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SZIGORÚBB szemétszállítás.
CSAK VERTIKÁLOS ZSÁKBAN,
MATRICÁS KUKÁBAN
viszik a szemetet.

Ami sok,
az sokk!
„Fület szúrt” nekem, milyen sokan köszönnek el úgy, hogy „Viszonthalásra” – kettõ
helyett egy darab „l”-lel! Erre az elsõ reakcióm az, hogy „De kérem, hisz’ én még nem
kívánok meghalni!” (Nem tudom eldönteni,
hogy ennél az elköszönésnél jobb-e az, amikor úgy búcsúzik valaki, hogy „Viszhal” –
mint egy magyart törõ idegen.)
Az egyik áruházban már nem spórolnak a
két „l”-lel: „Az árut, kérjük, helyezzék a
kasszaszallagra!” (Még jó, hogy nem lett a
kasszából kasza: rémképe az átvágásnak.)
Ugyanitt a húsvét jegyében a kakaóbab feldolgozott formája sorakozik a kasszaszalag
elõtti polcokon, amirõl egy régi sláger is
szól: „Csoko, csoko, csokkoládé; ó, szinyóra, vegyen magának, a fiának”. Hja! Egyet
fizet, kettõt kap…
S mindez csak néhány csemege a sok közül.
Nemcsak beszélni, olvasni sem tudnak sokan, sõt, képeket sem ismernek fel! Mi más
lehetne az oka annak, hogy az elektromos
hulladékok gyûjtõládáiba mûanyag sörösüveget meg papírdobozt tesznek, pár méterre a PET-palackokat gyûjtõ automatától?
Mintha lett volna egy olyan kezdeményezés, hogy minden jogosítvánnyal rendelkezõ vizsgázzon le újra bizonyos idõközönként
a KRESZ-szabályokból. Szerintem magyar
nyelvbõl sem ártana ismételni.
Hargitai–Kiss Virág

...egy GYÜLEKEZETI TAG
a földön fekve, eltorzult
arccal, ARTIKULÁLATLAN
HANGOKAT adott ki.

Lesz KATOLIKUS
IDÕSOTTHON
a Hotel
Kovácsból?

(4. oldal)

(5. oldal)
Domonkos Jolán

VIRÁGVARÁZS
(részlet)

Minden egyes kis virágban
egy elrejtett kis világ van,
béke, harmónia, szépség,
mosolyt fakasztó létérzés.

Színek, formák sokasága,
illatfelhõ aromákban
csepegteti rám a varázst,
ámulatba ejtõ hatást.

Föld derekán, Indonézia ölén
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Föld derekán, Indonézia ölén 11.
– Mi ez a kapunak kinézõ két oszlop, vagy szikla, amihez lépcsõ
vezet?
Novák Kovács Zsolt: – Amikor legelõször láttam ilyen bejáratot,
nem értettem, mi célt szolgál. Olyan, mintha ketté lenne hasítva
és szét lenne tolva a bejárat. Ez tartja távol a szellemeket. Aki átfér közte, az jó ember. Viszont ha egy gonosz szellem be akarna
suhanni a templomba ezen keresztül, akkor összezáródik. A
templomok is vulkanikus kõzetbõl készülnek. Az építõanyag olcsó, hiszen akárhol hozzá lehet férni. Látható a képeken a vízi
templom is, amit rengeteg csobogó, szökõkút vesz körbe. Itt egy
esküvõbe csöppentünk.

– Látványos elõadás. A balinéz nõk nagyon szépek voltak. Kortalanok. Azt mondták a helyiek is, hogy ha egy balinéz lány eléri a 20
évet, onnantól kezdve nem lehet megmondani, hány éves, mert 60
éves koráig ugyanúgy néz ki.
– Mit gondolnak az élet végérõl, a halálról?

– Van egy hegyoldalba faragott templom is.

– A mohamedánoknál természetes dolog a halál; a mi kultúránkhoz közelebb álló, hogy a halál után a túlvilágra kerül a lélek, a paradicsomba. A hindu vallásnál viszont a lélek a halál után új testbe
költözik. A régi testnek a hinduk szerint el kell tûnnie, ezért hamvasztják a halottakat. A hamvasztási szertartás hatalmas családi
ünnep, amikor elbúcsúznak a halottól. Mivel az összes rokonságot meg kell vendégelni, nagyon drága ez a szertartás, ezért elõfordul, hogy amikor meghal valaki, nem tudják megrendezni,
mert a családnak nincs elég pénze.

– Bevájták a templomot a sziklaoldalba. Lenyûgözõ Tana Lot is,
ami egy tengerparti sziklára épült. Bali vallásához tartozik egy
tánc, amit úgy hívnak: kecsak. Ez egy baletthoz hasonló színjáték.
Eljátsszák a Ramajána címû történetet, a hindu vallás egyik legszebb mítoszát, ami röviden arról szól, hogy Ráma herceg feleségét, Szíta hercegnõt egy gonosz király elrabolja, Ráma utánamegy, megpróbálja kiszabadítani. Elõször nem sikerül neki, aztán
összefog az állatokkal, és a majmok királyával együtt sikerül kiszabadítani a hercegnõt. Nincs szövege a darabnak, hanem eltáncolják és elénekelik. Van egy férfikar, akik egyenruhában vannak,
kockás szárongban. A kecsak név onnan jön, hogy van egy jellegzetes „énekhang”: „csak-csak-csak-kecsak”. Mindenki el volt
ájulva, hogy ez milyen eredeti. Kiderült, hogy ez nem egy õsi hagyomány; a 20-as évek végén volt egy német misszionárius, aki
hallott egy falusi nótát, a „csak-csak-csak-kecsak”-ot, és õ találta
ki a koreográfiát meg a mûsort hozzá.
– A misszionárius jó üzletember is volt egyúttal.

Folytatás a következõ oldalon.
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állami segítséggel a település összes halottját egyszerre hamvasztották el. Említettem már, hogy a halált nem úgy fogják fel, mint
valaminek a végét, hanem egy újnak a kezdetét. Ennek köszönhetõen nem tragédiaként tekintenek a halálra, a tor nem bánatos, sírós-rívós, hanem vidám, lakodalomszerû esemény. Ha valaki például autóbalesetben hal meg, akkor az isteneket ki kell engesztelni, mert ez esetben az életet az istenek akarata ellenére veszítette
el a test.
– Mit csinálnak az öngyilkosokkal?

Ilyenkor ideiglenesen eltemetik a halottat, és megvárják, míg lesz
pénz. Akkor kihantolják és elégetik. Elõfordul az is, hogy összefognak a szomszédok, közösen tartanak égetési szertartást. Az
ideiglenes halottakat temetõkben „tárolják”. A halottak mellé értéktárgyakat tesznek, nehogy visszajöjjön bolyongani a szellemük. Vannak, akik hullarablóként kifosztják a sírokat.

– Az öngyilkosok egyfajta páriává válnak. Nagyon rossz embernek számít, nagy szégyen a családjára nézve, ha valaki öngyilkos
lett. De a lelkét meg kell szabadítani, ezért õt is elégetik, de nincs
ünnepség.
Bali egy eldugott szegletében, egy Batur nevû hegy belsejében egy
hatalmas krátertó van, a tó peremén pedig egy Trunyan nevû temetõ, ahol történelmi okok miatt más a helyzet. Itt is hinduk laknak, vagyis a halottakat itt is el kellene hamvasztani, azonban valamikor a XVI. században nem tudták elhamvasztani a halottakat, mert idegenek támadták meg a falut, és attól féltek, hogy ha
elhamvasztják a halottakat, akkor a füst odavezeti a támadókat,
és elpusztul az egész falu. Ezért a halottakat egy banyánfa közelébe tették, azzal az indokkal, hogy a fa csodálatos illata nem fogja
lebuktatni õket. És tényleg nincsen szaga a holttesteknek! Itt a halottakat nem temetik el, hanem sátorszerû, kis nádkunyhók alá
teszik, és ott lebomlik a holttest.
– A csontokkal mit csinálnak?

