulását szokás geológiai okokkal magyarázni, ám idegenvezetõnktõl meghallgattuk a Szent László királyunkról szóló legendát: mikor menekült a kunok elõl, addig fohászkodott segítségért a Jóistenhez,
amíg megnyílt a föld és elnyelte mind a pogányokat. Hiszen
Szent László lovának patkónyomait mi is láttuk a Tordai-hasadék fölött égbe nyúló sziklák peremén.
Ezután városnézés következett a kincses Kolozsváron: Szent
Mihály-templom, Mátyás király szobra és szülõháza, Bocskai
István szülõháza, Babes-Bolyai Tudományegyetem. Beszéltünk Mátyás király és Bocskai István életérõl, történelmi szerepérõl. A nemzeti öntudat, a hazafias nevelés ezen a helyszínen is elõtérbe került. Az aktív ismeretszerzés mindig elõsegíti
a tananyag gyermekközelivé válását.
Nagyenyed jó állapotban fennmaradt vára és vártemploma a
14. században épült, és olyannyira jelentõs település volt akkoriban Enyed, hogy Bethlen Gábor egy darabig innen kormányozta Erdélyt. Megkoszorúztuk az 1848-as magyarellenes vérengzés emléktábláját.
Gyulafehérváron, az Erdélyi Fejedelemség hajdani fõvárosában, az 1009-ben alapított püspökség központjában megtekintettük a fejedelmi palota épületét, a püspöki palotát. A 13. században épült székesegyházban megnéztük a Hunyadiak síremlékeit. Itt látható Izabella királyné és János Zsigmond fejedelem gazdagon díszített kõszarkofágja is, az altemplomban
pedig az erdélyi történelem nagyjai nyugszanak.
Fáradtan érkeztünk Dévára, Böjte Csaba ferences rendi szerzetes kollégiumába. Az általa létrehozott gyermekmentõ szervezet célja az Erdélyben sanyarú körülmények között, sokszor
az éhhalál szélén tengõdõ gyermekek felkarolása.
Az árva gyerekeknek otthont adó kollégiummal ismerkedtünk
meg harmadik napunk kezdetén, majd átadtuk adományainkat. Az ebédlõben a helyi diákok Dévát és környékét, mi pedig
a mi otthonunkat mutattuk be. Közös ebéd után felmentünk a
dévai várba, ahonnan csodás kilátás nyílik a városra és környékére. Felidéztük a Kõmíves Kelemenrõl szóló balladát is.
Vajdahunyadon a Hunyadi–Bethlen-kastélyhoz utaztunk.

Südi László

Folytatás a következõ oldalon.

Idén 5. alkalommal került megrendezésre az angol nyelvi vetélkedõ a
környék általános iskolái között. Iskolánk három nyolcadikos csapatot – Never Mind (Bacskai Tamás, Fekete András, Killer Gábor),
Old Boys (Ambrózi Miklós, Dietrich Dániel, Tóth Sándor), Gossip
Girls (Juhász Judit, Pszota Fanni, Raffai Boglárka) – és egy hetedikes csapatot – Happy Team (Buzás Ádám, Horváth Kitti, Király Nikolett) – indított, akik sikeresen túljutva az elsõ iskolai fordulón bejutottak a gimnáziumban rendezett 2. fordulóra, ahol 11 csapat versenyzett.
Évrõl évre szerez iskolánk dobogós helyezést.
Idén a Never Mind 8. a
osztályos csapat lett a
harmadik helyezett. Nagyon büszkék vagyunk rájuk, hiszen a nyelvvizsgára való készülés mellett
„ugrottunk be” a versenyre mindhárom nyolcadikos csapatunkkal.
Gyönyörû, sok munkát
igénylõ plakátok készültek angol filmek témakörben. A feladatok változatosak voltak.
A diák rendezõk között találtuk a tavalyi mészölyös, nyelvvizsgás
Kósa Esztert is!
Jó hangulatú délutánt töltöttünk együtt, ami a kollégáknak is élmény
volt, hiszen rövid tapasztalatszerzésre is alkalmunk nyílt. Köszönjük!
Bacskai Anita felkészítõ tanár

Bozsik labdarúgó-teremtorna
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„Szikrától a hamuig”
– fiatalok alkotói
pályázata
Az Országos Tûzmegelõzési Bizottság
„Szikrától a hamuig” címmel két korcsoportban alkotói pályázatot hirdet meg. A
fiatalok a tûzoltók beavatkozását bemutató plakát, hanganyag, rövidfilm, vagy akár
számítógépes alkalmazás kategóriában
nevezhetnek. Fejér megyébõl legkésõbb
május 29-éig kell a pályamûveknek beérkezni a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatósághoz.

Vacsora elõtt focimeccset vívott a két osztálycsapat, néhányan pedig a kicsikkel játszottak, labdáztak. Tanulóink a találkozás során valós, a mindennapokat tükrözõ képet kaphattak a külhoni magyar gyerekek életérõl.
Kirándulásunk utolsó napján, március 15-e alkalmából saját mûsorral vettünk részt a
kollégium rendezvényén.
Aztán elbúcsúztunk új barátainktól, hiszen a hazafelé vezetõ úton még tartalmas programok vártak ránk. Megtekintettük a solymosi vár romjait, ahonnan gyönyörû kilátás nyílik a Maros völgyére. A máriaradnai templomban megálltunk a híres Mária-kegykép
elõtt.
Aradon a Tûzoltó téren a „Megbékélés parkot” látogattuk meg elõször, ahol hosszú évtizedek rabsága után ismét áll Zala György alkotása, a Szabadság-szobor. Sétáltunk a belváros fõterén, az egykori Szabadság téren és környékén, ahol megcsodálhattuk többek
között a lenyûgözõ szépségû városházát.
A négynapos út során több mint 1400 kilométeres utat tettünk meg, csodás élményekkel,
értékes ismeretekkel gazdagodtunk. Reméljük, diákjaink közül sokan vágynak vissza
történelmünk fontos helyszíneire.
A pályázat felelõse: Suplicz Ildikó
Kísérõ tanárok: Dicsérdi Józsefné, Szénási Csaba

Napfogyatkozás a Mészölybõl nézve

Az Országos Tûzmegelõzési Bizottság a 8–13
éves korosztály (1. korcsoport) és a 14–18
éves korosztály (2. korcsoport) számára hirdette meg a felmenõ rendszerû alkotói pályázatot.
Az országos pályázat fõvédnöke dr. Bakondi
György tûzoltó altábornagy, fõigazgató, az
Országos Tûzmegelõzési Bizottság elnöke.
Az országos bírálóbizottság elnöke dr. Bérczi
László tûzoltó dandártábornok, országos tûzoltósági fõfelügyelõ.
A tûzoltók munkájának elismertsége, megbecsültsége mindenki számára ismert tény.
Nem létezik olyan veszélyhelyzet, amikor ne
számíthatnánk bátorságukra, rátermettségükre, segítõ szándékukra. Az Országos Tûzmegelõzési Bizottság által kiírt alkotói pályázat e hivatás hõseit helyezi a középpontba. A
pályázóktól a tûzoltók beavatkozását bemutató kép és/vagy hanganyag elkészítését és benyújtását várjuk.
Korcsoportonkénti kategóriák:
– plakát (A4-es méretû szabadkézi rajz, festmény, vagy fotó),
– hanganyag (15 másodperc),
– rövidfilm (30 másodperc),
– számítógépes alkalmazás.
A benyújtás módja: e-mailben Fejér megyébõl a fejer.mki@katved.gov.hu e-mail címen, vagy elektronikus adathordozón a megyei igazgatóság postacímére (8050 Székesfehérvár, Pf. 947). Az alkotás leadásakor
megadandó adatok: név, életkor (a pályázat
beérkezési határidõ napján betöltött életkor),
e-mail cím. Az alkotások mellé a szülõ, vagy
gondviselõ hozzájáruló nyilatkozatát is mellékelni kell, amely letölthetõ a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapjáról.
Beérkezési határidõ 2015. május 29.

