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Sárbogárdi zsidóság –
is rendelkezik
.

(3. oldal)

Nyissunk ablakot!
Arról beszélgettünk kollégáimmal a cecei
Illyés mesemondó verseny kapcsán, hogy
a magyar népmesék némelyike egészen
horrorisztikus. Például Arany László
Szép magyar mesék címû kötetében a Félig nyúzott bakkecske. Vagy a gyerekdalok közül a Csigabiga házösszetörõs változata.
Hallottam olyat, hogy valaki inkább átköltötte a szöveget, nehogy sérüljön a
szerencsétlen gyermek, aki hallgatja. Egy
pedagógiában, pszichológiában jártas
szakember viszont arról ír egy lapban,
hogy ezek a szörnyek és szörnyûségek a
gyermekek félelmeinek megtestesítõi,
amik a mesék és játék révén találnak feloldásra.
A megszépítés a „rideg” valóság tabuvá
tétele. Lehet kozmetikázni azt, ami megtörtént vagy ami épp most történik, de
minek, ha egyszer ebben élünk?
Sokan örültek volna annak, hogy ha a volt
szovjet laktanya és ásványvíz-palackozó
meséje az ígéretes „egyszer volt” kezdet
után nem a „hol nem volt”-tal folytatódik,
hanem „minden jó, ha vége jó”-val, és a
terület tulajdonosa inkább a királyfi,
mintsem egy negatív fõhõs szerepét ölti
magára már az elején.
Nincs mit szépíteni az egykor települések
felvirágoztatásában aktív szerepet betöltõ zsidóság sorsának alakulásán sem.
E történeteknek azonban nem az örökös
lelkiismeret-furdalás meg vádaskodás a
feloldása, hanem a tárgyi, szellemi örökség és az emberi, közösségi kapcsolatok
felélesztése, új alapokra helyezése.
Nyissunk ablakot a világra, és nézzünk a
szemébe!
Hargitai–Kiss Virág
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Mindannyiunk története
Lakk Norbert egy szerény tanárember, akit ifjú külseje alapján a buszról
leszálló diáknak is gondolhatnánk, amikor délutánonként hazatér az iskolából,
ahol tanít. Valójában komoly, történészi vénával megáldott férfiú, aki 2004 óta
a sárbogárdi zsidó közösség emlékeit kutatja, gyûjti. 10 év anyagát foglalta
most könyvbe, de már szinte íródik is a folytatás, hiszen folyamatosan bukkannak fel újabb és újabb források, emlékek.
Norbi könyve, „A sárbogárdi zsidóság története” a helytörténeti emlékek õrzése érdekében munkálkodó Sárbogárdi Múzeum Egyesület gondozásában jelent meg. A
könyv bemutatójára vasárnap délután került sor a díszteremben. Szinte egy szék
sem maradt üresen, és még a fal mellett is
álltak érdeklõdõk. Nemcsak helybõl és a
környékbõl érkeztek, hanem Budapestrõl,
Székesfehérvárról, Szombathelyrõl, Veszprémbõl, sõt, Izraelbõl is, ami nagy elismerés az elsõ kötetes szerzõ számára. Jelen
volt többek között dr. Nagy Mariann, a Pécsi Tudományegyetem Újkortörténeti
Tanszékének docense, a könyv alapját képezõ szakdolgozat konzulense; Toronyi
Zsuzsanna, a Magyar Zsidó Levéltár és
Múzeum igazgatója; Neubart István, a
Székesfehérvári Izraelita Hitközség elnöke; Petrovits Péter, a kaposvári és szombathelyi hitközség rabbija; Mata János
tévé- és filmrendezõ, grafikus; dr. Sükösd
Tamás polgármester, valamint több felekezet tagjai, képviselõi.
Nyitányként egy jól ismert zsidó népi dallam feldolgozása csendült fel – „Hava
nagila”, azaz Örvendezzünk – Szummer
Ádám (trombita), Koska György (tenorkürt) és Jákob Zoltán (zongora) közremûködésével. Majd a Sárbogárdi Múzeum
Egyesület részérõl Novák Kovács Zsolt
elnök és a szerzõ köszöntötték a vendégeket.
Ezt követõen Nagy Ákos, a MAZSIHISZ
Kommunikációs Irodájának vezetõje ekképpen foglalta össze a kötet lényegét: ez a
könyv arról szól, hogy milyen élet volt itt,
mielõtt megtörtént a deportálás, amiket
magyar állampolgárok hajtottak végre magyar állampolgárokkal szemben. Felvirágzott itt a zsidó közösség, hozzájárulva a település felvirágzásához. Aztán elhurcolták
õket. A 60-70-es évekig néhányan visszatértek, de nem maradt itt senki közülük.
Örömét fejezte ki, hogy Sárbogárdon õrzik
az itt élt zsidók emlékét, és szépen gondozzák a temetõt.
Ezután közös énektanulás következett Jákob Zoltán vezetésével: Gryllus Dániel
„Áldjad az Urat, áldjad én lelkem” kezdetû zsoltárfeldolgozását együtt énekelte
mindenki Papp Petra (altfurulya) és Bõjtös Attila (gitár) kíséretével.
Nedelkó Szilárdné a jelenlévõ András Gábor (dr. Ábrahámsohn Ármin egykori sárbogárdi rabbi leszármazottja) versét szavalta el a sárbogárdi zsinagógáról.
Lakk Norbert elõadását azzal kezdte: Ez
nemcsak egy könyvbemutató, hanem hálaadás és megemlékezés is. „Áldott az örökkévaló, aki töredékes mozaikokból is

egészlegességhez vezet” – idézte a könyv
mottóját, melyet dr. Stern Pál Miksa fogalmazott meg. – Hála az Istennek, hiszen az
Õ segítségével találunk olyan forrásokat,
akik segítenek abban, hogy az eltûnt zsidó
közösség történetét lejegyezzük. Vannak
túlélõk, leszármazottak, akik a hajdan itt
élt zsidó közösség örökösei, valamint ismerõsök, kollégák, tanítványok és még folytathatnánk a sort.

Norbi a témát 2004-ben kezdte el kutatni,
ebbõl írta tanári szakdolgozatát is. 2014ben zárult le a kutatás, de nem kizárt a
folytatás, ugyanis a bemutató elõtti percekben is újabb információkkal gyarapodott.
Az egész munka mozaikszerû, mivel nem
volt könnyû felkutatni a forrásokat, emlékeket. Az iratanyag hiányos, sok tárgyi emlék, kép, dokumentum eltûnt. A sárbogárdi zsinagóga padlásáról galambpiszokból
szedték ki az emlékeket. Forrásként a korabeli helyi sajtóorgánumok, a levéltárban
megtalálható anyagok, összefoglaló mûvek, magángyûjtemények, az internet és
személyes interjúk szolgáltak.
Megtudhattuk, hogy a sárbogárdi zsidó
közösség magja Prága környékérõl érkezett ide Bischitz rabbi vezetésével. Norbi
szemelvényekben ízelítõt adott a könyv
tartalmáról, majd a zsinagóga két képét
vetítette ki: az egyiken eredeti, a másikon
mai állapotában. Felhívta a figyelmet ez
utóbbi fotón a szimbolikus rügyezõ faágakra. Ahogy tavasszal újraéled a természet – mondta –, talán a zsinagógának is
van még jövõje, és tán elnyerheti régi fényét. Erre van is remény.

Norbi megosztotta a hallgatósággal a legújabb információkat is. Mint például azt,
hogy Neumann János, a számítógép atyja
is rendelkezik sárbogárdi gyökerekkel.

Végül köszönetet mondott mindazoknak,
akik munkájában bármilyen módon segítették.
Neumann János leszármazottja, Neumann Nándor sárbogárd–sárszentmiklósi
kötõdésû elõadómûvész egy Kosztolányiverset adott elõ: „Mostan színes tintákról
álmodom”.
Ezután dr. Gergely Anna történész, a
könyv szakmai lektora osztotta meg gondolatait a könyvvel kapcsolatban. Mint
mondta: Fejér megye egyetlen megmaradt
zsinagógája a sárbogárdi. A kötet megalkotásának folyamata a szerzõt is formálta,
és a könyv egy idõ után bizonyos fokig írta
önmagát, követve az alkotó logikáját.
Novák Kovács Zsolt, összegezve az elhangzottakat, kijelentette: a könyv igazából nem a sárbogárdi zsidóság története,
hanem mindannyiunké, minden sárbogárdié, csupán a könyv fõszereplõi sárbogárdi
zsidó polgárok. Amit tettek ezért a településért, az mindannyiunk közös öröksége,
amivel nekünk méltón kell bánni, tovább
kell adni.
Folytatás a következõ oldalon.
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Dr. Stern Pál Miksa személyes benyomásairól vallott, hogy hogyan költözött ide feleségével, ahol régen családtagjaik éltek,
hogyan ismerkedett meg a névrokon Stern
Aranka nénivel és férjével, Stern Sándorral, s hogyan kapcsolódott be Lakk Norbert kutatásaiba, a zsidó temetõ sírköveinek megfejtésébe, a megemlékezésekbe.
Csodát tett Norbi ezzel a könyvvel – mondta –, hiszen sokan vannak itt most a zsidó
közösségbõl, és a várossal közös terv, hogy
a zsinagógából kulturális, vallási segítséggel ismét élõ épület legyen. Köszönet Norbi szüleinek, nagyszüleinek, akik olyan emberré nevelték, hogy ezzel a lelkiséggel tudott ehhez a történethez hozzányúlni. Köszönet illeti õket a nevelésért, áldozatért,
hogy Norbi e témával foglalkozhat tanári
munkája mellett.
A cecei származású Horváth János, az
országgyûlés korelnöke ugyancsak szubjektív élményeit öntötte szavakba. Hangsúlyozta: a zsidóság szervesen hozzátartozott a helyi közösségekhez, nem volt nagyobb hangsúly a felekezeti hovatartozásukon, mint más felekezetekén, földijeink,
atyafiaink voltak, MAGYAR állampolgárok. Ne feledkezzünk meg arról, hogy
mi, magyarok összetartozunk!
Több más személyes hozzászólást követõen kötetlen beszélgetésekkel fejezõdött
be, illetve folytatódott a délután, vendégség mellett.
Záró gondolatként hadd jegyezzem meg:
ne mondja senki, hogy Sárbogárdon nincs
semmi! Az ilyen események és a hiánypótló helytörténeti könyvek, tárgyi emlékek is
bizonyítják, hogy ebben a városban volt és
van élet, gazdag értékekben és kútfõkben.
Inkább meg kellene becsülnünk mindezeket, hogy ne veszítsük el se az emlékeket,
se a Sárbogárdért munkálkodó embereket!

KÖZÉLET / KÖZÜGYEK

Kormányablak nyílt Sárbogárdon
Kedden délelõtt Lázár János miniszterelnökséget vezetõ miniszter nyitotta meg Sárbogárd járás kormányablakát a megújult okmányirodában. A sárszentmiklósi állampolgárok külön örömére azt is bejelentette ez alkalomból a miniszter, hogy mindent
megtesznek a miklósi posta ügyének rendezése érdekében.

Nyikosné Katzenberger Erika, a Sárbogárdi Járási Hivatal vezetõhelyettese köszöntötte a jelenlévõ prominens vendégeket, a
megyei és települési intézményvezetõket,
a beruházás kivitelezõit.

Hargitai–Kiss Virág

A Sárbogárdi Múzeum Egyesület
meghívja Önt

dr. Kék Emerencia
„Egy magyar polgár
a XX. században
Tatár József úri szabómester
életrajza” címû könyvét
bemutató beszélgetésre.
Mindenkit szeretettel várunk

2015. április 21-én (kedden)
17 órakor a könyvtárban
(Hõsök tere 16.)!

Kérjük, hogy adója
1 %-ával támogassa
a Bogárd-Dal Egyesületet.
Adószám: 18497575-1-07
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Dr. Simon László kormánymegbízott arról
szólt, hogy ma olyan közigazgatásra van
szükség, ahol az emberek gyorsan, rugalmasan, egyszerûen intézhetik ügyeiket.
Ezt a célt jól szolgálják a kormányablakok.
Sárbogárdon 8 hét alatt zajlott le a kivitelezés bruttó 39 millió forintból. Ebbõl
TIOP-forrás 7 millió 470 ezer Ft. Bútorokra 10 millió Ft-ot költöttek. A sárbogárdi
kormányablakban 7 Front Office munkaállomás, nagyobb, komfortos ügyféltér, fotófülke várja az ügyfeleket. Ebben az évben még 8 helyszínen nyitnak kormányablakot Fejér megyében.
Lázár János félig humorosan azzal kezdte
beszédét, hogy egy kávét kért, amikor
megérkezett, és egy postával fizetett.
„Nem volt olcsó ez a kávé, de örömmel jelenthetem a sárbogárdiaknak, hogy a kormány kész megtárgyalni és komolyan venni azt a régi sárbogárdi igényt, hogy az
egyetlen mûködõ postahivatal mellett egy
másik postahivatal is legyen Sárbogárdon.” A miniszter elmondta: a közigazga-

tás az elmúlt 150 év legnagyobb átalakítását éli meg. Az a törekvésük, hogy 2015 késõ õszére 278 kormányablakon keresztül
mintegy 197 járásban intézhessenek 300
ügyet a választópolgárok. Jelentõsen egyszerûsödik, gyorsul az ügyintézés. A járási hivatal és a
kormányablak munkatársai
felé azon kérését fogalmazta meg Lázár János, hogy tegyenek meg mindent azért,
hogy a választópolgárok úgy
érezzék, hogy olyan helyre
lépnek be, ahol megfelelõ
segítségek kapnak a problémáik megoldásában. Szeretné, ha az az elv érvényesülne, hogy az ügyfélnek
mindig igaza van. „A kormányablak nem önmagáért kell, hogy mûködjön, hanem azért végezzük a munkánkat az adófizetõk által befizetett adóforintokból, hogy segítsük az állampolgárokat.
Ez egy fontos szemléletbeli változás, amit
elvárok a kollégáimtól.” Hozzátette: a következõ 5-10 évben számolni kell azzal,
hogy el kell menni azokhoz az állampolgárokhoz, akik nem rendelkeznek információs eszközökkel, mozgásukban, elérhetõségükben korlátozottak, ezért fontosnak tartja az ügysegédi rendszer mûködését. A középtávú jövõ, az, hogy 2018-ra
minden magyar háztartásban olyan internetes hozzáférést biztosítanak, ami relatíve olcsó, magas kapacitású, és a közigazgatás szolgáltatásainak igénybevételére alkalmas lesz.
Ezt követõen, a nemzeti szalag átvágása
után a megjelentek megtekinthették az új
kormányablakot, megszépült okmányirodát.
Hargitai–Kiss Virág
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A harcos gyáros
2. rész
Ahogy az elsõ rész bevezetõjében már utaltam rá, a Bereczk Imrével folytatott beszélgetésünk vitába torkollt, amikor szóba került a sárbogárdi ásványvíz-palackozó, ami 2012 óta felszámolás alatt áll. Imre bácsi az interjúban
a saját igazát szerette volna hangsúlyozni. De ha már földobta a labdát, rákérdeztem a palackozó ügyének részleteire és más dolgokra is az Árpád utcai
ingatlana, a volt szovjet laktanya területe kapcsán: környezetvédelmi perre,
foglalkoztatásra felvett támogatásra, a nagy mennyiségû építési törmelék tárolására.
Mielõtt az interjúban elhangzottakra térnék, álljon itt röviden Bereczk Imre
sárbogárdi munkásságának néhány mérföldköve.
Elõször a helyi KTSZ építõipari részlegének volt a vezetõje Sárbogárdon. A Barátság-lakótelepet õk építették. Létrehoztak
egy faipari üzemet is. Aztán Bereczk elköszönt innen, és másutt kamatoztatta „tehetségét”.
Az 1980-as években egy akkumulátorbontó
üzemet szeretett volna a városba hozni, de a
lakosság nem támogatta, így ez nem jött létre.
1994-ben az egykori szovjet laktanya ipari
parkká alakítása érdekében több követ is
megmozgatott, legfõképp a városvezetése
körül. Beszállt a egy idõre a helyi vízmû
üzemeltetésébe is 300 ezer Ft-tal alapító
tagként, 5 millió Ft-tal pedig a mûködtetéshez hozzájárulva. Bereczk szándéka az volt,