Az egyik faluban, miután földúlták a sírokat, még kutyák is bekeveredtek a temetõbe, és összevissza cibálták a holttestek maradványait. Ez a falu és a halottak rokonai számára nagy tragédia
volt, hiszen ha nem hamvasztják el teljesen a csontvázat vagy a
maradványokat, akkor a lélek nem nyugszik és problémák lesznek. Szinte forradalmi hangulat alakult ki emiatt a faluban. Végül

– Mivel kicsi a temetõ, egyszerre 12 halott fér el, ha többen vannak, akkor az egyik kunyhót szétszedik, félresöprik a csontokat, és
a helyébe újat építenek. A csontvázakból a koponyákat õrzik csak
meg, és oltárszerû falat állítanak belõlük. Amikor ott jártunk, a
legutolsó holttest körülbelül egyhónapos volt, de nem volt szaga.
A toradzsák halotti szertartásáról már ejtettünk pár szót, de kiegészítésként elmondanám, hogy õk a halál és a temetés között a
halottat odahaza egy külön szobában õrzik, ahol fel van ravatalozva a holttest, és hogy ne bomoljon le, mindenféle vegyszerekkel
mumifikálják.
Folytatjuk.
Hargitai–Kiss Virág
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Ördöngösség
megnyilvánulásai, és mivel betegség miatt
nem volt jelen Kósa Károly, a testvérek
nem merték leállítani. Utána elbeszélgetett vele a fehérvári pásztor is, és folyamatosan imádkoznak érte. Úgy látják, hogy e
gyülekezeti tag tisztul. Mária Magdolnából is hét ördögöt ûzött ki Jézus – tette hozzá Kósa.
Jelzés érkezett szerkesztõségünkbe, miszerint a Hit Gyülekezete sárbogárdi közösségének alkalmain ördögûzés is folyik.
Az elmondás alapján volt olyan, hogy egy
gyülekezeti tag a földön fekve, eltorzult
arccal, artikulálatlan hangokat adott ki,
ami legfõképpen az ott jelenlévõ gyermekek lelki épsége miatt aggályos.
Kósa Károly, a sárbogárdi gyülekezet vezetõje érdeklõdésemre elmondta: az „ördögûzés” nem úgy zajlik a gyülekezetben,
mint ahogy az a filmekben látható. Elõfordul, hogy egyesek hevesebb reakciókat
mutatnak az alkalmon, ahogy elkezdenek
szabadulni, ahogy a Szentlélek ereje rájuk
száll. Ilyenkor általában kikísérik az illetõt.
Meglepték õket is egy nem régóta közéjük
járó gyülekezeti tag erõteljes, zavarodott

A gyerekek leginkább a dicséret alatt vannak jelen a teremben. Meglátása szerint
semmilyen lelki sérülés nem érte a gyerekeket.

Magánvélemény
Sok gondolat kavarog a fejemben a fenti
téma kapcsán. Egyrészt nyilvánvalóan
minden vallási közösségnek megvannak a
maga szokásai, szertartási formái; a vallásszabadság pedig alkotmányos alapjog. A
szülõk nevelési elveikben, gyakorlatukban
igyekeznek mindent, amit fontosnak tartanak, így vallási és világnézetüket is átörökíteni utódjaikra. Õk hivatottak gyermekeik
testi és szellemi fejlõdését elõsegíteni, elsõdlegesen szem elõtt tartva a gyermek
igényeit. Mindenekelõtt a szülõ felelõssé-

Kérdések a szemétrõl
Csak kukát visznek
Egy lakó azt panaszolta, hogy hiába fizeti
negyedévente a szemétdíjat, mégsem viszik el a zsákba kirakott hulladékot a háza
elõl, ahogy korábban tették. A szemétszállítást végzõ cégnél, a Dészolgnál arról tájékoztatták: ahhoz, hogy elvigyék a szemetét, kukát kell vennie (amire nincs pénze),
vagy Vertikál feliratú szemeteszsákot,
amibõl két darab 905 Ft-ba kerül. A lakó
föl van háborodva azon, hogy a negyedéves
díjon felül kell fizetnie ahhoz, hogy elvigyék a szemetét.
Mint szerkesztõségünk megtudta, a polgárdi székhelyû Vertikál ügyvezetõjének
utasítására szigorítottak a szállítás feltételein. Most már csak vertikálos zsákban,
vagy kukában kihelyezett szemetet visznek
el, amire a cég által megküldött matrica
van felragasztva. Sajnos még így is vannak,
akik különbözõ fogásokkal ingyen próbálják elszállíttatni a szemetüket (például lelopkodják a matricákat, vagy valamilyen

ürüggyel még egy matricát kérnek). A szemétgyûjtõ edényzet kedvezõ áron, akár
részletre is megvásárolható a Dészolgnál.
Megfontolásra érdemes példa lehet az a
módszer, amit egyes településeken alkalmaznak: bármilyen zsákban elviszik a kifizetett mennyiségû szemetet abban az esetben, ha a matrica a postaládára van ragasztva.

Szelektíven
Egyik olvasónk ugyancsak fölháborodásának adott hangot a szelektív hulladékgyûjtés mikéntje miatt. Elmondta: évek óta elkötelezettje a szelektív hulladékgyûjtésnek, alaposan elmos, precízen különválogat mindent: kupakot, PET-palackot, papírt satöbbi. A Vertikáltól kapott táblázat
alapján a megadott idõpontban kitette a
különválogatott szemetet. Felirattal is jelölte, mit tartalmaznak a zsákok. De nem
jöttek érte, hiába jelezte kétszer is. Aztán

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

ge, hogy mit enged, vagy nem enged a gyermekének.
A nevelési elvek sokfélék lehetnek. Amit
az egyik szülõ helyesnek tart, azt nem biztos, hogy a másik is. Az emberi különbözõségek miatt képtelenség úgy felnevelni egy
gyermeket, hogy ne érjék traumák. Mert
ugyanarra a helyzetre másképpen reagál
mindahány gyermek és felnõtt. A legfontosabb az, hogy az egyértelmûen fölzaklató helyzeteket – mint például a fenti ördögûzés is – ha elkerülni nem tudják, beszéljék
meg a szülõk a csemetéikkel, segítsenek
számukra feldolgozni! Abban, hogy a szülõk helyesen reagáljanak az ilyen és hasonló helyzetekre, bizonyára egy gyülekezet is
segíthet! De külsõ, éber tükörként az óvoda, iskola, ismerõsök, rokonok is jelezzék
idõben a gyermekek megmutatkozó traumáit, hogy azok ne váljanak testi vagy lelki
betegségekké!
Szükség esetén pedig nem gyengeség, nem
szégyen, nem ördöngösség szakemberekhez (pszichológus, kineziológus, családsegítõ, gyámügy stb.) fordulni!
Hargitai–Kiss Virág

valamikor mégiscsak elszállították, remélhetõleg nem a „rendes” szeméttel együtt,
mert akkor a sok fáradozás semmibe veszett. Hogyan várja el a szolgáltató a lakosságtól a szelektív hulladékgyûjtést, ha nem
tartja magát a táblázathoz, és esetleg öszszeönti a szemetet?
A Dészolg részérõl arról tájékoztattak:
sajnos elõfordul, hogy nem viszi el az autójuk a szelektív szemetet. Ha ezt bejelentik
a lakók a cégnek, akkor pótolják a mulasztást. Fontos, hogy áttetszõ zsákban tegyék
ki az állampolgárok a szelektált hulladékot.
Amennyiben a szemétszállítást végzõ cég
munkájával kapcsolatban panasz merül
fel, elõször érdemes a cégnek jelezni a
problémát. Ha õk nem orvosolják megfelelõen az ügyet, akkor a Közép-Dunántúli
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõséghez lehet fordulni.