Izgatottan vártuk már hetekkel ezelõtt március 20-át, amikor egy ritka égi jelenséget láthattunk: a részleges napfogyatkozást. Sajnos nagyon kevés szemüveg állt rendelkezésünkre, melyekkel biztonságosan belenézhettünk volna a Napba, ezért az óraközi szünetekben élõ közvetítést néztek meg diákjaink Izland szigetérõl és rövid ismertetõket az
aulában felszerelt óriás kivetítõn.
Nagyon figyeltek mindenre tanulóink, ugyanis a következõ, ehhez mérhetõ részleges
napfogyatkozás Magyarország területérõl legközelebb 2022. október 25-én várható, és
az is csak 32 %-os lesz. A 21. század második felében lényegesen szerencsésebb lesz hazánk a napfogyatkozásokat illetõen, hiszen 2075. július 13-án gyûrûs, 2081. szeptember
3-án teljes, 2082. február 27-én több mint 90 %-os részleges, és 2093. július 23-án ismét
gyûrûs fogyatkozást nézhetnek meg az akkor élõ szerencsések.
Szénási Csaba földrajztanár

Díjazás: a bírálóbizottság a korcsoportokon
belül kategóriánként 3-3 alkotást díjaz; az elsõ helyen díjazott alkotások automatikusan
részt vesznek az országos versenyben is.
Eredményhirdetés: 2015. június 5. (megyei), 2015. június 12. (országos).
További információ a Fejér Megyei Tûzmegelõzési Bizottságtól kérhetõ a fejer.mki@
katved.gov.hu e-mail címen.
Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó hadnagy,
megyei katasztrófavédelmi szóvivõ
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Kézilabda-mesteredzõ a cecei iskolában
Március 23-án iskolánk meghívásának eleget téve Zsiga Gyula
kézilabda-mesteredzõ látogatott el hozzánk. Vendégeink számára elõadást, majd egy gyakorlati bemutatót tartott. Elõadásának célja az volt, hogy a kisiskolásokat oktató tanítóknak, testnevelõ tanároknak eszközöket és módszereket ajánljon és mutasson be, amelyek alkalmazásával a testnevelésórák keretében
a játék, a labda minél központibb szerepét erõsítsék. Az elméleti
elõadás után ízelítõt kaphattunk a módszer gyakorlatba
építésének lehetõségérõl.
Zsiga Gyula személyében egy nagyon szimpatikus gondolkodású pedagógust ismerhettünk meg, akinek nem az a célja, hogy az
iskolák csak a tehetséges, ügyes gyerekekkel foglalkozzanak, hanem mozgást, nem mellesleg a kézilabdát szeretõ felnõtteket
neveljenek.
Mindenkinek ajánlom Zsiga Gyula „A kézilabdázás oktatása
kisiskoláskorban” címû módszertani kézikönyvét a 6–10 éves
gyerekek képzéséhez.
Földi Józsefné

Tavaszváró mûsoros délután a Cecei Óvodában
„A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge
testében van valami világi; ártatlan lelkében van valami égi; egész kedves valója
olyan nékünk, mint a tavaszi vetés: ígéret
és gyönyörûség.”

Gárdonyi Géza gondolata jegyében készültünk erre a szombat délutánra. Számunkra óvodásaink az „ígéret és gyönyörûség”, akik kedves lényükkel és bájukkal
varázsoltak el minket a délután folyamán.

És valóban, mint a tavaszi vetés, olyanok
voltak gyermekeink, akik a mûsorban „termést is hoztak”. Az elõzõ idõszak felkészülése, a sok gyakorlás, a próbák meghozták
gyümölcsüket, ami tükrözõdött a gyermekek csillogó tekintetében és a vendégek
tapsában.
A délután elsõ fellépõi a legkisebbek, a
Ficánka csoportosok voltak, akik az eddig
tanult mondókákat, verseket, dalokat osztották meg a közönséggel. A Katica csoportosok tavaszváró mûsorral készültek,
melyben versek és körjátékok szerepeltek.
Ezután a Süni csoportosok léptek színpadra „ A gomba alatt” címû mesedramatizálással, végül pedig a Csigabiga csoportosok
„Tûzmanók tánca” szórakoztatta a közönséget.
Számunkra a legfontosabb mégis az volt,
hogy gyermekeink mosolyogva, örömmel
álltak ki a színpadra és adták át azt az örömöt, amit õk maguk jelentenek számunkra.
Cecei Óvoda

Óraátállítás – vasárnaptól nyári idõszámítás
Vasárnap térünk át a nyári idõszámításra, március 29-én éjjel 2 órakor kell 3 órára
átállítani az órákat, ezzel egynapi átlagos villamosenergia-fogyasztást lehet spórolni.
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Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete Sárbogárd
Város Önkormányzata képviselõ-testületének a civil szervezetek támogatási rendjérõl szóló 11/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelete
értelmében pályázatot hirdet a 2015. évre

Sárbogárdon mûködõ alapítványok
részére nyári táborozások, kirándulások
támogatásának elnyerésére.
A pályázat célja: támogatásban részesíteni a sárbogárdi lakóhelyû
3–14 éves korosztály nyári táborozását, kirándulását úti-, étkezési és
szállásköltség-kiegészítéssel, valamint belépõjegyek vásárlásához
való hozzájárulással.
A pályázók köre: támogatásban részesíthetõk sárbogárdi székhelyû,
telephelyû, bíróság által nyilvántartásba vett alapítványok, amelyek a
sárbogárdi fiatalok érdekében megvalósuló nyári programhoz, tevékenységhez kérik a támogatást.
Támogatásban nem részesíthetõk:
a) a közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezetek, továbbá
olyan szervezetek, amelyek a támogatói döntést megelõzõ 5 éven belül:
– együttmûködési megállapodást kötöttek vagy tartottak fenn Magyarországon bejegyzett párttal, vagy
– jelöltet állítottak helyi önkormányzati választáson;
b) a benyújtott pályázati dokumentációban megtévesztõ, vagy valótlan adatot szolgáltattak;
c) az elõzõ évben kapott támogatással nem, vagy nem megfelelõen
számoltak el;
d) az elõzõ évben kapott támogatást elõzetes hozzájárulás nélkül a támogatási céltól eltérõen használták fel;
e) a hiánypótlást határidõre nem teljesítik;
f) összeférhetetlenség fennállása esetén.
A pályázat keretösszege: 800.000 Ft.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
1. A kitöltött, aláírással, pecséttel hitelesített pályázati adatlapot.
2. Bírósági bejegyzést igazoló okirat hiteles másolatát.
3. Alapszabály, illetve alapító okirat hiteles másolatát.
4. A tárgyévet megelõzõ évrõl készített beszámoló, közhasznú szervezet esetén közhasznú jelentés letétbe helyezésérõl kiadott bírósági
igazolást.
5. A szervezet 2015. évi tevékenységének, terveinek, céljainak, rendezvényeinek leírását.
6. A kért támogatás célját, összegét, felhasználásának tételes indoklását.
7. Nyilatkozatot összeférhetetlenség fennállásáról, illetve annak hiányáról.
8. Közzétételi kérelmet.
Azoknak az alapítványoknak, melyek benyújtották elõzõ években
alapdokumentumaikat és gondoskodtak azok folyamatos aktualizálásáról, nem kell csatolniuk a 2., 3. pontban felsorolt dokumentumaikat,
csupán arról kell nyilatkozniuk, hogy a jelzett dokumentumok tartalmában változás nem történt.
A kapott támogatás nem használható fel: tiszteletdíj, munkabér és
járulék fizetésére, reprezentációs költségekre (vendéglátás, ajándék).
A kapott támogatás elszámolása csak Magyarországon kiállított, a
pénzügyi szabályoknak megfelelõ számlával történhet.
A határidõn túl érkezett pályázatok elutasításra kerülnek.
Hiánypótlásra 5 napos határidõvel van lehetõség.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 14. 16.00 óra.
Kérjük, a borítékra írják rá: TÁBOROZÁSOK, KIRÁNDULÁSOK ALAPÍTVÁNYOKNAK PÁLYÁZAT 2015.
(Sárbogárdi polgármesteri hivatal, 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.)
A pályázatok elbírálásának határideje: 2015. április 27.
A pályázati elbírálás eredményérõl minden pályázót írásban értesítünk
2015. május 15-éig. Bõvebb információt kérhetnek Czene Istvánné
szervezési ügyintézõtõl a polgármesteri hivatalban (7000 Sárbogárd,
Hõsök tere 2., I. emelet 1.).
Dr. Sükösd Tamás polgármester
A pályázati kiírás és melléklete megtalálható a www.sarbogard.
hu honlapon.
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Sárbogárd Város Önkormányzata képviselõ-testületének oktatási, közmûvelõdési és sportbizottsága pályázatot hirdet a 2015. évre