akárcsak a mellette lévõ ipari parkhoz, ami
mindezzel nem rendelkezett. A megindult
építkezés aztán abbamaradt a következõ
testület idején. Nemrég a LÁRKE, mint
gesztor és az önkormányzat, mint az ingatlan tulajdonosa, konzorciumi partner pályáztak szalmapanel-elõállításra, aminek
helyszíne ez az épület lett volna. A LÁRKE
nyert is a társadalmi szervezeteknek kiírt
pályázaton, de végül nem kötötte meg a támogatási szerzõdést, mert annyi plusz költséggel járt volna a megvalósítás, amit nem
tudtak vállalni. Az „iskola” így továbbra is
hasznosításra váró kísértetházként áll a volt
szovjet laktanya szélén.
Bereczk Imre szorgalmazta, hogy közös
ipari park létesüljön a volt szovjet ingatla-

míg a költségeket az önkormányzatnak kellett volna állni.
2004-ben Bereczk Imrét Pro Urbe díjjal
tüntette ki Sárbogárd város képviselõ-testülete.
2005-ben a képviselõ-testület tudomása és
a presbitérium hozzájárulása nélkül Bereczk haranglábat állíttatott a Huszár-temetõben haranggal együtt.
Az ORFK Nemzeti Nyomozó Irodája vizsgálatot indított annak kapcsán, hogy a felszámolás alatt álló Budalakk Titán Kft. veszélyes hulladéknak számító festékes és oldószeres hordóit Szegedrõl, a volt sárbogárdi szovjet laktanya területére is szállította. A Sárbogárdi Városi Ügyészség vádemelési javaslatot nyújtott be a Sárbogárdi
Városi Bíróságra környezetre veszélyes
hulladék jogellenes elhelyezésének bûntette miatt a volt Sárbogárdi Ipari Park területén. A nyomozás során feltárt adatok szerint 2004 szeptemberétõl az említett területen lejárt szavatosságú, festékgyártáshoz
szükséges vegyi anyagokat tároltak nagy
mennyiségû, lezárt fémhordókban. A veszélyes hulladék kezelésére nem rendelkezett hatósági engedéllyel a terület tulajdonosa.
2008-ban a Waterdeep Ásványvíz-palackozó Kft. ellen csõdeljárás indult. A cég szintén Bereczk Imréhez köthetõ.

Miért áll a palackozó?

hogy ha a társaság átalakulna kft.-vé, törzstõkeként viszi be a pénzt, ha közhasznú társaság marad, akkor viszont kölcsönként kezelendõ a pénze. A Sárrét-Víz Kht. megalakulásával Bereczk távozott a vízmûbõl a
pénzével együtt. Agrobank-kölcsönnel 30
millió Ft-ért megvásárolta a volt szovjet laktanya területét, ahol növényolajüzemet,
csomagolóanyag-gyártást, kisvállalkozásokat segítõ inkubátorházat, kiállítás-szervezést tervezett. Aztán létrehozta a Napgyöngye Mgtsz Kft.-t napraforgóolaj-gyártás
céljából. Az akkori jegyzõ és polgármester –
testületi határozat nélkül, törvénysértõ módon – 100.000 Ft-tal beléptette a várost is a
kft.-be.
Furcsamód a 4. számú általános iskolát is
épp a szovjet laktanyánál, a város szélén,
két volt lakóépület átalakítása révén szerette volna kialakítani az akkor regnáló testület, amihez kell szennyvíz és infrastruktúra,

non és a körülötte lévõ önkormányzati területeken, amit a Budalakk TITÁN Festékgyártó Kft. alapításában létrehozott Sárbogárdi Ipari Park Kft. mûködtetett volna az
elképzelései szerint. (Mindkét cég Bereczk
Imre tulajdonában volt.) A sárbogárdi testület elvetette a közös ipari park létesítésének ötletét 1999. márciusi ülésén, mert jelentõs költséggel járt volna a terület alkalmassá tétele (a talaj olaj- és üzemanyagszennyezettsége, robbanóanyagok, lõszerek veszélye, a hatalmas betonos terület, a
költséges törmelék-elhelyezés miatt), az útcsatlakozás megépítése, energiavezetékek,
árok áthelyezése, a 63-as elkerülõ átterveztetése. Ráadásul kicsi az a terület egy ipari
parkhoz, és a befektetõk is idegenkedtek a
volt szovjet katonai objektumokba beruházni. Úgy látták a képviselõk, hogy ez csupán Bereczk Imrének lett volna elõnyös,

Bereczk Imre azt állítja, nem csõdölt be
egyik cége sem; a festékgyárat ellopták, egy
ügyvéd miatt ment tönkre. A nyomda, ami
ugyancsak a laktanya területén mûködött
Print City néven, a lánya tulajdona, és jelenleg Budapesten mûködik más néven.
Kérdésemre, hogy a festékgyár bizonyos
melléktermékeit, hulladékát valóban elhelyezték-e Sárbogárdon, Bereczk azt válaszolta, hogy nem helyezett el ilyet. A festékgyártást úgy oldották meg, hogy nem volt
hulladéka. A Csernobilban alkalmazott
szabadalma kapcsán kaolin keletkezett
melléktermékként, amit a szegedi festékgyárban töltõanyagként használtak. A környezetvédelmi vizsgálat végeredménye az
lett, hogy eladták az új, sárga, diszperzites
vödröket, amiket hulladéknak neveztek a
hatóságok. Most fejezõdött be a 14 éves
környezetvédelmi szennyezés pere, nem
kapott büntetést, felmentették – jelentette
ki. 14 évre évenként 10 millió Ft kártérítést
követel.
Az ásványvíz-palackozót egyébként Bereczk a környezetvédelmi vizsgálatnak köszönheti, mivel akkor találtak rá négy kútra,
Folytatás a következõ oldalon.
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amit még az oroszok fúrtak. Ráadásul valóban kiváló minõségû vízre leltek. Felépült
az üzem, fölavatták annak rendje s módja
szerint, és elkezdték a gyártást, szállították
a palackozott Imola vizet boltokba, patikákba.
Akkor mégis mi volt a baj?
Bereczk Imre többeket is okol a kialakult
helyzetért, és maffiát, csalást, lopást, összeesküvést sejt a felszámolás hátterében. Álláspontja szerint az ásványvíz-palackozó
azért nem mûködik, mert valaki tudatosan
nem fizetett határidõben a cégnek, hogy az
ne tudja kifizetni a tartozásait, és a végelszámoláskor megkaparinthassa a gyárat. A
beruházás 9,7 millió régi svájci frank lett
volna. Elkezdték szerelni a gyárat, kifizettek 6,7 milliót, és a bank közölte, hogy a 3
milliót nem adja oda, pedig közjegyzõi okiratba van foglalva. Az engedélyt 14 hónap
alatt kapta meg. Közben fizetni kellett a
dolgozókat, áramot. Imre bácsi azt állítja:
442 millió Ft a tartozása, de 2 milliárd 800
millió Ft-ot követelnek rajta. Õ „cserébe”
közel 10 milliárd forintos igényt támaszt a
bank hitelfolyósításának elmaradásából
származó kára miatt.
Az ásványvíz-palackozó az övé – jelentette
ki –, tele van alapanyaggal, tudnának dolgozni, ha hagynák õket. Ha dolgozhatnának az ásványvíz-palackozóban, akkor két
év múlva senkinek sem tartoznának. Így,
hogy áll a gyár, nem fizet be 550 millió Ft
áfát, és 40 munkanélkülit fizet az állam.
Amikor a palackozó beindult, Bereczk több
mint 100 munkavállaló foglalkoztatását
ígérte. Erre kapott támogatást is. 120 embert kellett volna fölvennie megadott határidõig. Kérdésemre, hogy mennyien dolgoztak valójában az üzemben, és mi lett a támogatás sorsa, nem válaszolt érdemben. Annyi
kiderült, hogy Atalába, 140 kilométer távolságra, minden nap két kisbusszal utaztatott
embereket betanulásra.

A felszámoló tájékoztatása
A Somogy Mega 2000 Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. „f.a.” felszámolóbiztosa,
Gulyik Zsolt megkeresésemre az alábbi
részletekrõl tájékoztatott a sárbogárdi ásványvíz-palackozó ügyében:
A Somogy Mega 2000 Kft. „f.a.” (1119 Budapest, Csurgói utca 22. 1. em. 16.) tulajdonában van, amely adós gazdálkodó szervezet felszámolási eljárás alatt áll. A felszámolás kezdõ idõpontja: 2012. március 19-e.
Az adós társaság fizetésképtelenségét a Fõvárosi Törvényszék állapította meg jogerõsen és rendelte el a felszámolási eljárás lefolytatását, egyben kijelölte a felszámoló
szervezetet az ABSOLVENTUM Reorganizációs tanácsadó, Vagyonfelügyelõ és
Felszámoló Kft. személyében.
Bereczk Imre nem fél az eljárásban, és –
mint résztulajdonosnak – a felszámolás
kezdõ idõpontjától megszûntek a gazdálkodó szervezettel kapcsolatos külön jogszabályokban meghatározott jogai.
A Somogy Mega 2000 Kft. „f.a.” felszámolási eljárásában több mint 20 hitelezõ jelentkezett, mintegy 3,5 milliárd forint hitelezõi igényt bejelentve.
A felszámoló törvényben szabott feladata
az adós cég gazdasági tevékenységének
ésszerû befejezése, hiszen a felszámolási el-
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járás olyan eljárás, amelynek célja, hogy a
fizetésképtelen adós jogutód nélküli megszüntetése során a hitelezõk törvényben
meghatározott módon kielégítést nyerjenek.
A felszámoló az eljárás elsõ szakaszában kísérletet tett az ásványvíz-palackozó üzem
felszámolás alatti gazdaságos üzemeltetésére bérleti konstrukció formájában. Ezért
több bérlõjelölt versenyeztetése után bérleti szerzõdést kötött, de ez a szerzõdés nem
lépett hatályba, mert a bérbe vevõ nem teljesítette a hatályba lépéshez szükséges feltételeket, többek között elmulasztott vagyoni biztosítékot fizetni. Mindezek után a
hitelezõi igény többségét birtokló hitelezõ
nem járult hozzá az üzemeltetéshez, hanem
az értékesítést szorgalmazta a Csõdtörvény
elõírásaira hivatkozva.
Tekintettel arra, hogy a felszámoló a felszámolási eljárás alatt köteles gondoskodni az
adós vagyonának megóvásáról, megõrzésérõl, az üzem területére az engedélye nélkül
senki nem léphet be.
A sárbogárdi ásványvíz-palackozó üzem
egyébként 2011 nyarától nem üzemelt; azt
megelõzõen sem az adós cég mûködtette,
hanem bérbe adta olyan bérlõnek, aki nem
fizette ki még a közüzemi szolgáltatásokat
sem, így a szolgáltató lekötötte az üzemet
az energiaellátásról a felszámolási eljárástól függetlenül.
A felszámoló legfontosabb feladata az adós
vagyontárgyainak nyilvános értékesítése –
pályázat, vagy árverés keretében – a forgalomban elérhetõ legmagasabb áron. Ennek
érdekében a sárbogárdi ásványvíz-palackozó üzem már többször meghirdetésre került
nyilvános értékesítési pályázat keretében,
mely a Cégközlöny hasábjain nyomon követhetõ. Jelenleg is egy újabb hirdetés elõkészítésén dolgozik a felszámoló a hitelezõkkel együttmûködve.
Eddig is számos érdeklõdõ volt, és most is
több befektetni szándékozót tájékoztat a
felszámoló a pályázati lehetõségrõl.
A felszámoló célja a palackozó üzem mûködésképes egységként történõ értékesítése,
annak érdekében, hogy egyrészrõl hasznosuljon az ásványvízvagyon, másrészrõl az
üzem újraindításával újra munkahelyek létesüljenek Sárbogárdon. E munkában a felszámolóval együttmûködik Sárbogárd önkormányzata, illetve polgármestere is.

Holdbéli táj
Nem hagyhattam szó nélkül Bereczk Imrével folytatott beszélgetésünk során a volt
szovjet laktanya jelentõs részét beborító be-
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tontörmelék-mezõt sem, ami lehangoló
holdbéli tájként csúfoskodik a modern palackozóüzem árnyékában. A betontenger
mögötti önkormányzati területen – ami korábban tó volt egyesek emlékezete szerint –
szintén nem a természet alakított ki földdel
fedett törmelékbuckákat.
Imre bácsi úgy reagált, hogy raktárat terveztek megépíteni a második fázisban, a kõ
oda lett volna bedarálva.

A lényeg, hogy üzemeljen
a palackozó
Dr. Sükösd Tamás polgármester megkeresésemre elmondta: minden lehetséges befektetõnek, akik felkeresték az önkormányzatot, elmondták: a város azt szeretné,
hogy mihamarabb újra nyisson és üzemeljen a palackozó, és ha ebben bármilyen módon tudnak segíteni a befektetõknek, akkor
megteszik. A törekvés az, hogy az ingatlan
és rajta a gépsorral felszerelt palackozóüzem egyben keljen el. Már csak azért is,
mert az egyik ásványvízkút a csarnok területén belül található, tehát praktikusan ásványvíznyerésre és -palackozásra lehetne
elsõdlegesen használni a területet. Az ásványvízkészlet komoly érték, és a sárbogárdi foglalkoztatási arányon jelentõsen tudna
javítani. Ha az összes kutat teljesen kinyitnák, akkor is több mint 70 évig folyna a víz.
A terület kinézete területrendezési kérdés.
A befektetõk elsõdleges szempontja a csarnok értéke, jó megközelíthetõsége, az ásványvíz minõsége.