Esély a tisztaságra
Járókelõk kifogásolták, hogy csak a központban vannak szemeteskukák. Így nem
csoda, ha két áruház között tele van szeméttel a járda és környéke, mert nincs hova kidobni a használt zsebkendõt, csokipapírt, egyebet.
Igaz, hogy aki vigyáz a környezetére, az inkább hazaviszi zsebben, aki meg szemetelésre hajlamos, annak mindegy, hova dobja a hulladékot. De legalább az esélye meglegyen annak, hogy a szemét ne az utcára,
hanem megfelelõ gyûjtõedénybe kerüljön!
Lejegyezte: Hargitai–Kiss Virág
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Lesz katolikus
idõsotthon?
Az a hír járja a városban, hogy a bezárt Hotel Kovácsot a katolikus egyház vette meg idõsek otthonának.
Mészáros János c. apát, h. esperes érdeklõdésemre elmondta, hogy elvi nyitottság és szándék
van arra, hogy az egyháznak legyenek szociális intézményei a térségben, de jelenleg ilyen beruházás nincs folyamatban. Amennyiben lesz kézzel
fogható lehetõség, pályázat, akkor kihasználják,
de most nincs anyagi alapja e terv megvalósításának.
Kovács Bélát is megkerestem kérdésemmel, aki
40 év után befejezte vendéglátó-ipari tevékenységét. Õ úgy informált, hogy egyelõre nincs konkrétum az ingatlan további hasznosítását illetõen.
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Az ozorai várkastély
A hétvégén ellátogattunk az ozorai várkastélyba, és élményeink alapján mindenkit arra biztatunk, hogy látogasson el a szépen felújított, hangulatos épület berendezett kiállításaira. Az 1500 Ft-os felnõttjegy mellé élvezetes idegenvezetés is
jár! Jutányos áron meg is lehet szállni a kastélyban!

Hargitai–Kiss Virág

Rétimajor V.
– utóirat a kolbásztöltõ-fesztivál kapcsán –
Halországban ritka helyzet állt elõ, ha egy napra
is: a sertéshús lett a menõ.
Véget ért az ötödik kolbásztöltõ-fesztivál, ahol
sok jó ember adott találkát egymásnak. A finom
kolbászból jutott minden barátnak, Rétimajorban pár nap még a jó illat terjeng, szálldogál.
A nap bõven ontotta meleg sugarát, cserébe a sok
jó kolbászos eseményért. A sima víztükrön a sok
hal ugrált, nem az oxigénért, a különleges levegõért! A nád sem arra hajlott, amerre szeretné a
szél, alázattal hajlik, mond köszönetet a különös
illatokért. A madarak csendben ülnek puha fészkükön, mert nem az iszap illatát érzik csõrükön.
A tárgyak elhelyezése nem hagyott kívánnivalót
maga után. Öröm volt nézni a dekorációt egy-egy
állásnál. A nagy igyekezetben a hagyományõrzés
is helyet kapott. Sok helyen a múlt idézete lelkemben szép nyomot hagyott.
Vidáman vonult el a „kolbászos” sereg. Sokszor
kívánjuk vissza ezt a mozgalmas napot. Itt nemcsak az üres has telhetett meg, a szellem is sok szépet kapott: éneket, rajzot, táncot, verset.
Jó volt nézni, ahogy hullámzott az egységes tábor
szívbõl, viccelõdve örültek egymásnak. Fokozta a
mérhetetlen kedvüket a jó pálinka, a jó bor, a sok
fokhagymás puszi, öleléssel párban.
E nap békességben, szeretetben zajlott le, szép
idõben. Végül a zsûri is meghozta, majd kihirdette döntését. Magamban elgondolkodtam: a legsúlyosabb ember én lehettem, de hogy a legidõsebb,
az biztos, mert ezt oklevél is bizonyítja.
Szervezésért, lebonyolításért elismerés neked,
Fodor János!
Most egy idõre csend van, de a hatodikat várja
több falu meg város. Kellemes hely volt, reméljük,
ide hívják a hatodik találkozót, ezért is köszönet
illeti Lévai Ferenc vezérigazgatót.
Örsi Emil Márton

Az eredetileg gótikus stílusban emelt
várat a firenzei születésû Filippo Scolari kezdte el építtetni 1416-ban. Zsigmond király híres törökverõ lovagját, a
magyarok által Ozorai Pipoként emlegetett férfiút a szerelem láncolta Ozorához. Miután nõül vette a vidék urának leányát, Ozorai Borbálát, nagyszabású építkezésbe kezdett a páratlan
szépségû, friss vizû patakokkal átszelt
településen.
A Pipo otthonául és gazdaságának központjául szolgáló épület nem hasonlított a korabeli várakra. Díszítése az itáliai városi palotákra emlékeztetett.
Építésekor mintául szolgálhattak a vidéki fõúri székhelyek, a többi között
Nagy Lajos király diósgyõri és zólyomi
vadászkastélyai. 1423-ra a vár már minden bizonnyal készen állt, mivel Pipo
ekkor már itt fogadta és látta vendégül
Zsigmond királyt.
A várkastély szabályos négyzet alaprajzú. Hajdan reprezentatív megjelenésével és lakályosságával tûnt ki a magyar
várak közül. A palotaépületet kívülrõl
szabályos elrendezésû várfal övezte,
amelynek négy sarkát kerek tornyok
erõsítették. A várárokba a közeli folyó,
a Sió vizét vezették.
1426-tól Pipo özvegye lett élete végéig
a várkastély birtokosa, aki 1438-ban
kelt végrendeletével a várkastély tulajdonjogát Hédervári Lõrinc nádorra
hagyta, így a jeles bárói család egy évszázadig birtokolta.
A vár elsõ jelentõs ostromára 1491ben, Mátyás halála utáni anarchikus
idõkben került sor, mely után Habsburg Miksa foglalta el rövid idõre. Vélhetõen ezt követõen, 1510-ben kezdõdött meg reneszánsz stílusban történõ
átépítése, amely során bábos korlátos
folyosóvá építették át az udvari loggiát,
az ablakok kereteit pedig reneszánsz
faragott kövekre cserélték ki. A bolto-

zatokat több helyen díszes famennyezetekkel váltották fel. Ezekkel az átalakításokkal vált Filippo Scolari várkastélya reneszánsz rezidenciává.
A Hédervári család kihalása után,
1537-ben Török Bálint kezére került a
vár, aki újjáépíttette. 1545-ben a budai
pasa csapatai foglalták el, majd rövid
megszakítással 140 évig török kézen
volt. 1686-ban kemény ostrom után
szabadították fel a várat, ám ekkorra
már csak három oldala állt, a negyediket az ágyúgolyók félig ledöntötték.
A 17. század elejétõl az Esterházyak
dél-dunántúli birtokaihoz tartozott
Ozora, a 18. század elején pedig megkezdõdött az ozorai uradalom újjászervezése. 1727 és 1733 között helyreállították a romos középkori várat, és kastélyszerû hivatali, tiszttartói központot
alakítottak ki belõle. A külsõ várfalakat lebontották, a leomlott délnyugati
szárnyból csak a földszintet építették
újjá, középen az új kõkeretes barokk
kapuzattal. Kívülrõl puritán kiképzést
kapott, belsõ terei azonban igényesen
készültek el, amelyet a stukkódíszítés
és a rokokó falfestés töredékei is tanúsítanak. Gyökeres változtatást eredményezett az 1800-as évek elején történt újabb átépítés, amikor az U alakú
kastélyt magtárrá alakították.
Napjainkban az ozorai várkastély a reneszánsz korszakot idézi: helyreállított
és rekonstruált reneszánsz kõfaragványok díszítik belsõ udvarát és emeleti
folyosóit. A Mûemlékek Nemzeti
Gondnoksága 2007 nyarán múzeumként nyitotta meg a várkastélyt a nagyközönség elõtt, ahol többek között
megtekinthetõ Borbála hálószobája, a
kandallós trónterem, az ebédlõ, konyha, kápolna, a földszinten pedig egy
gazdag kiállítás Illyés Gyula életmûvérõl.
Forrás: www.nemzetimuemlek.hu
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Fenyvessy-emlékéremmel tüntették ki
dr. Müller Cecília megyei tiszti fõorvost
A Magyar Higiénikusok Társasága budapesti, ünnepi emlékülésén dr. Müller Cecília megyei tiszti fõorvos két évtizedes, kiváló szakmai munkáját a Fenyvessy-emlékéremmel ismerte el.
A népegészségügy alapítói Fodor József és Fenyvessy Béla. Fodor
József (1843–1901) a tiszti orvosi rendszer megálmodója és kialakítója, számtalan ma is helytálló tudományos munka szerzõje.
Fenyvessy Béla (1873–1954) nemzedékeket oktatott közegészségtanra, és az elsõ vidéki közegészségtani állomást is õ szervezte
meg. A róluk elnevezett díjak a szakma legnagyobb kitüntetései
közé tartoznak, amelyet évente egy alkalommal, tavasszal adnak
át az arra érdemeseknek. Az elmúlt években kitüntetettek között
professzorok, akadémiai kutatók, nemzetközileg elismert szakemberek szerepelnek.
A Magyar Higiénikusok Társasága március 31-ei budapesti ünnepi emlékülésén dr. Müller Cecília megyei tiszti fõorvos két évtizedes, kiváló szakmai munkáját a Fenyvessy-emlékéremmel ismerte el. A méltatásban elhangzott: folyamatosan képezte magát,
négy – üzemorvostan, háziorvostan, közegészségtan–járványtan,
megelõzõ orvostan és népegészségtan – szakorvosi szakképesítést
szerzett, kiválóan képzett szakember. Több mint két évtizede dolgozik tiszti fõorvosként. Elõször a Dunaújvárosi járásban, majd a
Közép-Dunántúl régióban tevékenykedett, s immár ötödik éve
Fejér megyében végez magas színvonalú szakmai, vezetõi munkát.
A Fenyvessy Béla-emlékérmet 1960-ban alapították és a népegészségügy terén kifejtett gyakorlati tevékenység elismeréseként adják át.
Fejér Megyei Kormányhivatal