nyári táborozások, kirándulások
támogatásának elnyerésére.
A pályázat célja: támogatásban részesíteni a sárbogárdi lakóhelyû 3–14 éves
korosztály nyári táborozását, kirándulását úti-, étkezési és szállásköltség-kiegészítéssel, valamint belépõjegyek vásárlásához való hozzájárulással.
A pályázók köre: nevelési–oktatási intézmények, nyilvántartásba vett civil
szervezetek, egyházak.
A pályázat keretösszege: 800.000 Ft.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
1. A kitöltött, aláírással, pecséttel hitelesített pályázati adatlapot, a pályázó
megnevezését, székhelyét, levelezési címét, adószámát, a pénzintézet megnevezését, bankszámlaszámát, a nyilvántartott tagok számát.
2. A vezetõ, illetve a pályázatért felelõs nevét, elérhetõségét.
3. Törzskönyvi nyilvántartásba vételt, az alapszabályt, alapító okiratot, illetve a
bírósági bejegyzést igazoló irat képviselõ által hitelesített másolatát.
4. A tárgyévet megelõzõ évrõl készített beszámolót, közhasznú szervezet esetén
közhasznú jelentés letétbe helyezésérõl kiadott bírósági igazolást.
5. A pályázat nevét.
6. A program kezdõ és befejezõ idõpontját, részletes leírását.
7. A kért támogatás összegét, a támogatás felhasználására vonatkozó tételes
költségszámítást a saját források feltüntetésével.
8. Nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul a támogató ellenõrzéséhez.
9. Nyilatkozatot összeférhetetlenségrõl.
10. Közzétételi kérelmet.
A kapott támogatás nem használható fel: tiszteletdíj, munkabér és járulék fizetésére, reprezentációs költségekre (vendéglátás).
A kapott támogatás elszámolása csak Magyarországon kiállított, a pénzügyi
szabályoknak megfelelõ számlával történhet.
A határidõn túl érkezett pályázatok elutasításra kerülnek. Egyszeri hiánypótlásra
van lehetõség 5 napos határidõvel. A korábban már hasonló támogatásban részesült és határidõre el nem számolt szervezetek, illetve intézmények nem vehetnek részt a pályázaton.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 14. 16.00 óra.
A pályázatokat az oktatási, közmûvelõdési és sportbizottság címére (polgármesteri hivatal, 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.) kell eljuttatni. Kérjük, a borítékra
írják rá: OKSB TÁBOROZÁSOK, KIRÁNDULÁSOK PÁLYÁZAT 2015.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2015. április 27.
A pályázati elbírálás eredményérõl minden pályázót írásban értesítünk 2015.
május 15-éig.
Bõvebb információt kérhetnek Czene Istvánné szervezési ügyintézõtõl a polgármesteri hivatalban (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2., I. emelet 1.).
Az oktatási, közmûvelõdési és sportbizottság elnöke
A pályázati kiírás és melléklete megtalálható a www.sarbogard.hu honlapon.

HÚSVÉTRA HANGOLVA
SÁRBOGÁRDI ALKOTÓK KIÁLLÍTÁSA
a Madarász József Városi Könyvtárban,
2015. március 25-étõl
Kiállítók: Alpek Pálné, Berki Istvánné, Erõs Györgyné, Juhászné
Szegfû Zsófia, Halász Ferencné, Krupa Jánosné, Lapusnyik Zsuzsanna, Szabóné Czuczai Katalin, Szlamáné Kiss Katalin, Tóth
Zoltánné.
A kiállítás megtekinthetõ a könyvtár nyitvatartási idejében.
Mindenkit szeretettel várunk!
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CSALÁDI KÖR / A MI VILÁGUNK

NAGYMAMA RECEPTJEI
Vendégváró húsvéti koszorú
Hozzávalók: 6 db fõtt tojás kockára vágva, 15 dkg sonka, vagy
felvágott laskára vágva, 1-2 fej lilahagyma felkockázva, 2 db ecetes uborka felkockázva, 3 ek majonéz, 2 ek tejföl, 3 tk zselatin, 1
leveskocka.
1 db húsleveskockát 1 dl vízben felfõzünk, 3 tk zselatint belekeverünk, átforgatjuk benne az elõkészített hozzávalókat. Egy kuglófformát (szavarin, koszorúforma is lehet) fóliával kibélelünk, és
belesimítjuk a masszát, kissé megütögetjük a formát, hogy a levegõ eltávozzon belõle. Hûtõszekrényben 1-2 óra alatt megdermed,
szeletelhetõ. Felszeletelve, salátaágyon, vagy díszkáposztalevelekre helyezve (a szép sötétzöld kelkáposztacsíkok is jól kiemelik), petrezselyemzölddel, hagymaszárból kis pálmafákat kivágva,
piros paprikacsíkokkal díszítve tálaljuk. Ha koszorúformába készítettük, felszeletelve is ilyen alakban hagyjuk, közepébe majonézes kukoricát rakunk.

Harcsafilé mustáros kéregben
Hozzávalók: 80 dkg harcsafilé, 1 ek citromlé, só, õrölt bors, 5-6 ek
dijoni mustár, 2 ek zsemlemorzsa, 150 g kockákra vágott sonka,
vagy füstölt szalonna, 1 fej kockákra vágott vöröshagyma, 3 dl víz,
2 ek liszt, 3 ek olívaolaj.
Elõször a halszeleteket meglocsoljuk citromlével, enyhén sózzuk,
borsozzuk. Az egyik oldalát megkenjük mustárral, zsemlemorzsába nyomkodjuk. A felesleges morzsát leütögetjük róla. A halat
félretesszük. A sonkát egy serpenyõben kiolvasztjuk, rádobjuk a
hagymát, üvegesre pároljuk. Belekeverjük a maradék mustárt,
meghintjük a liszttel, felöntjük a vízzel és felforraljuk, besûrítjük.
Szükség esetén még fûszerezhetjük. A felmelegített olajon elõször a panírozott felét sütjük aranybarnára a halnak, majd megfordítjuk és mérsékelt tûzön készre sütjük. A mustáros mártással
azonnal tálaljuk. Sós, fõtt burgonyát, vagy burgonyapürét kínálunk hozzá.

Almakrémes répatorta
Hozzávalók a tésztához: 25 dkg porcukor, 1 cs vaníliás cukor, 28
dkg liszt, 1 cs sütõpor, 1/2 kk szódabikarbóna, 10 dkg apróra tört,
pirított dió, 1 tk só, 4 tojás, 2,5 dl olaj, 35 dkg sárgarépa lereszelve, 1 db alma lereszelve; a krémhez: 1 cs tejszínízû pudingpor, 6
dkg cukor, 3 db alma lereszelve, 4 dl tej, 1 dl almalé a lereszelt almából facsarva; a tetejére: 20 dkg porcukor, 25 dkg mascarpone.
A száraz hozzávalókat elkeverjük, majd hozzáadjuk az olajjal kikevert tojásokat, a répareszeléket és az almát. Sütõpapírral bélelt
tortaformába simítjuk és elõmelegített sütõben 180 fokon 40 percig sütjük. A pudingport a cukorral elkeverjük az almalében, majd
a felforralt tejhez adjuk és sûrûre fõzzük. A végén hozzáadjuk a
reszelt almát és hagyjuk kihûlni. A tortát 3 lapra vágjuk és megtöltjük a krémmel. A tetejére a porcukorral elkevert mascarponét
kenjük.

Meggyes–csokis kalács
Hozzávalók: 3 dl tej, 15 dkg cukor, 2,5 dkg élesztõ, 30 dkg rétesliszt, 30 dkg finomliszt, 1 kk só, 2 tojás, 6 dkg margarin, 1 üveg
meggybefõtt, 10-15 dkg étcsokoládé.
A langyos tejhez hozzáadjuk az élesztõt, majd a cukrot. Belekeverünk 1 tojást, a langyos vajat, a sót és a lisztet. Megkelesztjük.
Négy cipót formálunk belõle. Az egyiket téglalap alakúra sodorjuk, majd a lecsurgatott meggy felét rátesszük. A második cipót is
kisodorjuk, és a meggyes tésztára helyezzük, a csokoládé felét ráreszeljük a tésztára, és a szokásos módon fölcsavarjuk. A másik
két cipóval is ugyanígy járunk el. Tepsibe rakjuk, a tetejüket megkenjük a felvert tojással, és elõmelegített sütõben 180 fokon megsütjük 35 perc alatt.