Gondolatok
A Bereczk Imrével folytatott beszélgetést
megelõzõen volt bennem tartózkodás, ismerve Imre bácsi múltját és stílusát. Oka
volt e tartózkodásnak az is, hogy õ ajánlkozott nálam a palackozó témájával, és nem
igazán értettem, mi a szándéka az álláspontja kifejtésével, amikor felszámolási eljárás alatt áll a cége. Másrészt foglalkoztatott a palackozó sorsa. Így belevágtam ebbe
a nem kevés kihívással járó interjúba.
Imre bácsi nem könnyû ember. Nõi empatikus szemlélettel elfogadom és tisztelem õt
olyan embernek, amilyen. Saját magával
önmagának kell számot vetnie. Az örökös
harc, bizonyítási vágy láthatóan fölemészti
nemcsak a cégeit, hanem õt magát is. Valójában pedig csupán szeretetre vágyik, hogy
fogadják a köszönését Sárbogárdon. Csak
hát, amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten. Imre bácsi azt mondta, Sárbogárdért
tette, amit tett. Tegyük hozzá: saját gazdasági érdekei szerint. S mivel csõdbe dõlt cégeket, arroganciájával pedig sérelmeket
hagyott maga után, elvesztette hitelét.
Kívánom Imre bácsinak, hogy megbékéljen. Akkor az emberek is másképp fognak
tekinteni rá – talán.
Bízom benne, hogy a volt szovjet laktanya
mihamarabb jó gazdára talál, és nem egy elátkozott romhalmaz marad, aminek közepén az ásványvíz-palackozó Csipkerózsika-álmát alussza, várva a megfelelõ királyfira.
Hargitai–Kiss Virág
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Föld derekán, Indonézia ölén 10.
Novák Kovács Zsolt: – A toradzsáknál
részt vettünk egy temetési szertartáson.
– Hogy kerültetek oda?
– Ismét szerencsénk volt. Amikor Toradzsaföldön jártunk, éppen akkor volt az
egyik faluban temetés. Mivel ez turistalátványosság, szerveznek rá embereket, hogy
elvigyék oda és körbevezessék az érdeklõdõket. Csak ajándékot kellett vinni a családnak, és végignézhettük a szertartást, illetve leültettek bennünket egy teára.
– Õk siratva gyászolnak?
– Nem. Indonéziában más a gyász, mint
nálunk, ami a vallással függ össze. Alapvetõen mohamedán, muzulmán az ország, de
Balin a hindu jellemzõ, a toradzsáknál pedig a keresztény és az õsi animista jellegû
vallás. Jakartában a mohamedán vallás
mindenhol jelen van, feliratokban és rengeteg mecset formájában. Mecset lehet
bármilyen hétköznapi ház is. A lényeg,
hogy ott összejöhessen a közösség. Jakarta
és Indonézia legnagyobb mecsetében piknikjellegû a hangulat. Vannak tanítók és
tanítványok, akik a folyosón folytatnak
eszmecserét, a teremben pedig összevissza
vannak az emberek; van, aki olvasgat, van,
aki imádkozik. A falakon nincsen emberábrázolás, csak feliratok. Ebben a mecsetben van a helyiek szerint a legnagyobb dob
Indonéziában. Különlegesség, hogy muszlim régiókban a szállodai szoba mennyezetén volt egy jel, ami azt mutatja, merre van
Mekka, hiszen a mohamedánoknak Mekka felé fordulva kell imádkozni.
– Milyen vallási nevezetességeket látogattatok meg?
– Jáva szigetén Borobudurt, mely a világ
legnagyobb buddhista temploma. A VIIVIII. században épült Krisztus után. Mivel
az iszlám bejövetelével eltûntek a buddhisták a szigetrõl, a templom elfelejtõdött,
benõtte a dzsungel, és több méter vastagságban beborította a közeli vulkán hamuja. A XIX. század elején európai holland
utazók fedezték fel és kezdték el kiásni.

A XX. század elején aztán jött egy földrengés meg egy vulkánkitörés, ami ismét belepte hamuval. A XX. század végén újra
rekonstruálni kellett az egészet. Több mint
10 évig tartott a helyreállítás. A templomegyüttes 9 szintbõl áll. Az alsó 6 szint négyzet alaprajzú, fölötte 3 kör alaprajzú szint
van. Ez a világot jelképezi: az alvilágot, az e
világot illetve középen, a legmagasabban a
Nirvánát, a lélek vándorlásának végállomását. A négyszögletes részeket körben a
szenvedélyeket, emberi gyarlóságokat ábrázoló dombormûvek borítják, bazaltból
meg andezitbõl. Följebb 504 különbözõ
Buddha-szobor van – mindegyik kézállása
másmilyen. Azt mondják a helyiek, hogy
Buddha különbözõ iránymutatásait lehet
megkeresni mindegyikben. Ezeken a szinteken a dombormûveken már a szenvedélyektõl való megszabadulás lépéseit láthatjuk Buddha élettörténetének epizódjaiban.
– Csodálatos belegondolni, hogy a VII.
században ilyen hatalmas alkotást készítettek kézzel!

– Pusztán faragással, habarcs nélkül állították össze a köveket, és így ért meg sok
évszázadot viszonylagos épségben. A kis
harangokat dagobáknak hívják, lyukacsosak, és a belsejükben egy-egy Buddha-szobor van. A harangok a szenvedélyektõl való elhatárolódást jelképezik. Ha valaki be
tud nyúlni a réseken és meg tudja érinteni
a szobrot, az szerencsét hoz. A vallás érde-

kes velejárója, hogy nemcsak köveket tisztelnek, hanem élõlényeket is. Van egy fügeféle, amit banyánfának hívnak. Ezek
szent fák, és minden településen megtalálhatók. Ünnepnapokon körbetekerik õket
különbözõ színû szövetekkel.
A másik nagy jávai templomegyüttes a hindu Prambanan. Az elsõ ezredforduló környékén épülhetett. A hindu vallásnak három fõ istensége van: a teremtõ, a megtartó és a pusztító. A három isten egyenrangú.
Azzal, hogy Síva a pusztító, az élet vége,
egyúttal egy új kezdete is. Hiszen a halál
révén elszáll a lélek a testbõl és bekerülhet
egy másik testbe. Vagyis Síva nem rossz,
hanem egy új lehetõség megnyitója. A három isten tiszteletére épült ez a templomegyüttes, aminek van három nagyobb
temploma, illetve több kisebb egymás közelében, az istenségek reinkarnációit jelképezve. Mivel Jáván nincsenek már hinduk, ez sem élõ vallási kegyhely, hanem inkább múzeumként funkcionál. Sajnos egy
földrengés néhány évvel ezelõtt összedöntötte egy részét, most folyik az újjáépítés.
A hívek a templom elõtti téren gyûltek öszsze, és csak a pap tevékenykedett a szent
épületben.
– Hogyan élik meg a vallást az emberek a
mindennapjaikban?
– A vallás élõ dolog. Számtalan helyen lehetett találkozni hívõ, imádkozó emberekkel. A hindu vallás velejárója, hogy az isteneknek ajándékokat kell adni. Bali szigetén kis tálcákon, banánlevélen virágokat,
élelmiszert, egyebeket adnak az isteneknek, és ezeket bárhol el lehet helyezni: út
szélén, oszlop tetején, küszöb mellett.
– És ez szent, nem nyúl hozzá senki?
– Nem nyúlhat hozzá senki, nem lehet kidobni. Addig ott van, amíg valamilyen idõjárási esemény, vagy macska, kutya el nem
viszi. Minden nap lehet áldozni, ha valaki
úgy érzi, hogy rászorul az istenek segítségére. Bali szigete azért is különleges, mert
a hindu vallásnál nincs olyan nap, hogy ne
lehetne valamit ünnepelni. Nem véletlenül hívják az istenek meg az ünnepek szigetének. Így csöppentünk bele egy teliholdünnepbe, ahol hatalmas felvonulást
tartottak a környék falvai; zenéltek, ajándékokat hoztak az isteneknek kosarakban,
élõ állatot, kacsát áldoztak.
– A népviseletük kifejezetten csinos, csipkés.
– A zenéjük érdekes hangzású, csilingelõ,
csengõ-bongó, de órákon át hallgatni fárasztó. A zenekarokat gamelánnak hívják.
Csörgõket, kolompokat, sípokat szólaltatnak meg. A híveket a pap megáldja: vízzel
megkeni a homlokukat és rizst szór rá. Érdekesség még, hogy egy-egy család jellemzõen arra költ, arra kuporgat, hogy saját
temploma, szentélye legyen a kert egyik
sarkában.
Folytatjuk.
Hargitai–Kiss Virág
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Ültessünk egy fát!
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Mi szél hozott, gólyahír?

A „Minden születendõ gyermeknek ültessünk egy fát”
elnevezésû pályázat keretében a Sárbogárdi Zengõ Óvoda valamennyi feladat-ellátási helyén közös faültetésre
került sor az elmúlt napokban. A Gemenc Zrt. központ
által meghirdetett pályázat tette lehetõvé, hogy óvodáinkba facsemeték kerüljenek. A mozgalom célja – mely
olvasható honlapjukon is – összetett. „A Gemenc Zrt.
szeretné, ha a faültetési akció elérné, hogy a felnövekvõ
nemzedék érzelmileg is jobban kötõdjön a fához, erdõhöz, ezáltal természeti környezetünk védelméhez. Fontos célként jelenik meg az is, hogy a gyermekek nemzettudata, lokálpatriotizmusuk, szülõhelyük megbecsülése,
szeretete erõsödjön. Az akció egyben elõsegíti, hogy bõvüljön a települések természetes környezetének védelmére irányuló tevékenység is.”

Az óvodáink „zöld szemléletû” pedagógiai programjához jól illeszkedõ célkitûzés keltette fel az érdeklõdésünket, ezért ragadtuk meg a lehetõséget.
A Gemenci Erdõ- és Vadgazdaság Zrt. mozgalmával a
kedvezõtlen klímaváltozás hatásának mérséklésére is
felhívja a figyelmet, mely a mi figyelmünket sem kerülheti el.
Fenntartónk volt jogosult az együttmûködési megállapodást létrehozni, így Sárbogárd Város Önkormányzatának a közbenjárásával településünk 128 db õshonos
(tölgy, kõris, juhar) facsemetét kapott, az elmúlt évben
született gyermekek számának megfelelõen. Óvodáinkban 66 fát ültettünk el az apukák, nagypapák segítségével, önzetlen munkájukat ezúton is köszönöm az intézmény nevében. Az akció keretében – melyet a fenntartó
részérõl Békési József lelkesen felvállalt és koordinál –
nemcsak óvodánk udvarai, hanem a város közterületei is
zöldülni fognak, ha közösen megóvjuk, gondozzuk az elültetett fákat. A járókelõk ne lepõdjenek meg rajta, hogy
a kis fák nevet is kapnak, mégpedig a tavalyi évben született gyermekek nevei szerepelnek kis táblákon a facsemeték mellett.
Ne feledjük a közismert mondást: „A földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.” Ez
az idézet egy nagyon bölcs ember, David Brower szájából
hangzott el sok-sok évvel ezelõtt, aki figyelembe vette fiai, unokái és az azt követõ generációk érdekeit is. Nekünk is elõre kell gondolkodnunk, hogy a jövõ generációi
is egy élhetõ világba születhessenek.
Azok a szülõk, nagyszülõk, akik velünk együtt részt vettek a faültetési akciónkban, jó példát mutattak gyermekeiknek. Köszönjük a felnövekvõ gyermekek nevében is!
Huszárné Kovács Márta intézményvezetõ

Többek között ez a dal is felcsendült azon a kis minikoncerten, melyet a
Violin Mûvészeti Iskola miklósi tagozatának hangszeresei adtak a helyi
Kippkopp Óvodából és a Cecérõl vendégségbe érkezett ovisoknak a klubkönyvtárban pénteken délelõtt. A tíz mûsorszám több mint fele olyan számokból állt, amelyekben több hangszer mûködött együtt különféle összeállításban, és amelyeknek dallamai ismerõsen csengtek a székeken és szõnyegen helyet foglaló, népes, apró hallgatóságnak és az õket kísérõ óvónõknek, dajkáknak.
Elsõként a Kakukk címû német népdalfeldolgozás hangzott el, melyet a
Palotás család tagjai adtak elõ: Panna (szopránfurulya), Péter (triangulum) és édesanyjuk, Beáta (altfurulya). De legalább ilyen jó volt hallgatni a
cicás dalokat a felsõs lánycsoport – Zelman Fanni (fuvola), Furák Alexandra, Huszár Anna (altfurulya), Varga Petra (klarinét) – elõadásában.
A másodikos szolfézscsoport valóságos kis kamaraegyüttessel – Kocsis
Kevin (gitár), Krencz Ábel (klarinét), Huszár Kata (furulya), Bartók Alex
(csörgõdob) – kísérte társai énekét egy francia dal (Erdõ mélyén) kapcsán.
Szintén ebbõl az osztályból egy másik csoport – Tóth Zsuzsanna, Szántó
Bulcsú (gitár), Huszár Kata (furulya) – is összeállt közös muzsikálásra.
Kristóf Anna Mária trombitált, Bögyös Zsombor pedig dobolt.

Az elõadott darabok között Kodály Zoltán, Kerényi György, Georg Philipp Telemann szerzeményeit is fellelhettük, és közös éneklés is színesítette délelõtti tavaszcsalogató programot.
A zárószám Csajkovszkij Nápolyi tánca volt a Hattyúk tava címû balettbõl,
melyet Szummer Ádám szólaltatott meg trombitán. A mûsorszámokat
konferálta és zongorán kísért: Jákob Zoltán.
Tudósítóinktól
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Könyvtári esték
Költészet napja 2015
A Madarász József Városi Könyvtár szeretettel meghívja
Önt és kedves családját

2015. április 2. Bogárd és Vidéke

Cecén repültek
a mesék szárnyán

2015. április 13-án, hétfõn, 17 órára

Szegedi Kovács György
„Enyhítõ körülmények”
címû költõi estjére.
A költõt bemutatja és verseit elõadja: F. Dõry
Magdolna.
Közremûködnek: Makkos Anna Ráhel (vers),
Makkos Norbert (vers) és Makkos Ambrus
(ének, gitár).
Mindenkit szeretettel várunk!

FELHÍVÁS
A Sárbogárdi Múzeum Egyesület a második
világháború befejezésének 70. évfordulója alkalmából kiállítást szervez 2015 õszén.
Arra kérünk mindenkit, hogy akinek van a háborúhoz kapcsolódó tárgyi emléke (fénykép,
levelezõlap, kitüntetés, katonai eszköz stb.),
s szívesen megmutatná másnak is, jelentkezzen a sarbogardimuzeum@gmail.com címen, vagy a https://www.facebook.com/
sarbogardimuzeumegyesulet oldalon!
Emlékezzünk közösen a hetven év elõtti történésekre!