Dr. Müller Cecília megyei tiszti fõorvosnak (balra) a
Fenyvessy-emlékérmet a Magyar Higiéniai Társaság elnöke,
dr. Páldy Anna adta át.

Egy cseppnyi önbizalom
További önbizalomra biztatnak Fejér megyében is
2015-ben immáron negyedszer indul útjára a vizelettartási zavarban érintetteket
segítõ Cseppnyi Önbizalom – Kontinencia Betegedukációs Program. Fejér megyében 13 háziorvosi praxisban van lehetõség kontinencia-tanácsadáson történõ
részvételre.
A vizelettartási zavar az a betegség, amirõl nem kérdez a háziorvos, és nem mer
beszélni a beteg, annak ellenére, hogy
ugyanolyan gyakori, mint az allergia (szénanátha). Mindennek ellenére a Cseppnyi Önbizalom Program kezdeményezõi
bíznak abban, hogy évrõl évre egyre inkább sikerül elérni, hogy az érintettek
megnyíljanak háziorvosuknak, vagy körzeti ápolójuknak, és beszéljenek e problémájukról.
Eddig már több mint 60.000 érdeklõdõ
vállalta fel, hogy e kényes témáról beszél
az orvosával.
Idén tavasszal összesen 329 háziorvosi
rendelõben várják azokat az érintetteket
és a hozzátartozókat, akik eddig még nem
mertek beszélni a vizelettartási problémáról. A praxisokban rendelési idõben
várják a körzethez tartozó betegeket.

FEJÉR MEGYÉBEN RÉSZTVEVÕ
HÁZIORVOSI PRAXISOK
Dr. Menyhei Márta, Dunaújváros, Hajnal út 4., dr. Gyõri Erzsébet, Iváncsa, Fõ
u. 59., dr. Bõle Pál, Káloz, Ország út 2/A.,
dr. Reiter Gábor, Nagyvenyim, Fõ u. 41.,
Dr. Árgyelán Sára, Rácalmás, Korányi
tér 7.
A programról további információkat a
www.cseppnyionbizalom.hu weboldalon
találhat.
A Cseppnyi Önbizalom Program 2012ben indult az Országos Alapellátási Intézet, a Magyar Általános Orvosok Tudo-

mányos Egyesülete és a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara szakmai
támogatásával, az SCA Hygiene Products
Kft. mint partner együttmûködésében.
Az idei évtõl a Magyar Kontinencia Társaság is a kezdeményezés mellé állt, szakmai támogatásával járul hozzá a program
sikeréhez.
További információ:
Nagy Ákos, VM.komm
Kommunikációs
Tanácsadó Iroda, tel.: 06 (1) 350 6951,
06 (20) 933 1801,
e-mail: nagy.akos@vmkomm.hu
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Meghívó
Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete

2015. április 10-én (pénteken) 9 órakor ülést tart.
Az ülés helye: a polgármesteri hivatal díszterme, Sárbogárd, Hõsök tere 2.

Napirend:
1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekrõl, intézkedésekrõl. Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.
2. Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról.
Elõadók: a végrehajtásért felelõsök.
3. Beszámoló a Sárbogárdi Hivatásos
Tûzoltó-parancsnokság 2014. évi tûzvédelmi tevékenységérõl.
Elõadó: a Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság parancsnoka
4. Tájékoztató a Labdarúgó Sport Club
Sárbogárd sportlétesítmény használatáról, fenntartási költségérõl.
Elõadó: polgármester.
5. Beszámoló Sárbogárd Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének
végrehajtásáról, a zárszámadási rendelet
elfogadása.
Elõadó: polgármester.
6. Sárbogárd város gazdasági programja
és fejlesztési terve 2014–2019.
Elõadó: polgármester.
7. Az önkormányzat saját bevételeinek és
az adósságot keletkeztetõ ügyleteibõl
eredõ fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követõ három évre várható
összegének meghatározása.
Elõadó: polgármester.
8. Rendkívüli szociális támogatás igénylése.
Elõadó: polgármester.
9. Jelentés a belsõ ellenõrzés 2014. évi tevékenységérõl, az ellenõrzési megállapításokról.
Elõadó: polgármester.
10. A talajterhelési díjról szóló 27/2004.
(VII. 5.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet megalkotása.
Elõadó: jegyzõ.
11. Az avar és a kerti hulladékok nyílt téri
égetésérõl szóló 22/2007. (VI. 15.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet megalkotása.
Elõadó: jegyzõ.

12. A sportról szóló 3/2005. (II. 14.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet megalkotása.
Elõadó: jegyzõ.
13. A város címerérõl, zászlójáról szóló
15/1998. (IV. 20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet
megalkotása.
Elõadó: jegyzõ.
14. A helyi képviselõk, bizottsági tagok
tiszteletdíjáról, költségtérítésérõl és a
mûködési feltételek biztosításáról szóló
40/2006. (XI. 2.) önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezése és rendelet megalkotása.
Elõadó: jegyzõ.
15. Partnerségi egyeztetés szabályainak
meghatározása.
Elõadó: jegyzõ.
16. Belterületbe vonás iránti kérelem elbírálása.
Elõadó: polgármester.
17. Döntés a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosításáról.
Elõadó: polgármester.
18. Sárbogárdi Napok rendezvénysorozat tervezett programjának elfogadása.
Elõadó: az OKSB elnöke
19. Pályázati felhívás bölcsõdevezetõi beosztás ellátására.
Elõadó: polgármester.
20. A polgármester 2015. évi szabadságolási tervének jóváhagyása.
Elõadó: jegyzõ.
21. A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése.
Elõadó: jegyzõ.
22. Bejelentések.
22/1. Képviselõi kérdésre válasz a polgármester részérõl.
22/2. Sárbogárd Város Önkormányzata
képviselõ-testületének 2015. március
13-ai ülésén Juhász János képviselõ által
feltett kérdésekre válasz a jegyzõ részérõl.
Dr. Sükösd Tamás polgármester
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SZIRÉNAPRÓBÁRÓL
A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság tájékoztatja a lakosságot,
hogy a Paksi Atomerõmû Zrt. 30 kilométeres körzetébe esõ településeken a
lakossági tájékoztató- és riasztórendszer mûködõképességének ellenõrzése
érdekében
Alap, Alsószentiván,
Cece, Elõszállás, Nagykarácsony,
Sáregres, Vajta
Településeken csökkentett üzemû
(morgató) szirénapróba végrehajtására
kerül sor
2015. április 13-án, hétfõn,
13.00 órakor.
Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó hadnagy,
megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

Kérjük, hogy adója
1 %-ával támogassa
a Bogárd-Dal Egyesületet.
Adószám: 18497575-1-07
A sárbogárdi református egyház által
alapított Árva Bethlen Kata Alapítvány
kuratóriuma kéri, hogy adójuk 1 %-ával
támogassák tevékenységét. Az 1 %-os
felajánlásukat, felajánlott adományukat az idõsek otthonának mûködtetésére fordítjuk.