2015. március 26. Bogárd és Vidéke

EGY MÉDIAFOGYASZTÓ
KESERVEI
Egy vallomással tartozom. Boldogult naiv koromban, amikor még
gyermeteg és tudatlan voltam, nem ismertem a gyûlölet érzésének mámorát, és az egzaltált rajongás is idegen volt tõlem. Úgy éltem akkor, mint egy õzike a mezõn. Bóklásztam a napsütésben,
tényleg, mint egy óvodás, és sejtelmem sem volt arról, hogy ez az
állapot méltatlan egy felnõtt emberhez. Egy ivarérett embernek
ugyanis rendesen gyûlölnie kell sok mindent, és igenis rajongania
kell bizonyos dolgokért.
Eljött aztán az életemben a tévénézés és rádióhallgatás értékes
korszaka, sõt odáig fejlõdtem, hogy néha egy-egy újságot is megvásároltam a megfelelõ helyen. Milyen nagy nap volt, amikor kiemeltem az autó csomagtartójából a tévékészüléket tartalmazó
dobozt, és mûködõképessé varázsoltam!
Na, itt kétségtelenül új korszak kezdõdött az életemben. Néha
órákat töltöttem a képernyõ elõtt, és nem tudom restelkedés nélkül szóvá tenni, hogy ezt megelõzõen milyen kis butuska voltam.
Hogy élhet valaki anélkül, hogy gyûlölködne? Nos, itt megtanítottak, eljuttattak az emberi méltóságérzet szintjére. Vannak szavak, amelyek valami olyan váladékot választanak ki a szervezetemben, hogy ennek ingerlõ hatására emelkedik a pulzusszámom,
fokozódik a nyálképzõdés, köpési inger támad a szájüregemben.
Hurrá! Helyben vagyunk! Mennyivel különb vagyok annál, amit
és akiket gyûlölök! Rangot ad, önérzet-injekcióként hat.
Csak érintõlegesen, hogy közérthetõ legyek, felsorolok néhány
fogalmat.
Itt van mindjárt a diktatúra. Õszintén szólva nem tudom pontosan, mit jelent ez a szó. A lexikon szerint nyílt erõszakra támaszkodó parancsuralom. Van ilyen család. Helyes, ha gyûlölöm a pofozkodó családapákat. Oké! A másik ilyen szó a fasizmus. De jön
hozzá a náci, a holokauszt. Láttam én filmeket errõl, utáltam a fényes csizmás gestapósokat, hát ez is oké. Ha megerõltetem magam, képes vagyok hetvenöt évvel ezelõtti dolgokat gyûlölni,
nem? De itt van a korrupció. Végre valami mai! Hogy saját zsebre
dolgoznak, de az állam pénzével. Disznóság, fúj! Palotát építenek, másoknak meg kenyérre is alig jut. A fejesek, pártkatonák!
(Ez is ilyen szó.) Tehát összeáll a kép, megvan, amivel szembeszállok. Igaz, hogy a nagymamám szerint azokat kell gyûlölni, akik
rabolnak, gyilkolnak, ütik a gyengébbeket, hazudnak. Ez így túl
egyszerû. Jobb, ha bonyolult valami, nem is mindig kell érteni.
Itt van aztán a rajongás. Isteni fényként ragyog a fejünk felett a
demokrácia eszméje. Megkérdeztem egy tudóst, hogy mit jelent
ez a szó. Hosszan magyarázta, de én legyintettem. Népuralom soha nem létezett, nem is fog létezni. De szeretnénk, hát éljen! És
talán a nyilvánosság, a szabadságjogok, az emberi méltóság meg
például az ártatlanság vélelme nem olyan értékek, amelyekért teljes szívünkbõl rajonganunk kell? Próbáltam beszélgetni errõl
Csóró Pityuval a kocsmában. Említette, hogy a feleségének levágták a bal lábát, a fia motorbalesetet okozott, emiatt bebörtönözték, õ maga tüdõrákos, de sem a cigirõl sem a piáról nem képes leszokni. Mikor megpendítettem elõtte az emberi méltóság ügyét,
elküldött a francba, szegény.
L. A.

Heti idõjárás
A következõ napokban változékony, gyakran csapadékos és erõsen szeles
idõjárásra van kilátás. Pénteken az északira forduló légáramlással, szórványosan kialakuló záporok kíséretében hûvösebb levegõ szivárog be a Kárpát-medencébe. Szombaton átmenetileg kevesebb helyen – fõként keleten
– várható csapadék, több-kevesebb napsütés szinte mindenütt lehet, majd
vasárnaptól ismét megnõ a csapadékhajlam, esõ, zápor vasárnap és hétfõn
is többfelé lehet. A légmozgás továbbra is élénk, illetve erõs marad, sõt hétfõn akár viharos lökések is kísérhetik az északnyugati szelet. A nappali felmelegedés valamelyest mérséklõdik, ugyanakkor éjszakánként nem kell
fagyra számítani a legtöbb helyen.
www.metnet.hu
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Oly korban éltünk 59.
Az MDF országos gyûlésére vagyok hivatalos mint küldött. Parázs
vitákon vagyunk túl itt, helyben is. A legtöbben azt szeretnék a helyi
csoportokban, ha az MDF megmaradna mozgalomnak, és nem
szervezõdne párttá. Annyira elege van az embereknek abból az egy
pártból, az MSZMP-bõl, hogy igazából kifejezetten civil jellegû
mozgalomként tudják elképzelni a Magyar Demokrata Fórumot.
Többen határozottan ki is jelentik: ha mégis párt lesz az MDF-bõl,
akkor õk ebbõl kimaradnak. A létezõ pártra, a Grósz Károly által
vezérelt MSZMP-re úgy néz a legtöbb ember, mint az 56-os forradalmat a szovjet tankok árnyékában vérbe fojtó, idegen érdekek
szolgálatában álló hatalomra. És valóban, még mindig ott masírozik a felfegyverzett munkásõrség a pártházak udvarán, az oroszok
meg a nyakunkon ülnek. Egyetlen reményünk a népfrontos szellemû Pozsgay Imre, aki hasonlóképpen gondolkodik a baloldal jövõjérõl is, mint mi az MDF-ben. Ha õ lesz a köztársasági elnök, az ad
reményt, hogy Magyarország elindulhasson egy önigazgató társadalmi modell útján. Vannak sokan, akik ezzel persze nem értenek
egyet, s nyugati típusú kereslet–kínálati alapon szervezõdõ többpártrendszerben gondolkodnak. Õk a realisták, akiket aztán igazol
a történelem.
Az MDF-ben ezt a népfrontos gondolkodást Bíró Zoltán képviseli.
Õ az ügyvezetõ elnök, s azt vallja sokunkkal együtt, hogy az MDF
maradjon civil választási mozgalom, ne legyenek pártok, hanem alkotmányozó nemzetgyûlés készítse elõ az új demokratikus választásokat, s támogassuk Pozsgay Imre köztársasági elnökké jelölését.
Naiv, szép álom! És ez valóban annak is bizonyul. Az országos gyûlésen a nép–nemzeti vonalat sokkal inkább megjelenítõ vidékiek
kisebbségben maradnak a jól szervezett fõvárosiakkal szemben,
akik a nép–nemzeti civil gondolat ellenében az MDF konzervatív
párttá alakulását támogatják. Hiába érvel szívhez szólóan Bíró Zoltán Pozsgay mellett, leszavazzák, és a gyengének tartott, koncepciótlan Für Lajos lesz a látszat-köztársasági elnökjelölt. A párttá alakuló MDF elnökének pedig a semmibõl elõkerülõ Antal Józsefet
választják.
Ettõl a pillanattól kezdve elszáll minden lelkesedésem. Mély lelki
válságba kerülök. Horváth Endre bátorít, akivel ekkor kerülök közelebbi barátságba, s õ próbál a realitások talaján tartani és fõként
bent tartani a párttá alakuló MDF-ben. Mert hát egy dolog, hogyan
szeretnénk a rendszerváltást végigvinni, és egy másik a valóság,
ahogy ez reálisan végbevihetõ egy kis országban a világhatalmak
szorításában.
A kommunizmus alatt teljesen el voltunk zárva a nyugati polgári
demokráciáktól. Jószerével azt se tudjuk most, hogyan mûködik a
többpártrendszer jelenleg Európában. Ebben próbálnak segítséget nyújtani a nyugati konzervatív pártok az MDF-nek. Így kapok
meghívást én is a bajor Keresztény–Szociális Unió mellett mûködõ
Hans Seidel Alapítvány képzési központjába, Münchenbe.
Itt úgy fogadnak több társammal együtt, s úgy tekintenek ránk,
mint az elsõ szabad választások utáni Magyarország leendõ vezetõire, politikusaira. Megismerjük, hogyan zajlik egy választási kampány, a jelöltek milyen módszerekkel teszik magukat ismertté, s
hogyan gyõzik meg az embereket arról, hogy rájuk szavazzanak.
Mintha áruk lennének a politikusok, akiket el kell adni, akik házaló
vigécekként kopogtatnak be a lakások ajtaján. De hát errõl szólnak
nyugaton a csillogó kirakatok is! Ledöbbenek, amikor München
belvárosában sétálva a bajor rádió stúdiója elõtt megállva látom,
hogy a rádiósok egy hatalmas kirakatban dolgoznak. A járókelõk
bebámulnak az ablakon. „Ilyen nyitott itt a média?” – csodálkozom.
Az elõadások tolmácsgép segítségével folynak. Közülünk szinte
senki nem tud németül. Hiába tanultam a középiskolában négy
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
szeretett férjem, édesapánk,
nagypapánk, dédpapánk,

SIMON JÓZSEF
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.
Külön köszönet a cecei temetkezési vállalkozásnak.
Gyászoló család