Az én történetem
A Sárbogárdi Múzeum Egyesület pályázatot
hirdet a második világháború befejezésének
70. évfordulója alkalmából „Az én történetem” címmel.
Pályázni lehet írásmûvekkel, hang- és képdokumentumokkal, amelyek kapcsolódnak Sárbogárd és környékének világháborús történetéhez. A beadott pályamû lehet személyes
visszaemlékezés, interjú emlékezõkkel, családi emlékekbõl, képekbõl, dokumentumokból, tárgyi emlékekbõl összeállított gyûjtemény.
Részletes információkat az egyesület vezetõségénél kaphatnak az érdeklõdõk:
Novák Kovács Zsolt, 06 (30) 2732 389,
sarbogardimuzeum@gmail.com, Isztl László, dr. Lendvai Gábor, Sáriné Geiger Ágnes.
A pályázatok leadási határideje, helye:
2015. szeptember 30., József Attila Mûvelõdési Központ, Hõsök tere 3.
A pályamûveket szakmai zsûri értékeli. A kiemelkedõ pályamûvek értékes jutalomban
részesülnek. A legjobb pályamûvek nyomtatásban való megjelenését támogatjuk, illetve
a gyûjteményekbõl kiállítást szervezünk.
Sárbogárdi Múzeum Egyesület

Már tizenkettedik alkalommal került megrendezésre április elsején az Illyés Gyula
emlékének szentelt mesemondó verseny.
A cecei iskolában fontosnak tartják megõrizni a mesék szép hagyományát. Örömmel, nagy szeretettel várták a közeli iskolák nevezõit, Abától egészen Alsószentivánig. Szerencsére idén is sok jelentkezõ
volt. Sárbogárdról a Mészöly Géza Általános Iskolából és a Sárszentmiklósi Általános Iskola is képviseltette magát.
A cecei iskola névadójának tiszteletére
2003-ban rendezték meg elõször a versenyt, hogy az ezen a vidéken felnövõ író
örökségét átadják a fiatal generációnak.
Az intézmény igazgatója, Király László
nyitotta meg a rendezvényt, amelyben a
mese szeretetérõl, fontosságáról beszélt.
Megköszönte a pedagógusok, szülõk áldozatos munkáját. Látszik, hogy a versenyt
kiemelten fontosnak tartják többen is, hiszen támogatta a rendezvényt többek között a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár, a Cecei Iskoláért Közhasznú Alapítvány, valamint Varga Gábor országgyûlési
képviselõ.
A tanulók szép ünnepi mûsorral köszöntötték a vendégeket. Elsõként két tehetséges furulyás, Lehota Eszter és Pajor Lili,
akik máris a mese világába repítettek minket furulyajátékukkal. Következõként dr.
Menyhártné Zsiros Mária, az iskola kiemelt támogatója köszöntötte az összegyûlt gyerekeket, majd 4 éves unokája szavalt el egy gyönyörû verset magabiztosan,
bátorságával példát mutatva a többi gyerkõcnek. Zongorán tehetségét bemutatta
Kacz István Ádám 7. b osztályos tanuló,
majd a negyedik évfolyamos drámások adták elõ Lázár Ervintõl A fájós fogú oroszlánt.
A fantasztikus színdarab után közösen átsétáltak az iskola tanulói és az érdeklõdõk
az Illyés Gyula-szoborhoz, ahol Király

László és Szabóné Várady Katalin elhelyezték az ünnepi koszorút.
Ezután kezdõdött az igazi verseny, külön
osztálytermekben. Hallhattunk csodákkal
teli meséket, amelyek életünk során megtanítanak bennünket szeretetre, jóságra,
becsületre és még a csalafintaságra is. A jelenlévõ felnõttek is megálltak egy pillanatra, hogy újra átéljék gyermekkoruk szép,
önfeledt verseit, meséit, mondókáit.
Mágocsi Adrienn
A verseny helyezettjei:
1. évfolyam: I. Palotás Panna, Sárszentmiklós, II. Gaál Levente, Cece, III. Huszti Péter
Tivadar, Aba, III. Vorsléger Zoltán Márton,
Mészöly Géza Ált. Isk.
2. évfolyam: I. Bõjtös Benedek, Mészöly Géza Ált. Isk., II. Koloh Roland, Aba, III. Somogyvári Gréta, Sárszentmiklós, III. Nyári
Ilona Karola, Sárkeresztúr. Különdíj: Baumann Dóra, Cece.
3. évfolyam: I. Bögyös Barbara, Sárszentmiklós, II. Már Zétény, Sárszentmiklós, III. Zsuzsics Cintia, Sárkeresztúr, III. Szakál Rebeka, Cece.
4. évfolyam: I. Pajor Lili, Cece, II. Schneider
Evelin, Aba, III. Sudár Lara, Mészöly Géza
Ált. Isk., III. Szepesi Balázs, Cece.
5. évfolyam: I. Pszota Csenge, Mészöly Géza
Ált. Isk., II. Lehota Eszter, Cece, III. Romhányi Blanka, Sárszentmiklós. Különdíj: Németh Dániel, Petõfi Sándor Gimn.
6. évfolyam: I. Huszár Anna, Sárszentmiklós,
II. Biró Bence, Petõfi Sándor Gimn., III.
Répási Eszter Csenge, Sárszentmiklós, III.
Kovács Jázmin, Sárkeresztúr.
7-8. évfolyam: I. Horváth Zsombor, Petõfi
Sándor Gimn., II. Schmidt Péter, Mészöly
Géza Ált. Isk., III. Bali Miklós, Cece, III. Orsós Ádám, Pálfa. Különdíj: Salamon Ronald,
Cece, Varga Gyula, Cece.
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Mészöly-hírek
Szent László próba
Március 21-én szombaton a TIE-pályázathoz kapcsolódó Szent László próbán
vettünk részt. A rendezvénynek a székesfehérvári Tóvárosi Általános Iskola színvonalas tornacsarnoka adott otthont.

19 iskolából érkezett, 10 fõs negyedikes
csapat mérte össze képességeit és ügyességét. Mivel ennyi gyerek egyszerre nem tudott versengeni, két csoportra osztotta
õket a rendezõség. A sor- és váltóversenyeken a gyerekek vidáman játszottak, lelkesen szurkoltak egymásnak. A cél a csapatszellem kialakítása, nem pedig a verseny megnyerése volt, így helyezéseket
sem kaptak a csapatok. A rendezvény karneváli hangulatban telt. Mindenki élvezte
a változatos feladatokat.
Kíváncsian várjuk a következõ próbát.
Varsányi Erzsébet és Varga Angéla

TIE Mészöly – harmadik próba

vevõk játékos akadálypályákat teljesítettek, melyhez elengedhetetlen a megfelelõ
csapatszellem kialakítása, alkalmazása.
Tíz állomáshelyen mérettek meg tanulóink: gólyaláb, kempó, pokróclabda, rönkhajítás, petanque, kötélhúzás, petrencés
rúd, ördöglakat, célba dobás, kondipark. A
legnépszerûbbnek a kempó bizonyult,
ahol önvédelmi alapfogásokat sajátítottak
el. A petanque francia eredetû golyójáték,
amelyben egy körbõl kellett 6-10 méterre
dobni a golyókat. Ezzel a játékkal most ismerkedtek meg gyermekeink, ennek ellenére rendkívül ügyesek voltak.
Kissé szeles, ám tartalmas délelõttön vettünk részt Fejér megye 170 diákjával
együtt. A programsorozat folytatódik,
minden évfolyam képviselteti magát április és május valamelyik hétvégéjén az
Agárdi Parkerdõben.
Dicsérdi Józsefné

Úszásoktatás
Ismét eltelt egy év. Idén újra meghirdettük
diákjaink számára az úszásoktatást. 22 lelkes tanuló vágott neki és szelte a dunaújvárosi uszoda vizét. A csoport fele elsõ osztályosokból állt, akik már az óvodában elkezdték az alapok elsajátítását. Nagyon
szépen vették az akadályokat a hát- és
gyorsúszásban.
Jövõre folytatjuk! Reméljük, már a sárbogárdi, új uszodában.
Varsányi Erzsébet testnevelõ

Happy-happy hét

2015. március 28-án, szombaton, délelõtt
az Agárdi Parkerdõben került megrendezésre a TÁMOP 6. 1. 2. A-14/1-2014-001
pályázat Fejér megyei Hétpróba Maraton
Kinizsi állomása.
A maratonpróbán résztvevõ nyolcadik évfolyamos diákjaink csapatban tettek meg
egy 4,2 kilométeres kijelölt távot, miközben Agárd természeti környezetét és a tájegység adottságait is megismerték. A Kinizsi erõpróbán a küzdõsportokban, nehéz
atlétikai mozgásformák alkalmazásában
próbálhatták ki magukat a résztvevõk.
A Maraton–Kinizsi próba a gyermekek
természetes alapmozgására épült: a részt-

Napjainkban az általános iskolás korú gyerekek (is) egyre nagyobb számban szinte
csak cukrozott, szénsavas üdítõitalokat fogyasztanak. Tapasztalhatja ezt a szülõ is,
tanár is egyaránt. Mindezt annak ellenére,
hogy rengeteg fórumon olvashatunk arról,
mennyire sok káros hatást gyakorolnak
egészségünkre az ezekben az italokban található adalékanyagok. Persze, nem azzal
van a gond, ha néha-néha megiszunk egy
kólát, hanem azzal, ha egész évben, esetleg
minden nap ezek a károsnak ítélt anyagok
kerülnek egy fejlõdésben lévõ ember szervezetébe.

Az iskolánkban, Töbörzsökön végzett felmérés szerint a gyerekek kb. 20 %-a fogyaszt napi szinten – esetleg többször is –
energiaitalt (ami 14 éves kor alatt nem
ajánlott), szénsavas üdítõitalt, kólát. Szerencsére a válaszadók 40 %-a fogyaszt naponta elég gyakran ásványvizet, vagy csapvizet. Azért az a 20 % elgondolkodtató.
Talán a szülõk nem gondolnak bele, hogy a
gyermekük táskájába kerülõ 1/2 liter kóla
1,5 csésze kávéban található koffeint és 15
kockacukornyi fehér cukrot tartalmaz.
Mellesleg a koffein igen erõs függõséget
okoz. Megvonása kínzó testi tüneteket is
produkálhat.
Sok gyermeket érintõ problémáról van szó
tehát. Talán ez azért tûnt fel nekünk, mert
kicsi, családias iskola vagyunk, ahol a gyerekek jobban a szemünk elõtt vannak, ahol
közvetlen, személyes kapcsolatot tudunk
velük kialakítani.
Ezért fogadtuk nagy örömmel az OÉTI által szervezett „Happy hét” programot,
amely a vízivás szükségességét hivatott
népszerûsíteni. A hét során minden osztályban sor került legalább 1 olyan órára,
ahol a gyerekek megismerhették a víz élettani hatásait, hiányának tüneteit, az üdítõitalokban található adalékanyagok szervezetre gyakorolt hatásait.
Kijelöltünk egy olyan napot, amikor minden gyermek és pedagógus kék ruhát öltött.
Gyalogtúrát szerveztünk a nem túl közeli
Nádor-csatornához, ahol a túra felénél a
megfáradt felsõs diákság és az õket kísérõ
pedagógusok 1-1 üveg ásványvízzel csillapíthatták szomjukat.
Mire hazaértünk, elfáradtunk, igen. Ennek ellenére azonban jó volt együtt lenni,
jókat beszélgetni, nevetgélni együtt a szabad levegõn.
Krenczné Zocskár Zsuzsanna,
MGÁI Szent István Tagiskolája
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Bendegúz-siker
2015. március 27-én, pénteken iskolánk 12
tanulója Székesfehérvárra utazott Állóné
Hajnalka nénivel. Bejutottunk a Bendegúz Gyermek- és Ifjúsági Akadémia XVI.
nyelvÉSZ tanulmányi versenyének megyei
fordulójába. Mi, harmadikosok, négyen
voltunk, több teremben írtuk a versenyfeladatokat. 45 percet kaptunk a húsz kérdés
helyes válaszaira. Nem voltak nagyon nehezek, de könnyûek se. A verseny után kifújhattuk magunkat. Lehetett tollasozni,
pingpongozni, filmet nézni, társasozni. Finomakat ehettünk is. Jó hangulatú volt a
forduló számomra. Izgultam, milyen eredményt értem el.
Meglepõdtem, és nagyon boldog voltam,
amikor hallottam a nevem, hogy én lettem
a 2. helyezett. Elõfordulhat, hogy kapok
meghívót az országos döntõbe, ahová az
elsõk mehetnek. Jutalmul kaptam szép oklevelet, egy tollat, egy pólót meg egy mesekönyvet.
Otthon nagyon megdicsértek. Az iskolában az osztálytársaimtól nagy tapsot kaptam.
Oszlánczi Bálint 3. a osztály,
Sárszentmiklósi Általános Iskola

2015. április 2. Bogárd és Vidéke

Alsószentiváni gyõzelem
az Illyés-kupán
A tanévi versenyek közül mindig
igyekszünk részt venni azokon,
amelyeket egy-egy közeli iskola
szervez, hiszen ezekre viszonylag
könnyen eljuthatunk (ezúton is
köszönet a közremûködõ szülõknek) és lehetõségünk van
megmutatni azt, hogy egy kisebb
iskola is érhet el jó eredményeket, még ha a létszámból adódóan kevesebb is esetleg a tehetséges tanulónk, mint egy nagyobb
iskola esetében. Nem volt kérdés, hogy a Cecei Általános Iskola által szervezett Illyés-kupán is
ott a helyünk.
Március 31-én délután a Cecei
Általános Iskola tornatermében
5 csapattal mérték össze tudásukat a felsõseink. 5–8-ig minden
évfolyamból 1 fiú és egy lány, vagyis összesen 8 fõ képviselte iskolánkat Mészáros Rebeka, Márkli Anna, Biber Ildikó, Porteleki Alexandra, Kovács Krisztián, Nyári Márk,
Tóvízi Richárd és Hír István személyében.
A versenyen az egyéni képességeken túl a csapat együttmûködése és a párok összeszokottsága is sokat számított. A felhívást egy hete kaptuk meg a cecei iskolától, s azóta szorgalmasan gyakoroltak tanulóink az útmutatás alapján. A kitartó gyakorlás meghozta
eredményét: a 6 versenyzõ csapat közül tanulóink megszerezték az elsõ helyet. Teljesítményükre büszkék vagyunk, s ezúton is gratulálunk nekik is, valamint köszönetet
mondunk felkészítõjüknek, Kaszás Ivett tanárnõnek is!
Kiss Attila
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Cecei sulibörze
Happy Víz

Az elmúlt héten szervezték meg országosan az OÉTI által koordinált Happy Víz programokat, amik a vízivás népszerûsítését, a
vízfogyasztás támogatását célozzák meg. A Cecei Általános Iskola diákjai immár hatodik éve csatlakoznak a programhoz, rajzokat készítenek, kérdõíveket és totókat töltenek ki a vízfogyasztással kapcsolatban. Az idei évben nagy sikert aratott a Vízbüfé
Program, melynek keretében a diákok a szünetekben az aulában
kialakított „Büféhez” járulhattak, ahol kedvükre ihattak a frissítõbõl. A Vízbüfét Sebestyén Éva és Fábián Enikõ „üzemeltették”
a cecei iskolában.