Adószámunk:
18483118-1-07.
Megnevezés: Árva Bethlen
Kata Alapítvány Sárbogárd.
További munkájukra Isten áldását kérve felajánlásukat köszönjük!
A „TEMPLOMUNK” Alapítvány mindenkinek köszönetet mond, aki az elmúlt, 2014. évben a személyi jövedelemadójának 1 %-át felajánlotta az alapítvány számára.
Az alapítvány célja a megalakulás óta a
sárbogárdi római katolikus templom és
plébánia épületének tatarozása és a
szükséges részek felújítása, állagmegóvása.
Kérjük, hogy továbbra is támogassák a
fenti célok megvalósítását adójuk 1 %ának felajánlásával.

Név: TEMPLOMUNK
Alapítvány.
Adószám: 18490499-1-07
Isten fizesse meg!
Tisztelettel: a kuratórium
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Mészöly-hírek
A víz világnapja
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Közel a gyõzelemhez!
Iskolánkat ebben a tanévben kiválasztották a Kinder + Sport elnevezésû versenysorozatba. A programot a Ferrero Magyarország a tömegsport támogatására, népszerûsítésére hozta létre. A
legfontosabb cél a rendszeres testmozgás megszerettetése a gyerekekkel.
Országosan 64 iskola kapott lehetõséget, a mi iskolánk a közép-dunántúli régióba került 2 veszprémi és egy dunaújvárosi iskolával együtt. A program keretében minden eszközt megkaptunk a sikeres felkészüléshez. A játék két szálon fut. Az egyik esetben egy 16 feladatból álló sorversenyt kellett begyakorolni a gyerekekkel. A másik szál a pontgyûjtõ játék, melynek lényege, hogy
kéthetente különbözõ feladatokat kapnak a programban résztvevõk, mint például csapatinduló készítése, csapatzászló vagy példakép választása. Ezeket a pontokat lehet beváltani a tanév végén
sporteszközökre.
A legügyesebb alsó tagozatos tanulók – az Ügyeskedõk – kitartó
szorgalommal és nagy odaadással készültek a versenyfeladatokra,
valamint gyûjtötték a pontokat az értékes sporteszközökért.

Iskolánkban idén is megemlékeztünk a víz világnapjáról. Napközis foglalkozások keretén belül színes és változatos programokkal
hívtuk fel a gyerekek figyelmét a víz fontosságára, a vízzel való takarékosságra. Minden napra jutott egy-egy feladat, amelyet a
napközis nevelõk határoztak meg saját csoportjuk számára. Megismertek néhány vízzel kapcsolatos mesét, verset, dalt. Kézmûveskedésre is sor került, plakátot, rajzokat készítettünk, melyek
iskolánk auláját díszítik. Természetesen a mozgásos feladatok
sem maradhattak el, mint a vízhordás, halkeresés, pecázás. Az
egész hetes programok folyamán a gyerekek és pedagógusok is
egyaránt jól érezték magukat.
MGÁI Napközis Munkaközösség

Veszprémben jártunk
Õsszel a meghirdetett versenyeket böngészve megörültünk egy
számunkra még nem ismert lehetõségnek, az Orchidea-Pangea
Matematikaversenynek.
A régebbi feladatokat átnézve azokat nagyon jónak, gyerekközelinek találtuk. A felhívást még szimpatikusabbá tette, hogy a gyerekeknek nem kellett fizetni érte. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy
tehetséges tanulóink minél több lehetõséget kapjanak a versenyzésre, ezért jelentkeztünk.
Az I. fordulót az iskolában rendeztük, 3–8. osztályosok indulhattak. 100 tanulónk mérette meg magát a szervezõk által megküldött feladatsorokkal. Évfolyamonként a legjobbakat neveztük a
II. fordulóba, amelyet az ország 11 helyszínén bonyolítottak le.
Bennünket Veszprémbe osztottak be, így március 28-án reggel
ide indulhattunk. Különösen a kicsiken érzõdött az izgalom, hiszen ilyen nagy volumenû versenyen õk még nem indultak.
Veszprém egyik kertvárosi iskolájában rendezték a versenyt, ahol
több megye tanulója vett részt. A regisztráció után a helyi diákok
kísérték a helyszínre a tanulóinkat. 90 perc kemény munka következett.
A verseny nemzetközi, elég hosszú ideig, májusig kell várni, amíg
megtudjuk az eredményt. Izgalmasan telik ez az idõszak. Az már
biztos, hogy egy szép és hasznos élménnyel lettünk gazdagabbak.
Földi Lászlóné

A régióversenyre április 1-jén került sor Dunaújvárosban. A sok
és kemény munka meghozta gyümölcsét, hisz a Veszprémi Deák
Ferenc Általános Iskola után mi az ezüstösen csillogó 2. helyen
végeztünk. Minden kis sportolónk nagy örömmel vette át jutalmát. A megvendégelés mellett a diákok kaptak egy tornazsákot,
benne egy Kinder + Sportos pólót.
Számunkra a sorversenyes feladat véget ért. A pontszerzõ versenyünk utolsó állomása egy házi sportverseny megrendezése, melyet április 21-én délutánra szervezünk szülõk, testvérek és sportolni vágyók részvételével.
Köszönjük a lelkiismeretes munkát Hodos Enikõ, Zsebõk Laura,
Kiss Máté, Jungwirth Máté 2. évfolyamos, Kiszl Marcell, Bögyös
Botond, Huszár Róbert, Németh Zsolt, Molnár Nóra, Vörös Anna, Sekk Liliána 3. évfolyamos, Dániel Zsolt Dániel, Luczek Diána 4. évfolyamos tanulóinknak.
Gratulálunk a „fitt” teljesítményhez! Köszönjük a kedves szülõk
és kollégák segítõ támogatását!
Felkészítõ tanárok: Horváthné Horváth Irén,
Megyeriné Fekete Ágnes, MGÁI

Bogárd és Vidéke 2015. április 9.

TÁJÉKOZTATÓ

9

Nemrég tartott tájékoztatót Sárbogárdon az érintetteknek a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a zöldítésrõl. Azok számára tesszük
közzé az alábbi összefoglalót a témában, akik esetleg lemaradtak errõl a programról.

ÖSSZEFOGLALÓ A „ZÖLDÍTÉSRÕL”
A tagállamnak a támogatási borítékja 30 %-át kötelezõen a környezeti célok megvalósítását segítõ intézkedésekre kell felhasználnia, amelyek célja a víz, föld minõségének, a biodiverzitás,
valamint a vidéki táj megõrzése, illetve a klímaváltozás megakadályozása és az ahhoz történõ alkalmazkodás. Ez az ún. zöldítés,
melynek összege elõreláthatóan hektáronként 81 euró lesz (ez
az összeg a gazda minden hektárjára jár). Ezért az összegért cserébe azonban a zöldítés 3 feltételét teljesíteni kell (mindenkinek
azokat, amelyek rájuk vonatkoztathatóak). Lesznek azonban
olyan gazdaságok, amelyek különbözõ okokból mentesülnek
egy, vagy több intézkedés alól.

Zöldítés
Az ökológiai gazdálkodást folytató üzemnek az az egysége,
amely ilyen gazdálkodást folytat, automatikusan mentesül a zöldítés alól. Alapesetben a zöldítés 3 követelménye: terménydiverzifikáció, ökológiai célterület létesítése (EFA), állandó legelõk arányának megõrzése.