évig, aztán még nyelvtanfolyamra is jártam, nem volt módom gyakorolni az élõ nyelvet, s így szinte egy kukkot se értek az elõadásokból. No, de sebaj, kapunk valamennyien fejhallgatót, amelyben
halljuk az elhangzottak magyar fordítását. Olyant is életemben elõször tapasztalok, hogy szinkrontolmács segítségével magyarul hallgathatok egy idegen nyelvû elõadást. Van a fejhallgatóhoz csatlakozó mikrofon is, hogy kérdezhessünk egy gomb megnyomásával.
Az egyik hallgatótársam forgatja a kezében a fejhallgatót, és megkérdezi tõlem félhangosan:
– Te! Ezt ajándék? Elvihetjük magunkkal haza?
– Ne hülyéskedj már! Mint a ruszki kiskatonák a söralátétet, mi?
– Na jó, csak hülyéskedtem. De hogy volt az a söralátét? Meséld
már el!
A szünetben elmesélem neki a vasfüggönyön túli szakállas viccet:
– Beül három ruszki kiskatona a sörözõbe, és rendelnek három
korsó sört. A pincér kihozza a rendelést. Letesz mindegyik elé egy
söralátétet, rá a habzó krigliket. Kis idõ múlva újra rendelnek egy
kört a kis ruszkik. A pincér kihozza. Látja, hogy nincs az asztalon
egy söralátét se. Gondolja, eltették emlékbe, így hát rak minden
krigli alá újabb söralátétet, hogy a kifolyó hab ne áztassa el az abroszt. Kis idõ múlva újabb rendelés. A pincér látja: megint nincs
söralátét, de most már nem tesz újabbat, csak leteszi eléjük az italt.
Az egyik kis ruszki méltatlankodva vonja kérdõre a pincért: „Keksz
nyet?”
Így hát nem hozzuk haza a fejhallgatókat magunkkal egy hét múlva, amikor vége a tanfolyamnak. Esténként arra is van idõnk, hogy
a bajor sört megkóstoljuk, és bár meg nem esszük keksz gyanánt a
söralátétet, de azért emlékbe hazahozunk belõle egyet-egyet.
Amikor hazaérünk, már javában folyik az SZDSZ kampánya a 4
igenes népszavazásról. Ennek a tétje Pozsgay Imre politikai partvonalra szorítása és így a nép–nemzeti jellegû rendszerváltás meghiúsítása. A kezdeményezés sikerrel járt, így minden akadály elhárul az elõl, hogy Magyarországon nyugati mintájú választásokon
politikai pártok állítsanak esélyes jelölteket, s az új parlament a
pártoknak kiszolgáltatott, hatáskör nélküli, gyenge köztársasági elnököt válasszon.
December 20-án egy cikkel érkezem a Fejér Megyei Hírlap szerkesztõségébe. Üresek a szobák. Mindenki a fõszerkesztõ irodájában áll és nézik a televíziót. Döbbenten halljuk a riporter beszámolóját a temesvári eseményekrõl. Tankok, katonák, rendõrök állnak
a tömeggel szemben az utcán. Mi lesz itt? Mégse lesz vértelen a romániai forradalom? Mit tehetnénk az ottani magyarokért? – sorjáznak az aggodalmas kérdések.
Amikor hazaérek Sárbogárdra, mindenkit értesítek, hogy jöjjenek
és hívjanak mindenkit estére, mert szolidaritási tüntetést szervezünk Temesvár mellett. Hozzanak gyertyákat, zászlókat.
Megtelik a Hõsök tere emberekkel.
Az estére készülõdve leemelem a polcról Ady Endre verseskötetét.
A magyar jakobinus dalánál ütöm fel. Aztán énekeljük együtt a
Himnuszt égõ gyertyákkal a kezünkben. Ahogy szólok az emberekhez, érzem: egy szív, egy akarat most mindenki. Néma csendben
hallgatják a verset:
…
Ezer zsibbadt vágyból mért nem lesz
Végül egy erõs akarat?
Hiszen magyar, oláh, szláv bánat
Mindigre egy bánat marad.
….
Dunának, Oltnak egy a hangja,
Morajos, halk, halotti hang.
…
És ahogy vége a versnek, énekeljük a Szózatot, s együtt vonulunk a
fõutcára. Az út szélére teszi mindenki a gyertyáját. A gyertyák virrasztanak Temesvárért, a közös forradalomért végig az út mentén
az egész városon át, kifejezve azt a közös óhajt, hogy ne válasszanak
el bennünket kerítések, s az itt élõ népeknek Európa legyen újra
közös hazája.
Folytatom.
Hargitai Lajos
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Megvan a tavaszi szezon elsõ gyõzelme
VAX KE Sárbogárd–Alsóörsi SE 34-26 (19-9)
Veszprém Megyei Férfi Kézilabda-bajnokság, 14. forduló:
Vezette: Pál–Kiss. Nézõszám: 70 fõ.
Sárbogárd: Sohár – Goldberger 1, Bodoki 3, Vorsléger 5, Rehák
11, Németh II. 2, Kaló 4.
Cserék: Németh I. – Oláh 5, Pordán 1, Suplicz 2, Varga, Horváth.
Edzõ: Bodoki György, Takács Lajos.
Az elõzõ két fordulóban a riválisok ellen két szoros vereséget
szenvedtünk el. Most azonban mindenki várta, hogy sikerül feledtetni a sikertelen tavaszi kezdést. Az ellenfél a tabella hátsó felében található Alsóörs csapata volt.
Nagyon jól kezdtük a mérkõzést, látni lehetett a csapaton, hogy
megvan az elszántság és az akarat, ennek köszönhetõen pár perc
alatt megléptünk 5-0-ra. A kapuban Sohár Máté kezdett, és szépen teljesített a védelem mögött. Az elsõ vendéggólra közel 8 percet kellett várni. Az elsõ félidei játékunkat a lendületesség és a viszonylag pontos támadójáték jellemezte. Sikerült szépen kidolgozott támadásokat végigvinni és pontosan befejezni azokat. Védekezésünkkel most sem volt különösebb probléma. Az idõ elõre
haladtával szép lassan leszakítottuk ellenfelünket, és a szünet
elõtt 2 perccel már megvolt a 10 gólos elõny. A félidõ végére is
megmaradt ez a különbség (19-9).
A 2. félidõre kicsit megnyugtatta csapatunkat a magabiztos elõny
tudata. Ellenfelünk védekezést váltott és figyelmetlenségeinket
kihasználva 10 perc elteltével visszazárkózott 6 gólos hátrányra.
Védekezésünk kicsit felpuhult, támadásban pedig követtünk el
komolyabb hibákat. Kellett egy kis idõ, amire magunkra találtunk, de ennél közelebb nem tudott zárkózni ellenfelünk. A mérkõzés végére sikerült újra lendületbe jönnünk, és magabiztosan, 8
gólos különbséggel behúztuk ezt a mérkõzést.

Összességében egy jó mérkõzésen vagyunk túl, ahol voltak szép
dolgok a játékunkban. Az elsõ félidõ szinte tökéletes volt, végre
sikerült azt játszani, amit szeretnénk. A második félidõ már
visszafogottra sikerült, de ezt annak is betudhatjuk talán, hogy az
érdemi része a találkozónak már az elsõ félidõben eldõlt. A mérkõzés folyamán minden nevezett játékosunk megfelelõ játéklehetõséghez jutott. Bízunk a hasonló sikeres folytatásban.
A következõ három mérkõzésünket idegenben vívjuk, a hétvégén
elõször a Bicske csapatánál vendégeskedünk szombaton 17 órakor. Majd ezután rá két hétre Martonvásárra látogatunk, majd
Tapolca zárja a sorozatot.
Tabella
1. Veszprémi Egyetemi SC II.
2. Balatonfüredi KSE II.
3. Rácalmás SE
4. Nemesvámos
5. Õsi Boys
6. VAX KE Sárbogárd
7. Tapolca VSE
8. Várpalotai BSK II.
9. Martonvásári KSE
10. Alsóörsi SE
11. Bicskei TC

13 11 2 0
13 11 1 1
13 9 1 3
13 6 3 4
12 7 0 5
13 7 0 6
12 4 2 6
13 4 0 9
13 4 0 9
14 2 1 11
13 1 0 12

424
436
401
384
413
347
327
409
335
345
299

346
322
360
349
369
310
392
454
401
412
405

78
114
41
35
44
37
-65
-45
-66
-67
-106

24
23
19
15
14
14
10
8
8
5
2

A 14. forduló további mérkõzései:
Veszprém Egyetem–Nemesvámos 30-28, Rácalmás–Bicske
34-29, Várpalota–Tapolca 36-33, Balatonfüred–Martonvásár
43-20.
Rehák Tamás