Óvoda–iskola átmenet
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Március 31-én két részben, külön az elsõ, második és harmadik,
negyedik évfolyamosoknak tartottak zenés idõutazást a mûvelõdési házban, melyen a népdalok világán keresztül mutatták be
népzenei hangszereiket. Együtt énekelve, mozogva adták elõ
nemzeti értékeinket, amiket olyan különleges hangszerekkel kísértek, mint a nagybõgõ, sokféle furulya, dudák, tekerõlant, tilinkó stb. Igazán különleges élményt nyújtottak a diákjaink számára,
akik ritkán találkoznak ilyen régi és értékes hangszerekkel. A
népdalok éneklésével támogatták a népdalokról szerzett iskolai
ismeretek elmélyítését is.

Igazán értékes és tartalmas
órát töltöttek el diákjaink a
Kákics együttes jóvoltából,
akik nemcsak nagyszerû zenészek, de pedagógiai érzékük is
kiváló.
A program a Cecei Általános
Iskola TÁMOP 3.3.8.B-122012-0066 azonosító számú
pályázata segítségével valósult meg.
Szabóné Várady Katalin igh.

Udvartakarítás

Március 24-én, kedden tartották a cecei iskolában az óvoda-iskola átmenet program következõ állomását, amikor a gyermekeknek egy játékos foglalkozást tartottak az alsó tagozatos nevelõk.
A játékos feladatlap elkészítése után egy mackót készítettek maguknak az iskolába készülõ diákok, majd kipróbálhatták az interaktív táblát is, ami igazán nagy kaland volt számukra.
Amíg a gyermekeik iskolást „játszottak”, a szülõk megismerkedhettek az intézmény legfontosabb adataival, sajátosságaival,
programjaival, amivel Király László igazgató ismertette meg õket
egy digitális bemutató keretében. Ezután az elsõs tanító nénik
elemezték a szülõkkel, hogy mi mindenre van szükségük a leendõ
elsõs diákoknak, és a fogalmak mögött mit is értenek a pedagógusok valójában.
A jó hangulatban telt délután célja az volt, hogy a gyerekek ismerkedjenek meg az iskola épületével, a foglalkozások, a „padban
ülés” tevékenységével, míg szüleik kapjanak kérdéseikre megnyugtató válaszokat, amik az iskolaválasztásban támogatják õket.

Fújd fel juhász a dudádat!
A székesfehérvári Kákics együttes tavaly karácsonykor adott adventi mûsort az iskolásoknak, és a nagy sikerre való tekintettel az
iskola vezetése úgy döntött, hogy a közelgõ húsvéti ünnepek apropóján ismét meghívja õket egy elõadás erejéig.

Iskolánkban javában zajlik a „Minden, ami iskola!” címû, három
hetet meghaladó projekt megvalósítása. Ennek jegyében fogtak
össze az iskola nevelõi, diákjai és a diákok szülei a hétfõi, kicsit borongós délutánon, hogy szebbé tegyék az intézmény hatalmas
parkját az Illyés-napok tiszteletére. Gereblyét, lapátot, seprût, vékákat, vödröket fogtak a kicsik és nagyok, és szorgos kezek varázsolták széppé az iskolaépület környezetét. Az évfolyamok között
felosztásra kerültek a park egyes területei, és mindenki nekilátott
a munkálatoknak. Lombot szedtek, gazoltak, söpörtek, gereblyéztek, ástak, követ szedtek azok a szülõk és diákok, akik szívükön viselték ezt a kezdeményezést. Az idõjárás is kegyes volt, és
nem mosta el az esõ a programot!

Köszönjük mindazoknak a segítségét, akik eljöttek és velünk
együtt azon fáradoztak, hogy gyermekeink szebb környezetben
legyenek, illetve hogy a rendezvényhez illõen tudjuk fogadni vendégeinket!
Az intézmény munkatársai
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CSALÁDI KÖR / A MI VILÁGUNK

NAGYMAMA RECEPTJEI
ALMÁS PECSENYE
Hozzávalók: 1,5 kg sertéscomb, 2 db alma, 2 db vöröshagyma, 5
dkg mustár, 2 ek méz, 30 dkg császárszalonna (vékonyra szelve),
só, esetleg grillfûszer ízlés szerint.
Az almákat cikkekre vágjuk, a hagymát vékony karikára. A húst
bevagdossuk, minden mélyedésbe teszünk mustárt és belecsúsztatunk egy almacikkelyt, sóval, grillfûszerrel és a mézzel bedörzsöljük. Egy tepsit olajjal kikenünk, a szalonnaszeletek felével kibéleljük, rászórjuk a hagymakarikákat, ráfektetjük a húst, rárakjuk a maradék szalonnát. Alufóliával betakarjuk, sütõben 120
percet sütjük 200 fokon, majd levesszük a fóliát, leöntjük a felesleges lét, ami keletkezett sülés közben, és még 30 percet sütjük.

OLASZ SAJTGOLYÓ
Hozzávalók: 25 dkg mascarpone, 2 ek reszelt parmezán, 20 dkg
bármilyen reszelt sajt, 2-3 gerezd fokhagyma, 0,5 ek szárított bazsalikom, de legjobb a friss, kb. 10 levélke, só, bors, rózsabors.
A sajtokat keverjük krémesre, reszeljük hozzá a fokhagymát, ízesítsük, ha van otthon friss bazsalikomlevél, akkor aprítsuk azt
hozzá. Tegyük a masszát a hûtõbe legalább 1 órára, majd formáljunk diónyi gombócokat belõle. Tálaláskor szórjuk meg tört rózsaborssal.

BACONBEN SÜLT SAJTTEKERCS
Hozzávalók: 8 szelet kocka alakú kenyér, 8 szelet sajt, 8 szelet bacon, vaj a sütéshez.
A kenyér széleit levágjuk, majd egy sodrófával kinyújtjuk. Tegyünk rá egy szelet sajtot, majd tekerjük fel. Tekerjünk rá egy szelet bacont, és fogpiszkálóval rögzítsük. Vajazzunk ki egy serpenyõt, és közepes lángon kezdjük el sütni a tekercseket, amíg pirulni kezd és a sajt olvadni kezd a közepén. Azonnal tálaljuk.

ALMÁS KRÉMES
Hozzávalók a tésztához: 60 dkg finomliszt, 1 cs sütõpor, 20 dkg
sertészsír, 2 cs vaníliás cukor, 2 db tojás, 20 dkg cukor, 17 dkg tejföl; az 1. krémhez: 2 tasak vaníliás pudingpor, 3 ek cukor, 7 dl tej; a
2. krémhez: 25 dkg margarin, 15 dkg porcukor, 1 cs vaníliás cukor;
az almás részhez: 6 nagy db alma, 10 dkg cukor, 3 kk fahéj, a tetejére: 2 dkg étcsokoládé.
A lisztet a zsírral, sütõporral elmorzsoljuk, majd hozzáadva a tojásokat, vaníliát, kristálycukrot, kis doboz tejfölt összegyúrjuk, 3
részre osztjuk. Egy nagy tepsi hátoldalát kizsírozzuk, és a 28x35
cm-es lapra kinyújtott tésztát ráhelyezzük. Elõmelegített sütõben
kb. 170 fokon 10-15 perc alatt készre sütjük. Óvatosan lecsúsztatjuk egy tálcára, és hûlni hagyjuk (még 2 x ismételve). A vaníliapudingot elkeverjük a kristálycukorral és a tejjel, sûrûre fõzzük.
Idõnként megkeverve langyosra hûtjük. A margarint a porcukorral és a vaníliás cukorral habosra keverjük, és amikor már langyos
a fõzött pudingos krém, összekeverjük. A tisztára mosott almákat
megreszeljük (reszelve 90 dkg), a kristálycukorral és az õrölt fahéjjal megpároljuk. Még langyosan rákenjük az elsõ lapra. Rárakjuk a második lapot, megkenjük a krémmel úgy, hogy egy kicsi a
tetejére is maradjon. Erre tesszük a harmadik lapot, amire a maradék krémet kenjük. Étcsokoládét reszelünk rá. Hûvös helyre
tesszük, másnap szeleteljük.

AMARETTO
Hozzávalók (5 adag): 5 dl vodka, 2,5 dl víz, 250 g cukor, 30 ml
mandulaaroma (2 ek), 2 tk vaníliaaroma.
A vizet és a cukrot egy lábosba tesszük, és addig melegítjük, míg a
cukor teljesen fel nem olvad, majd hagyjuk kihûlni, félretesszük.
Ha kihûlt a cukros folyadékunk, beletöltjük egy kb. 1 literes üvegbe. A vodkát ízesítjük a kétféle aromával, elkeverjük, majd a vízhez adjuk.
Összekeverjük, vagy összerázzuk, és már fogyaszthatjuk is!

2015. április 2. Bogárd és Vidéke

EGY POLITIKAI KIVÉGZÉS
TÖRTÉNETE
Az esemény a Római Birodalom egy Isten háta mögötti tartományában, Júdeában történt Tiberius császár uralkodásának vége
felé. A területet még Augustus császár csatolta a birodalomhoz,
de meghagyta önkormányzatát, két Heródes nevû királya volt
egymás után. Hogy miért kellett ez a vidék Rómának, az titok.
Vannak ezek a világbirodalmak, amelyek hivatottnak érzik magukat, hogy az egész világ felett uralkodjanak. Amíg az alattvaló állam engedelmes és nyugodt, addig a normális fõnök békén hagyja.
Aztán ha lázongás tör ki, odacsap. (Jó példa Jeruzsálem késõbbi
földig rombolása vagy a magyar 56 vérbe fojtása.)
Szinte teljes nyugalom volt itt, amikor ez a Jézus nevû veszélyes fiatalember Galileából eljött Jeruzsálembe egy népes csoport kíséretében. A római helytartó, Pilátus nevû, nem törõdött vele. Megszokta, hogy a zsidók fanatikusok, hajlamosak vallási csetepatékra. Tiberius császár nyilván Jézus nevét sem hallotta, állítólag kisfiúkkal szeretett fajtalankodni Capri szigetén. Heródes zsidó király pedig nagy bulikat rendezett, egy alkalommal egy bájos ifjú
hölgy ajándékba kérte és megkapta tõle az egyik rab levágott fejét. (Ez a rab Keresztelõ Szent János volt.) Folyt az élet a maga
hétköznapi rendje szerint, az olajfaligetekben elkezdõdött a kábító illatú virágzás, a szõlõvesszõk rügyet hajtottak, a kereskedõk
kereskedtek. Az volt a bökkenõ, hogy némely árusok a templom
szent területén rakták ki áruikat. A galileait ez annyira felboszszantotta, hogy kötélfonadékkal elkezdte csépelni a kereskedõket, és felborogatta az asztalaikat.
Hoppá! Jön egy idegen fickó északról és önbíráskodni kezd? Milyen alapon? És ki jogosította fel?
A jövevény nagyon ismerte a Szentírást, a Tórát; ott világosan írva
van, hogy a templom Isten háza, nem pedig piac. De ki bízta meg
az érkezõt, hogy ennek érvényt szerezzen? Erre ott van a fõpapság, nem?
Ezek a fõpapok, „papi fejedelmek” nem voltak szívbajosok.
Eszükben sem volt életben hagyni a fiatalembert. A hatalomról,
pozícióról volt szó. Az emberi társadalom úgy van felépítve, hogy
a hatalom elvesztésétõl való félelem sokakban sátáni indulatokat
ébreszt. Jézusnak hívei voltak, tábora volt. Veszélyes! Mindegy,
hogy jókat mond-e, az igazságot tanítja-e, meg kell halnia. Érdekes, hogy a római császár helytartója, Pilátus okoskodni kezdett.
Nem volt képes felfogni, hogy miért kell kivégezni ezt a szimpatikus, láthatólag igen értelmes férfit. Szerette volna megmenteni õt
a kereszthaláltól. A fõpapok ismerték a helytartót, tudták, hogy
puhány. Kicsit megfenyegették, megzsarolták. Utaltak rá, hogy
hajlandók a császárt értesíteni errõl az izgága fickóról, aki veszélyezteti a birodalom stabilitását. Pilátus meghátrált, mosta a kezeit.
Érdekes Júdás szerepe. Az Evangélium nem érti, miért lett áruló.
Ma sem igen értjük, miért lesz beépített ember, „tégla” valaki, aki
aztán képes a barátait, rokonait beárulni. Tanulság: ronda dolgok
elvégzéséhez a hatalomnak szüksége van árulókra, és meg is találja õket.
L. A.