Diverzifikáció
(csak szántóföldön kell teljesíteni!)
10-30 hektár közötti méretû szántóföld esetében, amely nem
teljes egészében árasztásos mûvelés alá esik, legalább 2 különbözõ növényt kell termeszteni. Egy növény maximum 75 %-át
foglalhatja el a szántóföldnek.
30 hektár szántón felül legalább 3 különféle növényt kell termeszteni. Ez esetben is a fõnövény maximum 75 %-át foglalhatja el a szántóföldnek, 2 növény pedig maximum 95 %-án terülhet
el.
A maximális területhatárt nem kell alkalmazni azokban az estekben, amikor a fõnövény több mint 75 %-ban gyep, szálastakarmány, vagy ugaroltatott terület. A fennmaradó területre
azonban továbbra is érvényes, hogy a fõnövény nem foglalhat el
nagyobb területet, mint 75 %, kivéve ha gyep, szálastakarmány,
vagy ugaroltatott terület.
Mentesülnek az alábbi területek:
– 75 %-ban gyep, fûszálas takarmány, vagy ugaroltatott terület,
vagy ezek kombinációjával fedett területek, amennyiben a fennmaradó terület nem haladja meg a 30 hektárt;
– 75 %-ban állandó gyep, szálastakarmány, vagy elárasztott terület, illetve ezek kombinációja, amennyiben a fennmaradó terület nem haladja meg a 30 hektárt.
Az õszi és tavaszi vetésû növény két külön terménynek minõsül,
még abban az esetben is, ha egyazon fajhoz tartoznak.

Állandó gyepterület
Az állandó gyepterületek mértékét tagállami/regionális szinten
meg kell õrizni. Ehhez 2015-ben a tagállam egy referenciaértéket állít fel a 2012-es és a 2015-ös állandó legelõként bejelentett
területnagyság alapján, amelyhez képest maximum 5 %-kal
csökkenhet a gyepek aránya. Állandó gyepnek számít minden
olyan állandó legelõ, amelyet 2012-ben annak jelentettek be, illetve minden 2015-ben állandó gyephasznosítású területként
megjelölt terület, még ha azt 2012-ben nem is állandó gyepként
jelentették be. Az így meghatározott terület nagyságát a 2015ben jogosult mezõgazdasági terület nagyságához kell viszonyítani. Az így kapott érték legfeljebb 5 százalékponttal csökkenhet.
Amennyiben a megengedett érték alá csökken a gyepterületek
aránya, a tagállam üzem szintû döntést hoz, hogy azok a gazdálkodók, akik felszántották legelõiket, alakítsák vissza. (Ez alól ki-

vételt képez, ha a csökkenés abból ered, hogy a szántóföldek
nagy arányát erdõsítették be – de nem rövid vágásfordulójú fás
szárú, vagy gyors növésû energiaerdõ, vagy karácsonyfa –, hiszen
az erdõsítés jelentõs környezeti hatást eredményez.)

Ökológiai célterület (EFA)
(csak szántó esetén kell teljesíteni!)
Amennyiben a szántó területe 15 hektárnál nagyobb, annak legalább 5 %-ának megfelelõ méretû területen 2015. január 1-jétõl
EFA-t kell létrehozni (ez az üzem más területén is lehet, nem
feltétlenül a szántón kell kialakítani, csak annak mértékében
van megjelölve). A bizottság 2017. március 31-éig hatástanulmányt készít, amely alapján ezt az értéket 7 %-ra emelheti.
Ökológiai célterületbe az alábbi elemek számíthatóak be, eltérõ
súlyozással (pl.: fasor 10/méter, azaz a fasort méterben mérik, 1
métere 10 m2 ökológiai célterületnek felel meg):
– az ugaroltatott területet; (1)
– a teraszokat; (2)
– illetve a tájképi elemeket, még ha azok nem támogatott területen helyezkednek is el; (sövény 10/méter; különálló fa 30/darab;
fasor 10/méter); tó (1,5/m2); vízfolyam (6/méter);
– vagy a határsávokat, amelyek lehetnek gyeppel fedettek,
amennyiben jól elkülönülnek a szomszédos jogosult területtõl
(9/méter);
– mezõgazdasági erdõsített területeket, amelyek agrártámogatást kapnak (1/m2);
– erdõ menti határsávokat, amelyek jogosult területek;
– olyan rövid vágásfordulójú sarjerdõt, amelyen nem használnak mûtrágyát, vagy növényvédõ szert (0,3/m2);
– köztes növényeket, vagy zöldtakarót, csíráztatásra használt területet, ültetvényt (kizárólag súlyozva, 0,3/m2);
– nitrogénmegkötõ növényeket (0,7/m2).
Az EFA-nak az üzem mezõgazdasági területén kell elhelyezkednie.
Kivételek:
– ha a mezõgazdasági terület több mint 75 %-a állandó gyep,
vagy elárasztott terület és a fennmaradó terület nem haladja
meg a 30 hektárt;
– ha több mint 75 %-a gyep, szálastakarmány, ugar, vagy hüvelyes növénnyel borított, és a fennmaradó terület nem haladja
meg a 30 hektárt.
(Az EFA teljesíthetõ lesz várhatóan 2016-tól:
– regionálisan, a tagállam által kijelölt területen és a kijelölt gazdacsoportok számára;
– kollektíven, egymással szomszédos területeken, amelyeken
összefüggõ EFA-t kell alkotniuk. A tagállam jelöli ki, hol lehetséges ilyen, és további kötelességeket róhat ki a csoportosan teljesítõ gazdákra. Legfeljebb 10-en alkothatnak egy csoportot és
minden gazdának egy meghatározott mértékû EFA-val kell
részt vennie benne.)
Forrás: a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara honlapja
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A Cserépedény lángja
Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erõt
Istennek tulajdonítsuk és ne magunknak. (2Kor 4,7)
Régi emlékem, még a harmincas évek közepérõl, hogy barátaimmal gyakran felmentünk a Gellért-hegyre és addig tanultunk vagy beszélgettünk, amíg jött a lámpagyújtogató – akkor még nem villanyvilágítás volt arrafelé –, és lámpáról lámpára
meggyújtotta a gázlángot. Ahogy végighaladt, a Gellért-hegy szép lassan körbe-körbe kivilágosodott, a sötétedõ utak világosak lettek. Valami nagyon romantikus,
kedves fényt adott ez a gázláng.
Az elmúlt napokban a korintusiakhoz írt
második levelet olvasgatván, a fent igénél
megálltam és valami nagy melegség, nagy
hála járt át. A régi lámpagyújtogatókra
gondolván átéltem: milyen csodálatos,
hogy vannak emberek, akik mindent elkövetnek, hogy azt a kis fényt, amit kaptak,
továbbadják! És milyen jó nekünk, hogy
ingyen kapjuk, nem kell hosszú évekig
egyetemre járni érte, hanem Isten „helybe
hozza” nekünk; tudósok és libapásztorok
egyaránt megkaphatják.
Hogyan mondja az Ige? Isten ugyanis, aki
azt mondta: „Sötétségbõl világosság ragyogjon fel: Õ gyújtott világosságot szívünkben”
(2Kor 4,6). Sokan vannak, akik nagy utakat
tesznek meg azért, hogy egy kis fényt kapjanak – de nekünk helyünkbe jött a világosság! Imádság közben megkaphatjuk, nem
kell hozzá nagy tudomány, semmi; aki
összekulcsolja a kezét, annak Isten világosságot gyújt a szívében.
Volt egyszer egy hallatlan élményem. Drága jó apám érettségi ajándéka az volt, hogy
elmehettem Ausztriába. Osztrák barátaimmal tölthettem együtt egy csodálatos
nyarat. Elhatároztuk, hogy ha nem is
másszuk meg a háromezer méter magas
Dachsteint, Ausztria egyik legszebb hegycsúcsát, de legalább a közepéig elmegyünk, a menedékházig, ott töltünk egy éjszakát, és megvárjuk a hajnalt.
Odaérve kicsit megriadtunk, mert kiderült, hogy elromlott a fûtés, és bizony pokrócokba bugyolálva dideregtük végig az éjszakát. Az asztalon egy kis viharlámpa pislogott, és állandóan néztük, hogy hány óra
van még, még meddig kell várni. Elmondhatatlan élmény volt, amikor hirtelen rózsaszín fény lopakodott be a szobába. A
havas hegycsúcsok fölött megjelent a nagy
vörös korong, s a gleccserek mind rózsaszínûvé váltak, és a hegycsúcsok elkezdtek
szikrázni, ragyogni. Talán életem egyik
legnagyobb teremtésélményét éltem át
ott, valamit abból, ami a Biblia elsõ lapján
így vagyon megírva: „Isten Lelke lebegett a
vizek fölött. Akkor ezt mondta: Legyen világosság! És lett világosság.” A kis petróleumlámpa fénye pedig hirtelen eltûnt, beleolvadt a csodás hajnali ragyogásba. Többünknek könnyes volt a szeme az élménytõl.