Sárszentmiklós–Velence 1-1
A mérkõzés kezdõrúgását Bodó Zoltán végezte el.
Aktív játékosként 1964-tõl 1978-ig játszott Sárbogárdon, a megyei I. osztályban, illetve az NB III-ban. Megyei bajnok volt 1967ben, és több alkalommal dobogón végeztek. 1978-tól a mai napig
a Sárszentmiklósi SE korosztályos csapatait és a felnõttcsapatot is
irányította. A korosztályos csapatokkal többször nyert Fejér megyei bajnokságot és dobogós helyezéseket. A Sárszentmiklósi
SE-nél végzett edzõi munka mellett a Sárszentmiklósi Általános
Iskola Bozsik Intézményi Program keretein belül a II. korcsoport
edzõi munkáját is ellátja. Edzõi munkájáért 2008-ban „Az év
utánpótlásedzõje” címmel tüntették ki. Sárszentmiklóson 32 éve
segíti a sportegyesület munkáját, amit a vezetõség nevében köszönünk, és további jó egészséget kívánunk a továbbiakban!
Hajtós, küzdõs mérkõzésen nem bírt egymással Sárbogárd és Velence. Az elsõ félidõ elején már magához ragadta a kezdeményezést a miklósi gárda, azonban számottevõ helyzet nem alakult ki
egyik oldalon sem. A fordulást követõen magasabb fokozatra
kapcsoltak a csapatok, több helyzetet is ki tudott alakítani a hazai
csapat, de Deák sem maradt munka nélkül. Az elsõ találatot
Bezerédi szerezte a 75. percben büntetõbõl, a velencei védelem
buktatta õt. 6 perccel késõbb egy nagy bedobás után Király Péter
volt eredményes, ezzel beállítva a végeredményt. A döntetlen
igazságosnak mondható, de a hazaiak tettek többet a gyõzelemért.
Sárai kiváló munkáját támasztja alá az is, hogy a 17 fõs keretbõl 11
helyi játékos.
Jók: Gráczer Bálint, Gráczer Bence, Deák Miklós, Németh Kristóf, illetve Király Péter, Szalai Pál.
Ifi mérkõzés: Sárszenmiklós–Velence 4-0
Megyei III.: Sárszentmiklós–Perkáta 3-1
Öregfiúk: Sárszentmiklós–Mezõszilas 0-2
Sárszentmiklósi SE
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Sárbogárdi Járási Hivatal

HIRDETMÉNY

TÁJÉKOZTATÓ

JOGOSULT ÁLLATORVOSI
ÉS BETEGELLÁTÁSI
ÜGYELET

Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket,
hogy a Fejér Megyei Kormányhivatal
Sárbogárdi Járási Hivatal Törzshivatalában
(hatósági osztály, okmányirodai osztály,
7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.)

Tájékoztatom
a tisztelt Lakosságot, hogy

2015. április
A belföldi szállítást is végzik.
Sárbogárd, Pusztaegres, Sárhatvan, Nagyhörcsök, Mezõfalvai Rt. Sárrét, Alap, Alsószentiván, Cece, Vajta, Sáregres, Káloz,
Nagylók, Hantos, Sárosd, Sárkeresztúr, Sárszentágota, Szabadegyháza
2015. április 4-5-6.: dr. Szénási Károly, Sárbogárd Tüzér u. 24., 06 (30) 8161 376;
2015. április 11-12.: dr. Kellner Péter, Sárbogárd, Rákóczi u. 62., 06 (30) 9398 629;
2015. április 18-19.: dr. Csele István, Sárosd,
Sport u. 30., 06 (30) 9939 404;

2015. március 31-én (kedden)
7.30 órától 11.00 óráig

2015. március 31-én, kedden
AZ ÜGYFÉLFOGADÁS ÉS AZ
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA

ügyfélfogadás nem lesz.

a Sárbogárdi
Polgármesteri Hivatalban
7.30–11.30 óra között

Kérjük szíves megértésüket.

SZÜNETEL.

Simon János hivatalvezetõ

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

KIHELYEZETT ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
A Honvéd Bajtársi Egyesület Sárbogárd tájékoztatja a honvédségi nyugdíjasokat és a
gondozási körbe tartozókat, hogy ügyintézésük segítése érdekében

2015. április 25-26.: dr. Pátzay József, Sárbogárd, Rákóczi u. 62., Asztalos u. 1/a., 06 (30)
6393 977.

2015. március 27-én (pénteken) 10.00–11.00 óráig kihelyezett
ügyfélszolgálatot tart
az MH HKNYP 3. KIK. Székesfehérvár érdekvédelmi részlege.

Az élelmiszerlánc-felügyeleti ügyelet
a 06 (30) 9563 168-as számú
telefonon érhetõ el.

Helyszín: József Attila Mûvelõdési Központ.

Dr. Bögyös Gábor járási fõállatorvos nevében
és megbízásából:

BABA- ÉS GYEREKRUHABÖRZE

Dr. Kellner Péter hatósági állatorvos,
dr. Lorászkó Gábor, a kamara elnöke

Honvéd Bajtársi Egyesület, Sárbogárd

2015. április 11-én, 8–11.30 óráig a sárbogárdi mûvelõdési központban.
Jelentkezni az esemény facebook-oldalán,
vagy a dora.kocsis0911@gmail.com e-mail címen lehet.

A SÁRBOGÁRDI RENDELÕINTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK IDÕPONTJAI
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TV-RÁDIÓMÛSOR

Március 28., SZOMBAT
M1: 5.50 Ma reggel 6.35 Agrárhíradó 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: 4.15 Hazajáró 4.50 Szellem a palackból…
5.20 Akadálytalanul 5.50 Hajnali gondolatok 6.00 Csodabogár 6.25 Vágtass velem! 7.00 Híradó 7.10 Sporthírek 7.30 Család-barát 9.00 Boxutca 9.40 Forma-1
11.30 Hazajáró 12.00 Híradó 12.45 Mûkorcsolya- és
jégtánc-vb 15.10 Térkép 15.45 Szerelmes földrajz
16.25 Noé barátai 17.00 Gasztroangyal 18.00 Híradó
18.20 Sporthírek 18.30 Szerencseszombat 19.25 Nero
Wolfe rejtélyei 21.10 A holnap markában 23.15 Müpart Classic 1.20 A hatalom árnyékában 4.05 Gasztroangyal
RTL KLUB: 6.10 Top Shop 6.45 Kölyökklub 9.50 Ízes
élet – Mautner Zsófival 10.10 Teleshop 11.00 Kalandor
11.20 A’la CAR 11.55 TRENDmánia 12.25 Brandmánia
12.55 Street Kitchen 13.25 A nagy svindli 14.25 Glades – Tengerparti gyilkosságok 15.25 Sólyomasszony
18.00 Híradó 18.50 Fókusz Plusz 19.20 Õrült, dilis, szerelem 21.30 21 Jump Street – A kopasz osztag 23.40
Nyomodban a halál 1.25 Menekülés a rejtelmes szigetrõl 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 10.25
Ízig-vérig nõ 12.20 Tûsarok 12.50 Villám Spencer, a karibi õrangyal 13.50 Walker, a texasi kopó 15.50 A házibuli folytatódik 18.00 Tények 19.00 Jurassic Park 2. –
Az elveszett világ 21.45 Vejedre ütök 0.15 D-Tox 1.45
Sportos 1.55 90210 3.00 13-as raktár 3.45 A férjem
védelmében 4.30 22-es körzet – A bûn utcái 5.15 Mrs.
Klinika
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül
6.00 Szombat reggel 8.55 Hõsök naptára 9.05 Kabarématiné 9.30 Szellem a fazékból 10.00 Szombat délelõtt
12.00 Krónika 12.22 Sportvilág 12.30 Horizont 13.05
Kabaré 14.05 Világóra 14.35 A tudomány hangjai
15.00 Hírek 15.05 Idõt kérek 16.00 Szombat délután
17.05 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 17.55
Hõsök naptára 18.05 Sportvilág 18.30 Határok nélkül –
A kultúráról 19.05 Sportvilág 19.30 Családi sáv 19.40
Mese 19.50 Zene 20.05 Népzene határok nélkül 20.30
Megújuló értékeink 20.50 Vers napról napra 21.05 Rádiószínház 21.55 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.30 Esti séta 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Kabaré
0.10 Éjszaka