Heti idõjárás
Április elsõ napjaiban is folytatódik a mozgalmas, változékony idõjárás.
Csütörtökön többfelé számíthatunk záporok, akár hózápor kialakulására is.
Egy-egy zivatar is elõfordulhat jég-, vagy hódara kíséretében. Pénteken átmenetileg kevesebb helyen fordulhat elõ kisebb csapadék, a változó felhõzet mellett több órás napsütésre van kilátás. A húsvéti hosszú hétvégén
azonban ismét megnõ a csapadékhajlam, elszórt záporok szinte bárhol és
bármikor kialakulhatnak, néhol akár zivatar is, fõként hegyvidéki területen
futó hózápor is lehetséges. Ugyanakkor valamennyi napsütés szinte mindegyik nap lehetséges. Az idõszak elején és végén a nyugati, északnyugati
szelet kísérhetik erõs, fõként csütörtökön viharos széllökések, míg szombaton átmenetileg déliesre fordul a szél. Ekkor lesz a legmelegebb idõ, de
legfeljebb csak 14-15 fokig emelkedhet a hõmérséklet. Éjjelente több helyen lehet gyenge fagy, bár az ország nagyobb része elõreláthatóan fagymentes marad.
www.metnet.hu
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TÉRIDÕ

Oly korban éltünk 60.
Az MDF párttá szervezõdése két hónap
alatt megtörténik. Hiába tiltakozom, rövidesen postázzák a tagkönyvemet. Alig szûnt
meg a régi MSZMP, s így kiment alólam a
régi párt, itt ez a másik, az új, amit ugyanúgy
nem szeretek. Bénán, tehetetlenül sodródom az eseményekkel. Egyik nap felkeres
Kelemen András, az MDF megyei elnöke.
Türelmetlenül kéri számon rajtam a választókerületi munkát. Látja rajtam, hogy nem
nagyon lelkesedem, de nem firtatja, hogy
miért. Sürget az idõ, föl kell állni a párt választási szervezetének, országgyûlési képviselõjelöltet kell megnevezni, ehhez muszáj
összehívni egy választókerületi gyûlést mielõbb.
– Rajtunk a világ szeme, Lajos, gyorsan kell
cselekedni. Még a héten legyen meg a jelölt,
és ha megvan, jelentsétek nekem! – adja ki a
határozott ukázt, aztán gondterhelten búcsúzik.
A helyiek is türelmetlenkednek. Akciókat
követelnek. A Hõsök terén álló szovjet obeliszkre „ismeretlen tettesek” fölmázolják:
„Ruszkik haza!” Magyarázkodnom kell a
rendõrségen. Adom a hülyét, hogy én nem
tudom, kik lehettek. Pedig tudom, mert cinkos vigyorral újságolják a „híveim”, hogy õk
csinálták elõzõ éjszaka. Na, akkor már van
helyi robbantóbrigádunk is! Már csak ez
kellett!
Ahogy párt lett az MDF-bõl, a szelídek háttérbe vonulnak. Egyre több ismeretlen arc
jelentkezik a tagok sorába, ki tudja, hogy kit
honnan küldtek, milyen szándék vezérli.
Vadul kommunistáznak.
– Kisöpörni a régi gárdát mindenhonnan!
Elzavarni a hivatalokból a kommunisták
seggnyaló hivatalnokait! Aki párttag volt,
elbocsátani az állásából! – kiabálják.
– Kiönteni a fürdõvízzel a gyereket is? Itt vagyok én elsõnek. Én is párttag voltam, egy
abból a kilencszázezerbõl. Na, meg itt van ez
az intézmény, a kultúrház, aminek a népmûvelõje vagyok. A kultúrház és benne a népmûvelõ is egy sztálinista találmány. Likvidálj engem is! Robbantsátok föl a kultúrházat is! – vadulok bele egyre jobban a vitába.
– Jaj, Lajoskám, csak ezt ne nagyon hangoztasd, hogy te kommunista voltál! Mi tudjuk
a te érdemeidet. Tudjuk, hogy mit küzdöttél
a kommunista mocskok ellen. Neked megbocsátunk. De lásd be, rendet kell csinálni
az országban, ha kell, akár fegyverrel is.
– Békés átmenetrõl volt szó, az egész nemzet összefogásával. Megbocsátani? Ki vagy
te? Atyaisten, hogy nálad a megbocsátás joga? Még a kommunizmusban se voltam senki csicskása. Majd éppen nektek legyek táskahordozótok? Na, ebben én nem leszek
partner!
– És akkor mi lesz a számonkéréssel? – csap
az asztalra indulatosan vitapartnerem.
– Ezt bízzuk az idõre. Mert ha elkezdjük a
számonkérést, annak nincs vége. Tapasztaltuk a nyilasok, aztán Rákosi meg Kádár
alatt, hogy ez hova vezet. Újabb igazságtalanságokhoz: Dunába lövetésekhez, akasztásokhoz, recski koncentrációs táborokhoz,

amit meg majd azok kérnek számon rajtatok húsz év múlva!
A választókerületi gyûlésen beszámolok az
elõzõ hetek történéseirõl, s kérem, tegyenek javaslatot az országgyûlési képviselõjelölt személyére.
– Nem kell ezen sokat gondolkodni, barátaim! – emelkedik szólásra a nagylóki csoportból egy idõsebb férfi. Lajoskám, te viszed a
válladon a munkát, te érted a folyamatokat,
jól beszélsz, élvezettel olvassuk az írásaidat
a Fejér Megyei Hírlapban. Amit a munkásõrségrõl, a ruszkik hazaküldésérõl, az
ÁFÉSZ-ról írtál, mind a szívünkbõl szól. Te
vagy itt erre egyedül alkalmas. Szavazzuk
meg! Legyen Hargitai Lajos a képviselõjelöltünk!
Mindenki fölteszi a kezét.
– Gratulálok, Lajoskám! Veled egészen biztosan gyõzni is fogunk! – rázza a kezemet a
nagylóki férfi.
Váratlanul ér az új helyzet. Egy pillanatra
megbizsergeti ugyan a szívem a lehetõség,
hogy országgyûlési képviselõ lehetek, aztán
elöntenek a homályos, rossz érzések. Ez
nem nekem való. Az egész pártosdi nem nekem való. Szólásra emelkedek:
– Kedves Barátaim! Nagyon köszönöm a bizalmat, de meg se kérdeztétek, hogy ezt vállalom-e. Az MDF párttá alakulása új helyzetet teremtett. A pártsemleges, mozgalmi
jellege ezzel megszûnt. Egy antikommunista keresztény jobboldali párt képviselõje
hogyan legyen egy volt MSZMP-tag? Javaslom, hogy tartsunk egy kis szünetet, utána
térjünk vissza erre a kérdésre.
A szünetben körülvesznek a sárbogárdiak.
– Okosan tetted, hogy nem mondtál azonnal
igent. Szerintünk se lenne jó, ha téged jelölnénk – mondja Palástiné.
– De akkor kit javasoljunk? Annyira gyorsan történnek az események, hogy idõnk se
volt egy jó jelölt keresésére – felelem.
– Mi lenne, ha Palásti Vincét jelölnénk? Pedagógus, nem volt párttag, és õ is alapítója
az MDF-nek – javasolja Cuni.
– Nem ismerik, meg nem egy harcos alkat –
mondom.
– Nem baj, majd beletanul melletted. Meg
majd te beszélsz helyette a kampányban –
érvel Zsolti.
Kissé keserû a szám íze, de valahogy végig
kell vinni a rendszerváltást, még akkor is, ha
ebbe az irányba mennek el a dolgok. Így aztán szünet után kijelentem, hogy nem fogadom el a jelölést, mert a kampányban támadható lennék az MSZMP-tagságom miatt, s ezért javaslom Palásti Vince tanárt helyettem. Mindenkit megnyugtatok, hogy
majd segítem végig Vincét a kampányban.
Megszavazzák, bár nem nagy lelkesedéssel.
Megkönnyebbülök, hogy nem én lettem a
jelölt. Energikusan osztom ki ezután a feladatokat. A helyi csoportok feladata lesz a
helyi szervezés, szórólapozás, személyes
agitáció, a helyi gyûlések megszervezése,
ahol a jelöltet bemutathatjuk.
Megérkeznek a központi plakátok. Teleragasztjuk a körzetet a „Tovarisi konyec” és a
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„Tavaszi nagytakarítás” feliratú plakátokkal.
Februárban elindulnak a szovjet tankok az
állomásra. Kimegyünk, búcsúztatjuk õket.
Alig hisszük, hogy vége a szovjet uralomnak.
Szõnyegi Józsi, a virágkertész még egy koszorút is készít nekik, ezzel köszön el a parancsnokuktól.
Minden este más faluban tartunk fórumot,
dübörög a kampány. Vincét úgy kell végigvonszolni a körzeten. Nem igazán érdekli a
politika. Az MDF-be is inkább csak agilis felesége miatt lépett be. Nem tud beszélni, érvelni. Szelíd, kedves ember, de nincs benne
lelkesedés. Helyette én próbálok lelkesedni. De ez csak mû. Ezek után már egyáltalán
nem csodálkozom, hogy elveszítjük a választást, és a sárbogárdi választókerületben az
SZDSZ jelöltje, Hajdú Zoltán enyingi református lelkész kerül be a parlamentbe.
A választás éjszakáját a tanácsházán töltöm.
Figyelem az eredményeket. Amikor a szavazatok összeszámolása után bizonyossá válik az MDF veresége, Gábeli Pista, aki ott ül
a bizottságban, együtt érzõen fog velem kezet.
– Hát, Lajoskám, ez történt. Veszítettetek.
De tudod, itt igazából nem Palásti Vince, és
még csak nem is az MDF veszített, hanem
te.
Mélyen szíven talál ez a nagyon igaz mondat, amelyben ott van minden: itt állok a
senki földjén. Semmi keresnivalóm a politika új világában! Már érdektelenné vált a pályaképem, amely az intézményesített népmûvelõk világához kötött. A kimúló régi hatalom szemében gyanús ellenzéki figura voltam. Az újaknak sztálinista csökevény, a közösségek pártállami csendõre, okoskodó értelmiségi, a nemzeti összefogásból sarjadó
demokratikus átalakulás álmát kergetõ, levitézlett reformkommunista. Hitem szerint
ateista, vagy már az se; vallását megtagadó
katolikus kántorgyerek, aki már se keresztet
vetni, se Isten elõtt térdepelni nem képes
bármely templom kövén.
De mindezek csak hamis címkék, amelyhez
a szüntelenül változó létem nem illeszkedik.
S ha mégis, e címkék közül egynek is valamiféle külsõ elvárásnak, hátsó szándéknak engedve, félelembõl, karriervágyból, vagy bármilyen más egzisztenciális okból kifolyólag
meg akarnék felelni, akkor nem lennék azonos önmagammal.
Hát, akkor most merre tovább, hogy maradhassak az, aki vagyok?
De ki vagyok én?
Folytatom.
Hargitai Lajos

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

AMBRÓZI SÁNDORNÉ,
született Handa Erzsébet,
87 éves korában elhunyt.
Temetése április 7-én, 13 órakor
a Huszár-temetõben lesz.
Gyászoló család
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Fontos és kötelezõ pontok idegenbõl
Bicske TC–VAX KE Sárbogárd 23-28 (11-15)
Veszprém Megyei Férfi Kézilabda-bajnokság, 15. forduló
Vezette: Kiss–Pál, nézõszám: 70 fõ.
Sárbogárd: Németh I. – Goldberger 5, Bodoki 1, Vorsléger 4, Rehák 12, Kaló 5, Horváth.
Cserék: Sohár – Oláh, Suplicz, Varga, Iker, Várady-Szabó 1.
Edzõ: Bodoki György, Takács Lajos.
Kiállítások: 14, illetve 4 perc, hétméteresek: 3/3, illetve 9/6.
Fontos mérkõzés várt ránk a hétvégén Száron, ahol az örök rivális, Bicske csapata ellen léptünk pályára. A hazaiak eddig a szezonban nem szerepelnek túl fényesen, de otthonukban sok csapatra jelentenek komoly veszélyt.
A mérkõzést már az elsõ perctõl kezdve emberfogással kezdték a
bicskeiek, Bodoki Györgyöt próbálták meg kivenni a támadásokból, így 5 az 5 ellen támadhattunk. Az elsõ pár percben ennek köszönhetõen vétettünk technikai hibákat, és idõ kellett, hogy belerázódjunk ebbe a játékba. Majd 3-3-as állás után ritmust váltottunk, és a szélekre összpontosított támadójátékunknak köszönhetõen, fõleg Goldberger higgadt befejezései révén szép lassan
kialakítottunk egy magabiztos elõnyt. Az elsõ játékrészben védekezésünkre nem lehetett panasz, pedig hiányzott innen két alapember is (Pordán, Németh II.), de Oláh Levente jól pótolta õket a
védelem közepében. A félidõ végén már 6 góllal is vezettünk,
azonban az utolsó percben két hibánkat is kihasználva 4 gólra
megközelített bennünket ellenfelünk.
A második játékrészben sikerült kicsit ránk ijesztenie a hazai csapatnak, és 8 perc játék után már csak kettõ volt közte a javunkra.
Ekkor szerencsére nem estünk kétségbe, és sikerült újítanunk.
Egy 6 percig tartó 1-5-ös rohanásnak köszönhetõen visszaállítottuk a megnyugtató elõnyünket. A második félidõben bátor támadójátékunk eredményeként hétmétereseket is szép számmal harcoltunk ki, és ebbõl kifolyólag ellenfelünk sok kétperces büntetést
gyûjtött be, ami megkönnyítette a dolgunkat.
A hajrára érkezve már 8 gólos elõnyt mutatott az eredményjelzõ,
így az érdemi része már eldõlt a mérkõzésnek. Az utolsó 5 perc-

ben csak az eredmény-kozmetikázásra futotta a vendéglátóknak,
de így is a vége magabiztosnak mondható 5 gólos gyõzelem
(23-28).
Elmondhatjuk, hogy egy jó mérkõzésen vagyunk túl, ahol jó pár
játékosunk újra régi fényében tudott tündökölni. Goldberger
Marcell az elsõ félidõben nagyszerûen teljesített a bal szélrõl, és
beindította a mérkõzés elején a csapat szekerét. Németh I. Tamás
a kapuban az egész mérkõzés folyamán jól teljesített, és számos
védéssel járult hozzá a sikerhez. Új játékost is avathattunk a hétvégén, Várady-Szabó Márton elsõ mérkõzését játszotta Sárbogárd színeiben, nem is akárhogyan: góllal és két kiharcolt hétméteressel segítette a csapatot. A legfontosabb, hogy hoztuk ezt a
kötelezõ gyõzelmet, és tovább zárkózhatunk az élmezõnyhöz.
A következõ mérkõzésünk a húsvéti szabad hétvége miatt április
11-én, szombaton, Martonvásár ellen lesz idegenben, 14 órás kezdéssel.

Tabella
1. Balatonfüredi KSE II.
2. Veszprémi Egyetemi SC II.
3. Rácalmás SE
4. Õsi Boys
5. Nemesvámos
6. VAX KE Sárbogárd
7. Tapolca VSE
8. Martonvásári KSE
9. Várpalotai BSK II.
10. Alsóörsi SE
11. Bicskei TC

14 12 1 1
13 11 2 0
14 9 2 3
13 8 0 5
13 6 3 4
14 8 0 6
13 4 2 7
14 4 1 9
14 4 0 10
14 2 1 11
14 1 0 12

476
424
419
447
384
375
352
353
442
345
322

347
346
378
402
349
333
432
419
488
412
433

129
78
41
45
35
42
-80
-66
-46
-67
-111

25
24
20
16
15
16
10
9
8
5
2

További eredmények a 14. fordulóból: Alsóörs–
Veszprémi Egyetem 22-27, Tapolca–Balatonfüred
25-40, Martonvásár–Rácalmás 18-18, Õsi Boys–
Várpalota 34-33.

A KATASZTRÓFAVÉDELEM
HÍREI
Sárbogárdi tûzoltó elismerése

Rehák Tamás

KÉK HÍREK
Két kerékpáros
ütközött
Személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt Sárbogárdon, a Gagarin
utca és Dobó István utca keresztezõdésében 2015. március 25-én 7 óra 25 perckor.
A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint két kerékpáros ütközött össze, mivel
egyikõjük elsõbbségadási kötelezettségét
elmulasztotta. A balesetben egy nõ megsérült.
Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

Fotó: Jóri András, BM OKF

Március 26-án, csütörtökön a BM Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóságon dr.
Bakondi György tûzoltó altábornagy, országos katasztrófavédelmi fõigazgató elismerést
adott át többek között Pálinkás György sárbogárdi tûzoltónak.
Pálinkás György tûzoltó fõtörzsõrmester hõsies helytállásáért vehetett át elismerést. A
sárbogárdi hivatásos tûzoltó-parancsnokság beosztott tûzoltója egy égõ propán-bután
gázpalackot hozott ki egy kigyulladt lakóházból március 9-én, Sáregresen.
Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó hadnagy, megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke
eseményeirõl

Bogárd és Vidéke 2015. április 2.