Azt mondja Pál: „Sötétségbõl világosság ragyogjon fel, õ gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon elõttünk Isten dicsõségének ismerete, Krisztus arcán.” Ez az
elsõ titka ennek az Igének, amit megértettem, hogy helyünkbe jön a világosság. Aki
akarja, annak a szívében ma is mindig világosságot gyújt, hogy el ne tévedjen, mert
nagyon könnyen el lehet tévedni. Adjunk
hálát ezért a világosságért!
A másik mondanivalója, titka, misztériuma ennek az Igének: tetszett Istennek,
hogy Isten dicsõségének ismerete ne a
hegycsúcsokon (de ott is), ne az óceánokon (de ott is), ne az égbolton (de ott is),
hanem legnagyobb ragyogással Krisztus arcán ragyogjon fel.

meg, hogy lássuk az arcát, Isten dicsõségét.
Sõt, Isten dicsõsége még akkor is az Õ arcán ragyog, amikor leköpték ezt az arcot,
amikor arca fölé, a homlokára töviskoronát tettek, amikor megkorbácsolták, amikor ököllel arcul verték, és amikor az iszonyú fájdalom a kereszten eltorzította. Ott
ragyogott igazán Isten dicsõsége!
Akarod egyszer látni? Akarsz egyszer dicsõséget látni? Hunyd le a szemed, térdelj
le, temesd két kezedbe az arcodat és felragyog néked Isten dicsõsége: Krisztus arcán.
Kedves nagymamácska vagy édesanya, ha
egyszer szeretnéd elmondani az unokádnak, gyermekednek, hogy kicsoda Isten és
mily nagy a dicsõsége: Krisztusról beszélj

Félve kérdezem: eszünkbe jutott-e már valaha, hogy de jó volna átélni, úgy igazán, Isten dicsõségének ragyogását? Lelkünk
mélyén átélni? Keressük mindenütt, mert
van belõle egy szikra a tudományban,
hegycsúcsokon, történelemben, természetben – mindenütt ott van Isten dicsõsége, de igazán ragyogva a Krisztus arcán.
Nem ismerjük Krisztus arcát, tehát talán
helyesebb, ha így mondjuk: Krisztus lényén.
Hunyd be a szemed és látni fogsz! Lásd egy
istálló szalmabölcsõjét, és hunyt szemed
mögött felragyog egy kis gyermeken Isten
dicsõsége. Nem egy nagy gondolaton, nem
valami bölcsességen, nem a sziklacsúcsokon: egy kis gyermek, a kis Jézus mosolygós arcán már ott ragyog Isten dicsõsége.
Ott ragyog, amikor megy fel a Galileai
hegyre és elkezdi mondani: „Boldogok…
boldogok… boldogok…” Vagy azt: „Én
pedig azt mondom tinéktek…”
Hunyjuk le szemünket és lássuk egyszer
Barmeust, ahogy megy Jézus felé tapogatva vakon és Õ megkérdezi: „Mit akarsz,
hogy cselekedjem veled?” Azt mondja Bartimeus: „Uram, hogy lássalak!” Kérjük

neki! Mutasd meg a képes Bibliában a
Krisztus-képeket és mindig tedd hozzá:
ilyen Isten, amilyen a Krisztus. Így szeret,
így keresi az elveszetett, ilyen jó, ilyen tiszta – ezt már a hatéves gyermek is megérti.
Krisztus fölragyogó dicsõségén mutasd
meg Istent!
A harmadik, amit szeretnék kiemelni ebbõl a csodálatos, misztikus Igébõl, hogy
minek nevezi Pál apostol ezt a felragyogó
isteni dicsõséget. Kincsnek. Mégpedig az
eredeti görög szövegben az áll: nagyon
nagy kincs. Megfizethetetlen nagy kincs.
Hát nem az? Hát nem kincs annak a megértése, hogy elkódorgok és Õ megkeres;
hogy ha a menyasszony homlokáról – mert
aranypénzek voltak a koszorújára forrasztva – letörik egy drachma és elgurul,
akkor azt Õ megkeresi? (Lk 15,4-11)
Ó, hányszor le tudok én törni! Mit hazudjak, miért akarnék jobbnak látszani, mint
amilyen vagyok? De akárhányszor letörünk, Valaki utánunk nyúl, fölemel, megtisztogat és visszatesz a koszorúba.
Folytatás a következõ oldalon.

Bogárd és Vidéke 2015. április 9.
Még egy titok. Megrendítõ, hogy „ez a kincsünk pedig cserépedényekben van…” Nem
különös? Hát a kincseket nem cserépedényekben õrzik. Ha csak egy kis türkizköve
van valakinek, azt aranyba foglaltatja, ha
gyémántja, platinába. Valakinek ha kincse
vagy értéke van, kazettába teszi, akinek
még többje, az páncélszekrénybe, és úgy
õrzi. Ébredjünk rá, micsoda döbbenetes
dolog, ahogy a legnagyobb kincset, Isten
dicsõségének ragyogását, ezt a kincset, ami
felragyogott a Krisztus arcán, Õ cserépedénybe teszi, a mi cserépedényünkbe, a
törékenybe, amit ha megkoccintanak, már
el is pattan – de addig bennünk akarja tudni Isten dicsõségének ragyogását, hogy
mások is lássák.
Lámpagyújtogatók legyünk, szívet gyújtogató, kincset hordozó cserépedény, amíg
el nem pattan. Miért? Hogy ezt a rendkívüli erõt – ezt a kincset – Istennek tulajdonítsuk, és ne magunknak.
Nagyon fontos feladatunk átélni a mi cserépedényvoltunkat. Hogy bizony ez csak
cserépedény, és átélni, alábbszállva, hogy
tetszett Istennek, hogy ez a cserépedény
Isten dicsõségének ragyogását a Krisztus
arcán õrizze.
S hogy mit jelent ennek az átélése? Az ellenreformáció idején hatvanegy prédikátort gályarabságra ítéltek. Aki gályarab
lett, annak tisztában kellett lennie azzal,
hogy azt csak egy évig lehet kibírni, egy év
után mindenki belepusztul. De õk nem
pusztultak el egy év után sem. Miért nem
törtek el ezek a cserépedények? Mindenki
azt várta, hogy egy év múlva mindegyiket a
tengerbe dobják. De nem! Kibírták! Mert
a cserépedényben Isten dicsõségének ragyogását vitték a gályákra.
Tessék most ezt szimbolikusan érteni.
Mindenki egy kicsit gályán evez, aki ebben
az életben él.
Sárospatakon a gályarabok emléktáblájára mai igénk befejezését írták: „Mindenütt
szorongatnak minket, de nem szorítanak be,
kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe, üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak, letipornak, de nem pusztulunk el; Jézus halálát
mindenkor testünkben hordozzuk, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen testünkben.”
(2Kor 4,8-10)
Ha cserépedényünkben mi is igaz Fényt
hordozzuk, unokáink, dédunokáink így
fognak ránk emlékezni: cserépedény volt,
de fényt hordozó.
Kedves Atyánk, nem kérhetünk többet, de
nem kérünk kevesebbet sem, mint hogy
add nekünk a Te dicsõségednek ragyogását, ami Krisztus arcán ragyogott fel. A mi
cserépedényünkben, ha pislákolva is –
csakúgy, mint a lámpagyújtogatók – õrizzük ezt a fényt halálunkig, mindörökké,
hogy akik a közelünkben vannak, lássanak
valamit Belõled; ne a cserépedényt, hanem a lángot. Uram, áldj meg minket az
igaz Fénnyel, hogy felragyogjon elõttünk,
és általunk ragyogjon fel mások számára is.
Ámen.
Forrás: Gyökössy Endre:
A tanú, kézfogás a magasból I.
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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.)!