Március 29., 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: 5.10 Hajnali gondolatok 5.15 Vatikáni híradó
5.35 A sokszínû vallás 5.50 Biblia és irodalom 6.00 Isten kezében 6.30 Katolikus krónika 7.00 Híradó 7.10
Sporthírek 7.20 Engedjétek hozzám a gyermekeket
7.25 Református ifjúsági mûsor 7.35 Baptista ifjúsági
mûsor 7.45 Unitárius ifjúsági mûsor 7.55 Református
magazin 8.30 Forma-1 11.10 Magyar elsõk 11.30 Hagyaték 12.00 Híradó 12.45 Mûkorcsolya- és jégtáncvb 15.05 Forma-1 18.00 Híradó 18.20 Sporthírek 18.25
Magyarország, szeretlek! 19.25 Kossuthkifli 20.20
Labdarúgás: Magyarország–Görögország 23.05 Meghalt egy ember 1.00 Virágzó Magyarország 1.20 Vágtass velem! 1.50 Csodabogár 2.15 Magyar klasszikusok új köntösben 2.45 Szerelmes földrajz 3.15 Szabadság tér ’89 4.00 Aranymetszés 4.55 Táncvarázs
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.10
EgészségKalauz 10.35 Teleshop 11.30 A Muzsika TV
bemutatja: Mert mindenkiben van muzsikus lélek
12.00 4ütem 12.30 XX. század – A legendák velünk élnek 13.00 Házon kívül 13.35 Családom és egyéb emberfajták 14.00 Mit mûveltél? 15.55 Bokszból jeles
18.00 Híradó 18.50 Cobra 11 19.50 Last Vegas 22.00
Fuss az életedért! 23.50 Portré 0.25 Sörcsata 2.30
Odaát 4.00 Reflektor 4.10 Barátok közt 4.45 Dr. Tóth
TV2: 6.00 Idõnyomozó 6.25 TV2 Matiné 7.50 Nagy
vagy, Gyõr! 8.40 ÁllatoZoo 9.05 Több mint testÕr 9.30
Asztro-világ 10.35 Stílusvadász 11.00 Stahl konyhája
11.30 Monk – Flúgos nyomozó 12.25 Knight Rider
13.30 Walker, a texasi kopó 15.30 Jurassic Park – Az

elveszett világ 18.00 Tények 19.00 Rio 21.00 A boldogító talán 23.10 Elcserélt életek 2.05 Sportos 2.20 Sue
Thomas – FBI 3.50 Zsaruvér 4.40 Stahl konyhája 5.05
Csapdába csalva 5.35 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 Metodista istentisztelet közv.
11.05 Gondolat-jel 12.00 Krónika 12.22 Sportvilág
12.30 Harminc perc alatt a Föld körül 13.05 G7 – Gazdasági magazin 13.30 Alma és fája 14.05 Formabontó
15.00 Hírek 15.05 Hangalbum 15.30 A Metro Klubtól a
Szigetig 16.00 Szonda 16.35 Oxigén 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 Vers napról napra 20.40
Sportvilág 21.30 Krónika 23.00 Hírek 23.05 Rádiószínház 23.55 Zene 0.10 Éjszaka

Március 30., 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 6.00 Roma magazin
6.25 Domovina 7.00 Híradó 7.10 Sporthírek 7.20 Mesélõ cégtáblák 7.55 A világ kertjei 8.05 Jamie 15 perces kajái 8.35 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 19.40 Hölgyek
öröme 20.35 Kékfény 21.35 On The Spot 22.35 Hogy
volt!? 23.30 Trans Duna 0.30 Meghalt egy ember 2.20
Magyar elsõk 2.35 Szerelmes földrajz 3.10 Világvédett
lehetne 3.25 Pannon expressz 3.50 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 22.15 Híradó 22.40 Döglött akták 23.45 Magyarul Balóval 0.20 Chuck 1.20 Reflektor 1.35 Furcsa
páros 2.15 Teresa 4.00 Reflektor 4.10 Barátok közt
4.45 Dr. Tóth
TV2: 6.20 Hungarikumok – Made in Hungary 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.25 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.45 TeleShop 10.45 Asztro-világ 11.55 Hungarikumok – Made in Hungary 12.00 Tények 12.25 Aktív
12.50 Családi titkok 13.50 Magánnyomozók 14.55 Valentina titka 15.55 Emlékezz, Reina 16.55 A macska
17.25 Fiorella 18.00 Tények 19.30 Jóban-Rosszban
20.15 Zsaruk 21.15 Éden Hotel 22.35 Atomtámadás
0.30 Tények 1.15 Aktív 1.35 Sportos 1.50 Astro-világ
2.55 Elit egység 3.40 Felejthetetlen 5.05 Csapdába
csalva 5.35 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 13.28 Zene 13.30 A
görög katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások
14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Rendszerváltók –
1989 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk
17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 17.55 Hõsök naptára
18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág
19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene
19.50 Mese 20.00 Krónika 20.10 Belépõ – Kulturális
magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.30 Rádiószínház 21.55 Zene 22.00
Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 22.57
Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Arcvonások
23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Március 31., 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: 4.20 Hazajáró 4.50 Szellem a palackból…
5.15 Akadálytalanul 5.50 Hajnali gondolatok 6.00
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Srpski Ekran 6.30 Unser Bildschirm 7.00 Híradó 7.10
Sporthírek 7.20 Charlie, majom a családban 8.10
Jamie 15 perces kajái 8.40 Don Matteo 9.40 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 Rex
felügyelõ 20.25 Önök kérték! 21.25 A hajsza 23.05
Georges Bizet: Carmen 1.45 Az erõszak napjai 3.25
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 23.10 Magyarul Balóval 23.45 Brandmánia 0.20 A fõnök 1.20 Reflektor 1.35 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 6.55 Mokka 9.25 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.45 TeleShop 10.45 Asztro-világ 11.55 Hungarikumok – Made in Hungary 12.00 Tények 12.25 Aktív
12.50 Családi titkok 13.50 Magánnyomozók 14.55 Valentina titka 15.55 Emlékezz, Reina 16.55 A macska
17.25 Fiorella 18.00 Tények 19.30 Jóban-Rosszban
20.15 Zsaruk 21.15 Éden Hotel 22.35 Kasza! 23.45 Hawaii Five-0 0.45 Tények 1.30 Aktív 1.50 Sportos 2.05
Astro-világ 3.05 Szélcsend 4.40 Aktív 5.05 Csapdába
csalva 5.35 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 13.29 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 21.55 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.30 A nap történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05
Sport 23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Április 1., 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 Parlamenti
Napló 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: 4.10 Hazajáró 4.50 Szellem a palackból…
5.20 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 8.40 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 19.35 Párizsi helyszínelõk 20.30 Szabadság tér ’89 21.15 Fapad 21.50
Grand Hotel 22.40 Aranymetszés 23.35 Mamma
Róma 1.25 William és Kate – Egy álom valóra vált 2.50
Magyar elsõk 3.10 Szerelmes földrajz 3.50 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 22.40 Híradó 23.10 Házon kívül 23.40 Magyarul Balóval 0.15 Reflektor 0.30 Védd magad! 2.50
Teresa 3.30 Gálvölgyi-show 4.00 Reflektor 4.10 Barátok közt 4.45 Dr. Tóth
TV2: 6.20 Hungarikumok – Made in Hungary 6.25 Tények 6.50 Mokka 9.25 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.45 TeleShop 10.45 Asztro-világ 11.55 Hungarikumok – Made in Hungary 12.00 Tények 12.25 Aktív
12.50 Családi titkok 13.50 Magánnyomozók 14.55 Va-

Bogárd és Vidéke 2015. március 26.

TV-RÁDIÓMÛSOR / BOGÁRDI TÉVÉ

lentina titka 15.55 Emlékezz, Reina 16.55 A macska
17.25 Fiorella 18.00 Tények 19.30 Jóban-Rosszban
19.50 Skandinávlottó-sorsolás 20.15 Zsaruk 21.15
Éden Hotel 22.35 A konyha ördöge 23.45 Lángoló Chicago 0.45 Tények 1.30 Sportos 1.40 Astro-világ 2.45
Aktív 3.05 Hazugságok gyûrûjében 4.40 Aktív 5.05
Csapdába csalva 5.35 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 13.28 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 21.55 Zene 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.30 A nap történetei 22.57 Igézõ 23.00
Hírek 23.05 Sport 23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ
0.10 Éjszaka

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 21.55 Zene 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.30 A nap történetei 22.57 Igézõ 23.00
Hírek 23.05 Sport 23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ
0.10 Éjszaka

Április 2., 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 Parlamenti Napló 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: 4.15 Hazajáró 4.50 Szellem a palackból…
5.20 Akadálytalanul 5.50 Hajnali gondolatok 6.00 Rondó 6.25 Kvartett 7.00 Híradó 7.10 Sporthírek 7.20
Charlie, majom a családban 8.10 Jamie 15 perces kajái 8.40 A világörökség kincsei 9.00 Krizmaszentelõ
nagycsütörtöki szentmise, Nagyvárad 10.35 Család-barát 12.00 Híradó 12.45 Jamie 15 perces kajái
13.15 Kívánságkosár 15.05 Lola 15.50 Charlie, majom
a családban 16.40 Szerencse Híradó 17.00 Ridikül
18.00 Híradó 18.20 Sporthírek 18.35 Don Matteo
19.35 Szívek doktora 20.20 Fábry 21.35 Munkaügyek
22.05 Római helyszínelõk 23.00 kult.hu 23.35 Hortobágy 1.05 A szerelem határai 2.55 Magyar elsõk 3.10
Szerelmes földrajz 3.55 Határtalanul magyar
RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok!
7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet –
Mautner Zsófival 9.40 Reflektor 10.05 Top Shop 11.45
Asztroshow 12.40 Ízes élet – Mautner Zsófival 13.00
Reflektor 13.15 Agymenõk 13.40 Fókusz 14.10 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 22.15 Híradó 22.40 Gyilkos elmék 23.40 Magyarul Balóval 0.15 V, mint veszélyes
1.15 Reflektor 1.35 Titkok otthona 2.10 A’la CAR 2.40
Trendmánia 3.05 Teresa 4.00 Reflektor 4.10 Barátok
közt 4.45 Dr. Tóth
TV2: 6.20 Hungarikumok – Made in Hungary 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.25 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.45 TeleShop 10.45 Asztro-világ 11.55 Hungarikumok – Made in Hungary 12.00 Tények 12.25 Aktív
12.50 Családi titkok 13.50 Magánnyomozók 14.55 Valentina titka 15.55 Emlékezz, Reina 16.55 A macska
17.25 Fiorella 18.00 Tények 19.30 Jóban-Rosszban
20.15 Zsaruk 21.15 Éden Hotel 22.35 NCIS 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 5.35 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 13.28 Zene 13.30 A