SPORT / KÖZLEMÉNYEK / PROGRAMAJÁNLÓ

Be kellett érni
egy ponttal
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MEGHÍVÓ
A Sárbogárd–Sárszentmiklósi Borbarát Kör
tisztelettel meghívja a borosgazdákat

2015. április 11-én 9 órától tartandó

Puskás–Miklós 0-0

XVII. BORVERSENYÉRE.

Sárszentmiklós a három pont reményében érkezett Felcsútra,
azonban 1 ponttal is be kellett érniük. A domináns csapat a
miklósi alakulat volt, sokkal több helyzettel, labdabirtoklással. Az
elsõ félidõben Bezerédi kapufáig jutott csak egy kiugratást követõen, és szögleteket is kiharcolt a vendégcsapat, eredménytelenül. A második félidõ elején egy kiállítást követõen magasabb fokozatra kapcsoltak a miklósiak, azonban a végjáték pontatlan volt
Vámosi és Bezerédi esetében is, így maradt a gól nélküli döntetlen.

Helyszíne: a Sárszentmiklósi Általános Iskola klubhelyisége.

Ifi: 6-5
A következõ fordulóban vasárnap a Kisláng csapata látogat el
Miklósra, melyre minden szurkolni vágyót szeretettel várunk.
Sárszentmiklósi SE

2015. április hónapban az alábbi
idõpontokban kerül sor
a térítési díjak beszedésére
Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola:
2015. április 13. (hétfõ) 7.45–16.30
2015. április 16. (csütörtök) 7.45–11.30

Sárszentmiklósi Általános Iskola:
2015. április 14. (kedd) 7.45–16.30 (Kippkopp Óvodát is)
2015. április 20. (hétfõ) 7.45–11.30 (Kippkopp Óvodát is)

Borok leadása: 2015. április 10-én 17 és 20 óra között, a borverseny helyszínén.
Nevezés: borfajtánként 2x0,7 liter borral, név, fajta, évjárat megjelölésével.
Nevezési díj: borfajtánként 1.000 Ft.

Hölgyek részére pogácsasütõ verseny!
A borbírálatot követõen ebéd (1.500 Ft/fõ, ami a bor leadásakor fizetendõ),
eredményhirdetés, oklevelek átadása.
További információ: Szilveszter János elnök 06 (30) 237 5658, Gróf Ferenc titkár 06 (30) 301 6321.

Szilveszter János, a Borbarát Kör elnöke
FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok
Víz- és Csatornamû
Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság
Tájékoztatjuk érintett fogyasztóinkat, hogy az alábbi idõpontokban és településeken a megadott idõpontokban munkatársaink elõretervezett karbantartási munkákat végeznek. Ezeken a napokon az adott településen megszokottnál kisebb víznyomás, idõszakos vízhiány várható, ezért kérjük,
hogy a kellemetlenségekre készüljenek fel, gondoskodjanak háztartásukhoz elegendõ vízmennyiség vételérõl.
A munkálatok miatt a szolgáltatott ivóvíz kissé opálossá válhat, mely az
egészségre nem ártalmas.
Az ezt okozó anyagok kiülepítése után a víz fogyasztható.
További információ a kihelyezett plakátokon, vagy helyi munkatársainktól.
Az okozott kényelmetlenség miatt kérjük felhasználóink türelmét és megértését.

Sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnázium:
2015. április 15. (szerda) 7.45–16.00
2015. április 21. (kedd) 7.45–11.30

Szent István Általános Iskola:
2015. április 17. (péntek) 7.45–9.30
2015. április 22. (szerda) 9.00–10.00

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola
2015. április 17. (péntek) 10.00–11.30
2015. április 22. (szerda) 7.45–8.30

Zengõ Óvoda Sárbogárd
2015. április 16. (csütörtök) 7.00–9.00
2015. április 23. (csütörtök) 7.00–9.00
2015. április 20. (hétfõ) 14.30–16.30 ISKOLÁS IS

Aprajafalva Óvoda (Töbörzsök)
2015. április 15. (szerda) 14.00–16.00

Pótbefizetés:
2015. április 27-én, hétfõn a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal fsz. 13. számú irodájában.

Hirdetmény
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete a 2015. március 13-ai ülésén elfogadta:
– a 6/2015. (III. 26.) önkormányzati rendeletet a képviselõ-testület és szervei szervezeti és mûködési szabályzatáról szóló 10/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendelet megtekinthetõ ügyfélfogadási idõben a polgármesteri hivatal
szervezési csoportjánál.
Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

Fejérvíz Zrt.
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TV-RÁDIÓMÛSOR

Április 4., 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 0.05 Éjszakai program
Duna TV: 4.15 Hazajáró 4.50 Szellem a palackból…
5.20 Akadálytalanul 5.50 Hajnali gondolatok 6.00 Öt
kontinens 6.25 Pecatúra 7.00 Híradó 7.10 Sporthírek
7.30 Család-barát 9.00 Jónapot, elefánt! 10.25 Belle
és Sébastien 11.30 Hazajáró 11.30 Csodabogár 12.00
Híradó 12.45 Térkép 13.15 Noé barátai 13.45 Labdarúgás: Gyõri ETO FC–Kecskeméti TE 16.05 A világörökség kincsei 16.30 Szeretettel Hollywoodból 17.00
Gasztroangyal 18.00 Híradó 18.20 Sporthírek 18.30
Szerencseszombat 19.25 A világ legszebb története
22.40 MüpArt Classic – J. S. Bach: Máté-passió 1.40
Srác a biciklivel 3.15 Magyar történelmi arcképcsarnok 3.35 Pecatúra 4.00 Csodabogár 4.30 Noé barátai
4.55 Gasztroangyal
RTL KLUB: 6.00 Top Shop 6.40 Kölyökklub 9.45 Ízes
élet – Mautner Zsófival 10.05 Teleshop 11.00 Kalandor
11.20 A’la CAR 11.45 TRENDmánia 12.15 Brandmánia
12.50 Street Kitchen 13.20 Családom és egyéb emberfajták 14.10 A nagy svindli 15.05 Glades – Tengerparti
gyilkosságok 16.05 Kutyák és macskák 18.00 Híradó
18.50 Fókusz Plusz 19.10 A karate kölyök 21.45 Barátság extrákkal 23.55 A Vadmacska Klub 1.55 Az utolsó
csók 4.20 Kutyák és macskák 5.40 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Idõnyomozó 6.25 TV2 Matiné 8.30 Otthon a
kertben 9.00 Asztro-világ 10.10 Babavilág 10.40
Muppet-show az ûrbõl 12.25 Tûsarok 12.55 Knight
Rider 14.00 Walker, a texasi kopó 16.05 Magas szõke
férfi felemás cipõben 18.00 Tények 19.00 Jurassic
Park 3. 21.00 Utódomra ütök 22.50 Monty Python: Az
élet értelme 0.55 Sportos 1.05 90210 1.50 13-as raktár
2.35 A férjem védelmében 3.20 22-es körzet – A bûn
utcái 4.00 Mrs. Klinika 5.35 Babavilág
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül
6.00 Szombat reggel 8.55 Hõsök naptára 9.05 „Boldogok a mártírok…”9.30 Szellem a fazékból 10.00 Szombat délelõtt 12.00 Krónika 12.22 Sportvilág 12.30 Horizont 13.05 Elhívatás a messzeségbe 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
Körkapcsolás a bajnoki labdarúgó-mérkõzésekrõl
20.35 Népzene határok nélkül 21.05 Rádiószínház
21.52 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti
séta 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Elhívatás a
messzeségbe 0.10 Éjszaka

Április 5., 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 0.05 Éjszakai
program
Duna TV: 5.50 Hajnali gondolatok 5.55 Vatikáni híradó
6.20 „Így szól az Úr!” 6.25 Útmutató 7.00 Híradó 7.10
Sporthírek 7.30 Család-barát 9.00 Isten kezében 9.25
Engedjétek hozzám a gyermekeket 9.35 Katolikus krónika 10.00 Új nemzedék 10.30 Evangélikus magazin
11.00 Húsvéti katolikus szentmise közv. 12.00 Kapcsoljuk Rómát! 12.20 A világörökség kincsei 12.40 Hagyaték 13.10 TS – Sport7 13.40 Mesélõ cégtáblák
14.10 Kicsoda Ferenc pápa? 15.00 Budai cukrászda
16.30 Meztelen diplomata 18.00 Híradó 18.20 Sporthírek 18.35 Hogy volt!? 19.35 Magyarország, szeretlek!
20.50 Kossuthkifli 21.50 A fekete tulipán 23.40 Srác a
biciklivel 1.15 Az Óperenciás tengeren is túl 2.35 Magyar elsõk 2.50 Szeretettel Hollywoodból 3.20 Szabadság tér ’89 4.00 Aranymetszés 4.55 Táncvarázs
RTL KLUB: 6.00 Top Shop 6.40 Kölyökklub 8.25 Laura
csillaga és a titokzatos sárkány 9.40 A kis hercegnõ
11.30 Irány a nagyi! 13.15 A karate kölyök 15.50 Tulipános fanfan 18.00 Híradó 18.50 A hobbit – Váratlan
utazás 21.55 Nem kellesz eléggé 0.30 Gyõzzön az élet!
2.20 Odaát 4.25 Gyagya banya
TV2: 6.00 Idõnyomozó 6.25 TV2 Matiné 8.10 ÁllatoZoo 8.15 Nagy vagy, Gyõr! 9.40 Több mint testÕr
10.10 Vuk 11.40 Seholország 13.45 Az öt legenda
14.45 Éjszaka a múzeumban 18.00 Tények 18.55 Az

ének iskolája 20.50 Derült égbõl Polly 22.40 A tolmács
1.10 Papírsárkányok 3.15 Seholország
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Európa Húsvétja 6.00 Vasárnapi újság 8.25 Hõsök naptára 8.35 Európai idõ 9.05
Kicsoda Jézus? 10.04 Római katolikus szentmise közv.
11.05 Gondolat-jel 12.00 Krónika 12.22 Sportvilág
12.30 Harminc perc alatt a Föld körül 13.05 G7 – Gazdasági magazin 13.30 Alma és fája 14.05 Szonda
14.35 Oxigén 15.00 Hírek 15.05 Hangalbum 15.30 A
Metro Klubtól a Szigetig 16.00 Vasárnap délután 17.05
Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 17.55 Hõsök
naptára 18.05 Sportvilág 18.30 Regényes történelem
19.05 Sportvilág 19.30 Családi sáv 19.40 Mese 19.50
Zene 20.05 Irodalmi újság 20.30 Rendszerváltók –
1989. 20.50 Vers napról napra 21.05 Rádiószínház
21.53 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti
séta 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Egy hazában 0.10
Éjszaka

Április 6., 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 0.05 Éjszakai
program
Duna TV: 5.50 Hajnali gondolatok 5.55 Roma magazin
6.25 Domovina 7.00 Híradó 7.10 Sporthírek 7.30
Charlie, majom a családban 8.15 Az élet muzsikája –
Kálmán Imre 10.25 Család-barát 12.00 Híradó 12.45
Ízõrzõk 13.15 Kívánságkosár 15.15 101 kiskutya 17.00
Gasztroangyal 18.00 Híradó 18.20 Sporthírek 18.30
Don Matteo 19.30 Hölgyek öröme 20.30 Álom luxuskivitelben 22.25 II. János Pál – A fehér ruhás vándor
0.00 Egy olajfa utazása 1.05 János vitéz 2.25 Magyar
elsõk 2.45 Szerelmes földrajz 3.15 Pannon expressz
3.40 Határtalanul magyar
RTL KLUB: 6.00 Top Shop 6.30 Tapsi Hapsi 50. születésnapja 7.20 Kölyökklub 8.45 A fantasztikus Róka úr
10.20 Üzenet a palackban 12.45 A hobbit – Váratlan
utazás 16.00 Richie Rich – Rosszcsont beforr 18.00
Híradó 18.50 Ilyen az élet 21.05 Red 2 23.20 Fekete
Dália 1.45 A jeti bosszúja 3.10 Odaát 4.00 Reflektor
4.10 Barátok közt 4.45 Dr. Tóth
TV2: 5.05 Az idõ örvényében 5.30 TV2 Matiné 5.45
Balto 6.55 Õslények országa 7.55 Az öt legenda 9.40
Szikraváros 11.30 Macskafogó 13.30 Jurassic Park 3.
15.20 A leleményes Hugo 18.00 Tények 19.00 Az utolsó léghajlító 21.10 Éden Hotel 22.30 A diktátor 0.10
Utódomra ütök 2.05 Bosszú az Eiger csúcsán 4.20
Emily doktornõ 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 Hírek 6.05 Európa Húsvétja 7.00 Ünnep reggelén 8.55 Hõsök naptára 9.05
Emberi feltámadások 10.04 Református istentisztelet
közv. 11.05 A hely 11.35 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 „Boldogok a mártírok…”
12.54 Zene 13.04 Rádiószínház 13.25 Zene 13.30 Az
evangélikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35
Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Korkóstoló – Gasztro magazin 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk
17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 17.55 Hõsök naptára
18.00 A sajópálfalai könnyezõ Mária-kép története
18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért
szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese
20.00 Krónika 20.10 Belépõ – Kulturális magazin 20.50
Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin
21.30 Rádiószínház 21.54 Zene 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.30 A nap történetei 22.57 Igézõ 23.00
Hírek 23.05 Sport 23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ
0.10 Éjszaka