Április 3., 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: 4.20 Hazajáró 4.50 Szellem a palackból…
5.20 Akadálytalanul 5.50 Hajnali gondolatok 6.00
Roma kultúra 6.25 Hazajáró 7.00 Híradó 7.10 Sporthírek 7.20 Charlie, majom a családban 8.10 Jamie 15
perces kajái 8.40 Don Matteo 9.40 A világörökség kincsei 10.00 Nagypénteki református istentisztelet
11.00 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 18.45 Labdarúgás: Puskás Akadémia
FC – Ferencvárosi TC 21.00 Via Crucis 22.35 A Passió
0.45 Rokonok 2.20 Magyar elsõk 2.35 Szerelmes földrajz 3.15 Pannon expressz 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
A sárkány csókja 23.10 Híradó 23.40 Magyarul Balóval 0.15 Minden lében négy kanál 1.20 Reflektor 1.35
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 9.25 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.45 TeleShop 10.45 Asztro-világ 11.55 Hungarikumok – Made in Hungary 12.00 Tények 12.25 Aktív
12.50 Családi titkok 13.50 Magánnyomozók 14.55 Valentina titka 15.55 Emlékezz, Reina 16.55 A macska
17.25 Fiorella 18.00 Tények 19.30 Jóban-Rosszban
20.15 Zsaruk 21.15 Éden Hotel 22.35 Frizbi Hajdú Péterrel 23.35 Grimm 0.35 Tények 1.20 Aktív 1.40 Sportos 2.00 Astro-világ 3.00 Ringer – A vér kötelez 3.45
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 10.04
Evangélikus istentisztelet közv. 11.05 A hely 11.30
Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30
Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.28 Zene 13.30 A metodista egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ
15.00 Krónika 15.10 Történet hangszerelve 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika
17.50 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 21.55 Zene 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.30 A nap történetei 22.57 Igézõ 23.00
Hírek 23.05 Sport 23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ
0.10 Éjszaka
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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 27., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet 13.00 és
18.00 Lapszemle 19.00 Böjti hét a reformátusoknál
(56p), N. Kovács Zsolt Indonéziáról 5. rész 23.00 és
0.00 Lapszemle
Március 28., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Megyei I. oszt. kézilabda (70p) 13.00 Lapszemle 14.00
Böjti hét a reformátusoknál (56p), N. Kovács Zsolt Indonéziáról 5. rész 18.00 Lapszemle 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
Lapszemle
Március 29., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Böjti hét a reformátusoknál (56p), N. Kovács Zsolt Indonéziáról 5. rész
14.00 Teremlabdarúgó-kupa díjátadó ünnepség
(15p), Alapi iskolabál (18p), Március 15-ei megemlékezés Alapon (38p), Márciusi séta és megemlékezés
(51p) 19.00 Hitélet 23.00 és 0.00 Heti híradó
Március 30., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet 13.00 és
18.00 Heti híradó 19.00 Alapítványi bál a Mészölyben
(ism. 25p), Olvassunk egymásnak (ism. 63p), Vándorok – West Side Story (ism. 44p), Cecei óvodások elõadása (49p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Március 31., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Megyei I.
oszt. kézilabda (70p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00
Kissné Kriszti fakanállal a kezében (ism. 41p), A régi
„reál” gimnázium története (ism. 63p), Lencsevégen
Indonézia 23.00 és 0.00 Heti híradó
Április 1., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Alapítványi bál a
Mészölyben (ism. 25p), Olvassunk egymásnak (ism.
63p), Vándorok – West Side Story (ism. 44p), Cecei
óvodások elõadása (49p) 13.00 Heti híradó 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport: Megyei I. oszt. Labdarúgás (90p), Megyei III. oszt. labdarúgás (90p) 23.00 és
0.00 Lapszemle
Április 2., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Megyei I.
oszt. Labdarúgás (90p), Megyei III. oszt. labdarúgás
(90p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Hitélet 23.00
és 0.00 Lapszemle
***
Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25)
508 901. A Lapszemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon: www.bogarditv.blog.
hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a
képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a
Hírházban (Bogárd és Vidéke szerkesztõsége). Ha
gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. – 06 (40) 416 000, LRT-COM Kft. – 06
(40) 811 911.

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

APRÓHIRDETÉSEK

a Bogárdi TV-ben is látható!

Redõnyös 06 (30) 966 8446
Könyvelést vállalok egyéni vállalkozóknak és
õstermelõknek. 06 (70) 3163 752 (6005847)

FOGSORJAVÍTÁS 06 25 468 556, 06 70 382 8512
GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása 06 30 440 5790

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

AUTÓ, 9 SZEMÉLYES KISBUSZ BÉRLÉSE OLCSÓN,
RÖVID/HOSSZÚ TÁVRA, KÜLFÖLDRE IS. 06 70 5397882

Sírgondozást, sírbeültetést vállalok Sárbogárd környékén. 06 (30) 444 5525 (1148065)

AUTÓMENTÉS, AUTÓSZÁLLÍTÁS 06 20 3426 091
Sárbogárd központjában, négylakásos TÁRSASHÁZBAN,
FELÚJÍTOTT LAKÁS ELADÓ. 06 20 405 7366

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)

AUTÓBUSZVEZETÕKET KERESÜNK hosszú távú FEJÉR MEGYEI MUNKÁRA!
Kiemelten Sárbogárd környékérõl (Sárbogárd, Szabadhídvég, Sáregres,
Ozora, Káloz, Lajoskomárom, Alsószentiván).
Jelentkezés önéletrajzzal: tibor@buszrent.hu

Bármilyen hasznosításra 200 m alapterületû
2
mûhely, 320 m tároló ipari árammal kiadó
vagy eladó Sárbogárdon. Érdeklõdni: 06 (30)
989 8402 (6005995)

VÁLLALKOZÁST INDÍTANA? Hívjon, segítek! Akár egyéni vállalkozás,
akár társaság, a könyvelés megoldva! Telefon: 06 30 466 1396

Sáregresen családi ház eladó. Érdeklõdni: 06
(30) 388 6683

Önállóan dolgozni tudó SZAKÁCSOT KERESEK 06 20 388 0968
ÁRUSZÁLLÍTÁS, KÖLTÖZTETÉS 06 20 367 2785

Barátság-lakótelepi, felújításra szoruló lakást
vennék, megegyezés szerint családi ház beszámítással is. 06 (20) 915 1073

HÚSVÉTI CSIRKEVÁSÁR! Tinódy út 52., tisztítva elõjegyeztethetõ,
ELÕNEVELT TETRA-H (BARNA) CSIRKE íratható május 9-re. 06 30 384 2294

Alapon termõföldet bérelnék esetleg vásárolnék 06 (30) 520 6293 (1148077)

ELAJÁNDÉKOZNÉK egy 10 éves, sötétszürke, IVARTALANÍTOTT (kan),
egészséges FELNÕTT CICÁT (gyerekek miatt). Félénk, ezért nem kutya és
kisgyerekek mellé, hanem nyugodt környezetbe való.
LAKÁSBAN, UDVARON IS SZERET. +36 30 34 83 320

2

Kertépítõ cég keres ács, kõmûves és kertész
szakmunkást. 06 (20) 411 6895 (6005999)
Használt cserép eladó. Telefonszám: 06 (30)
513 2363

ÁLLÁSHIRDETÉS
A Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet

BELSÕ ELLENÕRI
munkakörbe mérlegképes könyvelõi képesítéssel,
továbbá 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkezõ munkatársat keres.
(Elõnyt jelent: szakirányú felsõfokú iskolai végzettség.)
Egyéb feltétel: B-kategóriás jogosítvány.
Jelentkezési határidõ: 2015. április 9.
Fényképes önéletrajzokat – fizetési igény megjelöléssel –
a kozpont@sarbogardtksz.hu e-mail címre kérjük megküldeni.

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