Április 7., 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 0.05 Éjszakai program
Duna TV: 4.10 Hazajáró 4.50 Szellem a palackból…
5.20 Akadálytalanul 5.50 Hajnali gondolatok 6.00
Srpski Ekran 6.30 Unser Bildschirm 7.00 Híradó 7.10
Sporthírek 7.20 Mesélõ cégtáblák 8.05 Charlie, majom
a családban 8.35 Don Matteo 9.35 A szenvedélyek
lángjai 10.25 Család-barát 12.00 Híradó 12.45 Jamie
15 perces kajái 13.15 Kívánságkosár 15.20 Lola 16.10
Charlie, majom a családban 17.00 Ridikül 18.00 Híradó
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18.20 Sporthírek 18.30 Don Matteo 19.35 Rex felügyelõ 20.30 Önök kérték! 21.30 Van, aki forrón szereti
23.35 Rost25 0.55 Ezer dollárt a feketére 2.35 Magyar
elsõk 3.00 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
Castle 22.20 Híradó 22.45 XXI. század – A legendák
velünk élnek 23.15 Magyarul Balóval 23.50 Brandmánia 0.25 A fõnök 1.25 Reflektor 1.40 A Grace klinika
2.20 EgészségKalauz 2.45 A Muzsika TV bemutatja:
Mi, muzsikus lelkek 3.10 Teresa 4.00 Reflektor 4.10
Barátok közt 4.45 Dr. Tóth
TV2: 6.20 Hungarikumok – Made in Hungary 6.25 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! 23.50 Hawaii Five-0 0.50 Tények 1.35 Sportos 1.45 Astro-világ
2.45 Aktív 3.05 Hivatal 4.05 Történetek az elveszett birodalomból 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 13.25 Zene 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika
15.10 XX. századi történelem 15.35 Közelrõl 16.40
Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 17.55 Hõsök naptára 18.00 Ütközõ 18.30 Határok
nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30
Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika
20.10 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról
napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.30 Rádiószínház 21.54 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.30 A nap történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05
Sport 23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Április 8., SZERDA
M1: 5.50 Ma reggel 6.35 Agrárhíradó 9.00 Ma délelõtt
9.15 Profit7 10.15 Iskolapad 12.00 Híradó 12.45 Ma
délután 13.15 Élõ egyház 14.15 Esély 15.15 Summa
16.15 Iskolapad 17.15 Profit7 18.00 Híradó 18.30 Ma
este 19.15 Agrárhíradó 20.35 Ma este 22.00 Ma éjjel
0.05 Éjszakai program
Duna TV: 4.20 Hazajáró 4.50 Szellem a palackból…
5.15 Akadálytalanul 5.50 Hajnali gondolatok 6.00 Horvát krónika 6.30 Ecranul nostru 7.00 Híradó 7.10 Sporthírek 7.20 Charlie, majom a családban 8.10 Jamie 15
perces kajái 8.40 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 18.30 Don Matteo 19.35 Párizsi helyszínelõk 20.25 Szabadság tér ’89 21.15 Fapad 21.45
Grand Hotel 22.35 Aranymetszés 23.35 A sorompók
lezárulnak 1.10 A szerelem határai 2.55 Magyar elsõk
3.20 Szerelmes földrajz 3.55 Határtalanul magyar
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok!
7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet –
Mautner Zsófival 9.40 Reflektor 10.05 Top Shop 11.45
Asztroshow 12.40 Ízes élet – Mautner Zsófival 13.00
Reflektor 13.15 Agymenõk 13.40 Fókusz 14.10 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 22.35 Híradó 23.05 Házon kívül 23.35 Magyarul Balóval 0.10 Reflektor 0.30 Halálcsapda 2.40
Teresa 3.20 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 Valentina 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 23.50 Lángoló Chi-
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cago 0.50 Tények 1.35 Sportos 1.50 Astro-világ 2.50
Aktív 3.10 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 13.25 Zene 13.30 A
református egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35
Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Megújuló értékeink 15.35
Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika
17.50 Sportvilág 17.55 Hõsök naptára 18.00 Ütközõ
18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért
szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese
20.00 Krónika 20.10 Belépõ – Kulturális magazin 20.50
Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin
21.30 Rádiószínház 21.54 Zene 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.30 A nap történetei 22.57 Igézõ 23.00
Hírek 23.05 Sport 23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ
0.10 Éjszaka

zelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika
17.50 Sportvilág 17.55 Hõsök naptára 18.00 Ütközõ
18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért
szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese
20.00 Krónika 20.10 Belépõ – Kulturális magazin 20.50
Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin
21.30 Rádiószínház 21.54 Zene 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.30 A nap történetei 22.57 Igézõ 23.00
Hírek 23.05 Sport 23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ
0.10 Éjszaka

Április 9., CSÜTÖRTÖK
M1: 5.50 Ma reggel 6.35 Agrárhíradó 9.00 Ma délelõtt
9.15 Kosár 10.15 Unió28 12.00 Híradó 12.45 Ma délután 13.15 Iskolapad 14.15 Rúzs és selyem 15.15
Profit7 16.15 Unió28 17.15 Kosár 18.00 Híradó 18.30
Ma este 19.15 Agrárhíradó 20.35 Ma este 22.10 Ma
éjjel 0.05 Éjszakai program
Duna TV: 4.25 Hazajáró 4.50 Szellem a palackból…
5.20 Akadálytalanul 5.50 Hajnali gondolatok 6.00
Slovenski utrinki 6.30 Alpok–Duna–Adria 7.00 Híradó
7.10 Sporthírek 7.20 Charlie, majom a családban 8.10
Jamie 15 perces kajái 8.40 Don Matteo 9.45 A szenvedélyek lángjai 10.35 Család-barát 12.00 Híradó 12.45
Jamie 15 perces kajái 13.15 Kívánságkosár 15.10 Lola
15.55 Charlie, majom a családban 16.45 Szerencse
Híradó 17.00 Ridikül 18.00 Híradó 18.20 Sporthírek
18.30 Don Matteo 19.35 Szívek doktora 20.25 Szálka,
avagy Bagi és Nacsa megakad a torkán 21.20 Munkaügyek 21.55 Római helyszínelõk 22.55 kult.hu 23.25
Férfihûség 1.05 Alulképzõ 2.40 Magyar elsõk 2.55
Szerelmes földrajz 3.30 Pannon expressz 3.55 Határtalanul magyar
RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok!
7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet –
Mautner Zsófival 9.40 Reflektor 10.05 Top Shop 11.45
Asztroshow 12.40 Ízes élet – Mautner Zsófival 13.00
Reflektor 13.15 Agymenõk 13.40 Fókusz 14.10 Éjjel-nappal Budapest 15.25 A vihar 16.20 A szerelem
foglyai 16.45 Dr. Tóth 18.00 Híradó 18.50 Fókusz
19.20 Éjjel-nappal Budapest 20.40 Barátok közt 21.15
CSI: Miami helyszínelõk 22.20 Híradó 22.40 Gyilkos elmék 23.45 Magyarul Balóval 0.15 V, mint veszélyes
1.20 Reflektor 1.30 A’la CAR 2.00 Trendmánia 2.25
Teresa 4.00 Reflektor 4.10 Barátok közt 4.45 Dr. Tóth
TV2: 6.20 Hungarikumok – Made in Hungary 6.25 Tények 6.55 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
Belsõ ellenfél 0.40 Tények 1.25 Aktív 1.45 Sportos
2.00 Astro-világ 3.00 Életfogytig zsaru 4.25 Emily doktornõ 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 13.25 Zene 13.30 A
római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások
14.35 Tér-Idõ 15.00 Hírek 15.05 Alma és fája 15.35 Kö-

Április 10., 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 0.05 Éjszakai program
Duna TV: 4.25 Hazajáró 4.55 Szellem a palackból…
5.20 Akadálytalanul 5.50 Hajnali gondolatok 6.00 Életkerék 6.30 Hazajáró 7.00 Híradó 7.10 Sporthírek 7.20
Charlie, majom a családban 8.10 Jamie 15 perces kajái 8.40 Don Matteo 9.45 A szenvedélyek lángjai 10.30
Család-barát 12.00 Híradó 12.45 Jamie 15 perces kajái 13.15 Kívánságkosár 15.15 Soroksár–Mezõkövesd
labdarúgó-mérkõzés 17.30 A világörökség kincsei
18.00 Híradó 18.20 Sporthírek 18.30 Don Matteo
19.30 Rocca parancsnok 20.25 Columbo 21.45 King
22.35 A rejtélyes XX. század 23.05 Forma-1 0.50 A kaszás 2.30 Columbo 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
Wasabi – Mar mint a mustár 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 3.35 Gálvölgyi-show 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 0.40 Tények 1.25 Aktív 1.45 Sportos 2.00 Astro-világ 3.00 Ringer – A vér kötelez 3.45
Emily doktornõ 5.10 Babavilág 5.35 Super Car
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.20 100 éve
történt 8.55 Hõsök naptára 9.00 Napközben 10.50
Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.25 Zene 13.30 Az unitárius egyház félórája
14.05 Történet hangszerelve 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Regényes 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 Sportvilág 21.30 Rádiószínház 21.54 Zene
22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei
22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Történet
hangszerelve 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.
Április 3., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet 13.00 és
18.00 Lapszemle 19.00 Kissné Kriszti fakanállal a kezében (ism. 41p), A régi „reál” gimnázium története (ism.
63p), Lencsevégen Indonézia 23.00 és 0.00 Lapszemle
Április 4., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Megyei III.
oszt. labdarúgás (90p), Megyei I. oszt. labdarúgás
(90p) 13.00 Lapszemle 14.00 Kissné Kriszti fakanállal a
kezében (ism. 41p), A régi „reál” gimnázium története
(ism. 63p), Lencsevégen Indonézia 18.00 Lapszemle
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 Lapszemle
Április 5., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Kissné Kriszti fakanállal a kezében (ism. 41p), A régi „reál” gimnázium története (ism. 63p), Lencsevégen Indonézia 14.00 Alapítványi bál a Mészölyben (ism. 25p), Olvassunk egymásnak (ism. 63p), Vándorok – West Side Story (ism. 44p),
Cecei óvodások elõadása (49p) 19.00 Hitélet: Böjti hét
a reformátusoknál (ism. 56p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Április 6., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet: Böjti hét a
reformátusoknál (ism. 56p) 13.00 és 18.00 Heti híradó
19.00 Gördülõ köveken nem nõ moha (ism. 53p), Interjú
Sashalmi György fegyvermakett-készítõvel (ism. 27p),
A szõlõ védelme és a borászat alapfogásai (ism. 2x70p)
23.00 és 0.00 Heti híradó
Április 7., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Megyei III.
oszt. labdarúgás (90p), Megyei I. oszt. labdarúgás
(90p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Megnyílt a kormányablak Sárbogárdon (20p), Illyés Gyula mesemondó verseny Cecén (60p), Tavaszi koncert ovisoknak
(27p), A sárbogárdi zsidóság története – Könyvbemutató Sárbogárdon (74p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Április 8., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Gördülõ köveken
nem nõ moha (ism. 53p), Interjú Sashalmi György fegyvermakett-készítõvel (ism. 27p), A szõlõ védelme és a
borászat alapfogásai (ism. 2x70p) 13.00 Heti híradó
18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport: Megyei I. oszt.
kézilabda (70p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Április 9., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Megyei I.
oszt. kézilabda (70p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00
Hitélet: Böjti hét a reformátusoknál (ism. 56p) 23.00 és
0.00 Lapszemle
***
Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25)
508 901. A Lapszemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon: www.bogarditv.blog.hu.
A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a Hírházban (Bogárd és Vidéke szerkesztõsége). Ha gondjuk
van a vétellel, kérjük, hívják a szolgáltatókat: TARR Kft.
– 06 (40) 416 000, LRT-COM Kft. – 06 (40) 811 911.

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

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

APRÓHIRDETÉSEK

a Bogárdi TV-ben is látható!

Redõnyös 06 (30) 966 8446
Árpád-lakótelepen földszinti, háromszobás lakás,
áron alul eladó. 06 (30) 329 2101 (60055850)
Eladó, háromrózsás palackos gáztûzhely, 170
cm-es fürdõkád, 2 db 200 literes mûanyaghordó,
1000 literes mûanyagtartály, 140x140-es bukó-nyíló faablak. 06 (30) 329 2101 (6005850)
Sáregresen családi ház eladó. Érdeklõdni: 06 (30)
388 6683
Alapon termõföldet bérelnék esetleg vásárolnék
06 (30) 520 6293 (1148077)
Kertépítõ cég keres ács, kõmûves és kertész szakmunkást. 06 (20) 411 6895 (6005999)
Használt cserép eladó. Telefonszám: 06 (30) 513
2363
Csirkevásár! Tinódy út 52. Elõnevelt, TETRA-H
(barna) csirke elõjegyeztethetõ május 9-ére. 06
(30) 384 2294 (1148100)
Kukoricamorzsoló eladó 06 (30) 406 3214
Családi ház kiadó 06 (70) 637 2874 (1148099)
2
Sárbogárdi MÁV-lakótelepen 68 m -es téglalakás,
garázzsal, udvarral, kerttel eladó 06 (20) 261 3163
Rántanivaló csirke kapható Bethlen u. 25. 06 (70)
339 6137 (1148164)
Üzletközpontban üzlethelyiség kiadó 06 (70) 6372
874 (1148099)

FOGSORJAVÍTÁS 06 25 468 556, 06 70 382 8512
GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása 06 30 440 5790
AUTÓ, 9 SZEMÉLYES KISBUSZ BÉRLÉSE OLCSÓN,
RÖVID/HOSSZÚ TÁVRA, KÜLFÖLDRE IS. 06 70 5397882
AUTÓMENTÉS, AUTÓSZÁLLÍTÁS 06 20 3426 091
Sárbogárd központjában, négylakásos TÁRSASHÁZBAN,
FELÚJÍTOTT LAKÁS ELADÓ. 06 20 405 7366
ÁRUSZÁLLÍTÁS, KÖLTÖZTETÉS 06 20 367 2785
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
GYAKORLATTAL RENDELKEZÕ szakácsot keresek 06 20 217 1177
UTAZZON A NESZEBÁR UTAZÁSI IRODÁVAL A MESÉS SZLOVÉNIÁBA
augusztus 27-tõl 4 napra. Program: postorjai cseppkõbarlang, Vogul-hegy,
Bled, Júlia Alpok, tengerpart stb.
Költség: 42900 Ft. Telefonszám: 06 70 334 1611
ELADÓ RÉTSZILASON CSALÁDI HÁZ,
két szoba, konyha, melléképületek, 800-öles telek, szõlõ, gyümölcsfák.
Telefon: 06 30 667 5964, 06 30 360 9093

MUSKÁTLI- ÉS
SZOBANÖVÉNYVÁSÁR
Munkaerõ
szolgáltatás
és tanácsadás

Duplavirágú futó, 6 db
Cserepes

999 Ft
260 Ft-tól

Tájékoztatom
a tisztelt lakosságot, hogy

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁMAT
továbbra is minden hónap
elsõ keddjén 16 órától
a Sárbogárd, Ady Endre út 160/C
alatti Biztosítási Alkusz
irodámban tartom.
Szilveszterné Nyuli Ilona

Bene András

Kiwi

899 Ft

és

A Prohumán 2004 Kft.

Tulipánfák

699 Ft

SZÉKESFEHÉRVÁRI

Csek Magdolna

Örökzöldek

499 Ft

partnercége
megbízásából felvételt hirdet

BETANÍTOTT MUNKÁS
munkakörbe.

2015. április 10-én, pénteken,
8-12 óráig Sárbogárdon
a mûvelõdési házban.

Elvárások:
– 3 vagy folyamatos mûszak vállalása,

ÁLLÁSHIRDETÉS

– 8 általános iskolai végzettség.

A Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet

Tesztírás és tájékoztató:

BELSÕ ELLENÕRI

JÓZSEF ATTILA
MÛVELÕDÉSI KÖZPONT

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.

7000 Sárbogárd, Hõsök tere 3.,
2015. április 8., szerda, 9:00 óra.

SÁRSZENTMIKLÓSI LAKOSOK
ÁPRILIS 7-ÉN ÜNNEPLIK

59.
házassági évfordulójukat.
Ez alkalomból szeretettel köszönti õket
lányuk, Ági, fiuk, Laci, menyük, Judit,
három unokájuk: Ági, Linda, Szilárd
és dédunokájuk, Adrián.
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