Költészet napja 2015
A Madarász József Városi Könyvtár
szeretettel meghívja
Önt és kedves családját

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!
Madarász József Városi Könyvtár

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

Szeretettel meghívjuk
Önt és kedves ismerõseit a

Szín- és formavilág
címû kiállítás megnyitójára

a Sárszentmiklósi
Közösségi Házba (klub)
2015. április 10-én
(pénteken) 19 órára.
A kiállítást megnyitja: Novák Kovács
Zsolt, Sárbogárd város alpolgármestere.
Közremûködnek a Sárszentmiklósi Általános Iskola tanulói, dr. Makkos Norbert, Makkos Anna Ráhel.
Kiállítók: Bölcskei Katalin, Kovács Zoltán, Macsim András, Molnár Orsolya,
Novák Edith, Szabadkai Zsolt, Tóth
Gyula, Varga László, Zocskár András,
dr. Krenczné Zocskár Zsuzsanna.
Szervezõk: Bölcskei Katalin, Macsim
András, Varga László, Zocskár András

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!
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CSALÁDI KÖR / A MI VILÁGUNK

NAGYMAMA RECEPTJEI
BABÉROS SONKALEVES
Hozzávalók: 25 dkg füstölt tarja, vagy sonka, 25 dkg burgonya, 2
dl tejföl, 2 babérlevél, 1 fej vöröshagyma, 1 csokor petrezselyemzöld, 2 ek olaj, 1 tk pirospaprika, 1 tk liszt, ecet, só, cukor ízlés
szerint, 2 kk õrölt fekete bors, 1 kupica konyak, 2 szegfûszeg.
A felhevített olajon üvegesre futtatjuk a megtisztított és apróra
vágott vöröshagymát, majd a tûzrõl lehúzva elkeverjük benne a
pirospaprikát. Ezután ráöntünk 2 ek vizet, beletesszük a hámozott, apró kockákra vágott burgonyát, meg az ugyancsak apróra
vagdalt fõtt sonkát. Néhány percig pirítjuk, majd felöntjük 1 liternyi vízzel. Beletesszük a babérlevelet, megsózzuk, borsozzuk, fûszerezzük a szegfûszeggel, puhára fõzzük. A tejfölbe belekeverjük a lisztet, behabarjuk vele a levest. Ezután ízesítjük ecettel, cukorral, finomra vágott petrezselyemzölddel meghintjük. Jól kiforraljuk, végül beleöntjük a konyakot. Azonnal tálaljuk.

BÕSÉGSZELET
Hozzávalók a húshoz: 1 kg pulykamell, 1 nagy db alma, 10 dkg
gomba, 10 dkg zöldborsó, 1 dl fehér bor (száraz), só, õrölt bors ízlés szerint, 2 ek snidling, 15 dkg kolozsvári szalonna, 1 ek napraforgóolaj; a panírozáshoz és sütéshez: 25 dkg zsemlemorzsa, 5 db
tojás, 25 dkg finomliszt, 5 dl napraforgóolaj.
A húst vékonyra kiverjük, besózzuk. A szalonnát apró kockára
vágjuk és kevés olajon kisütjük. Hozzáadjuk a gombát és a zöldborsót. Pár percig kevergetjük, majd felöntjük a borral. Õrölt
borssal ízesítjük, ha kell, még sózzuk. Puhára pároljuk. A legvégén kerül bele az apró kockára vágott alma. 1-2 percig ezzel is pároljuk. A tûzrõl lehúzzuk, belekeverjük a metélõhagymát. A húsok közepére halmokat rakunk ebbõl a töltelékbõl, majd óvatosan felcsavarjuk és fogpiszkálóval rögzítjük. Bepanírozzuk, bõ
olajban kisütjük.

DÁN BURGONYASALÁTA
Hozzávalók: 1 kg burgonya, 4 dl aludttej (vagy kefir), 1 ek porcukor, 1 kk só, bors ízlés szerint (õrölt), 3 db újhagyma, 1 ek snidling, 1 ek mustár.
A burgonyát héjában megfõzzük. Ha kihûlt, meghámozzuk és felkarikázzuk. A kefirt elkeverjük a porcukorral, a mustárral, a felkarikázott újhagymával és az apróra felvágott metélõhagymával.
Sóval, borssal ízesítjük. Ráöntjük a burgonyára, óvatosan összekeverjük. 1-2 órára hûtõbe tesszük. Hidegen tálaljuk.

BARACKOS
MARCIPÁNCSILLAG
Hozzávalók a tésztához: 20 dkg finomliszt,
7,5 dkg cukor, 1 csipet só, 2 cs vaníliás cukor, 14 dkg vaj, 1 db tojássárgája, 0,5 citromból nyert citromhéj, a töltelékhez: 10
dkg földimogyoró (vagy mandula), 10 dkg aszalt sárgabarack, 15
dkg marcipán (nyers massza), 0,5 citromból nyert citromhéj, 3 ek
narancslé (vagy baracklikõr); a díszítéshez: 3 ek porcukor, 5 dkg
tortabevonó (enyhén keserû csokoládés).
A tészta valamennyi hozzávalóját összegyúrjuk és folpackban kb.
1 órát a hûtõszekrényben hûtjük. Közben a töltelékhez a mogyorót (mandulát) és a sárgabarackot felaprítjuk. A marcipánmasszát szétdaraboljuk. Ezt az egészet a lereszelt citromhéjjal és
a citrom 2 evõkanálnyi kicsavart levével, valamint a likõrrel, vagy
a narancslével jól összegyúrjuk. A tésztát liszttel beszórt munkalapon kb. fél cm vastagságúra kinyújtjuk, és csillagokat szúrunk ki
belõle. Kis teáskanálnyi halmocskákat a töltelékbõl a csillagokra
helyezünk. Sütõpapírral kibélelt sütõlapra helyezzük. (Sütési
hõmérséklet: elektromos sütõ 180 fok, gázsütõ 2. fokozat. Sütési idõ
kb. 13-15 perc.) Miután a sütemények kihûltek, porcukorral megszórjuk. A csokoládébevonót szétdaraboljuk és forró vízfürdõben
feloldjuk, majd nejlonzacskóba töltjük. A csokoládéból vékony
cikkcakkokat nyomunk a sütemény tetejére. Kb. 60 db lesz belõle.
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EGY HANGVERSENYRÕL
ÉS EGYEBEKRÕL
Beethoven-szimfónia szól a tévé zenei csatornáján. A világ legjobb zenéi közé tartozik. A karmester derekasan hadonászik. A
hangosabb, lendületesebb részeknél vállból is kilódul a karja, a
karmesteri pálca a terem mennyezete felé vágódik, nagy, indulatos köröket ír le, a mester arckifejezése komor, azt fejezi ki, hogy
itt nem akármirõl van szó: a zeneszerzés fejedelmének fenséges
mûve szól. A fej ellentmondást nem tûrõen remeg jobbra-balra a
feszült ritmus szerint, mintha a dirigens dühösen nemet intene, az
igyekezettõl az arcbõr is ide-oda leng. Finomabb részeknél mérséklõdik a lendület, a tenyér mintegy simogatja a levegõt.
Gondolkodom, miért unalmas mégis a produkció? Sajnálatosan
érzékelem, hogy a zenészek is unatkoznak, a hegedûsök automatikusan húzzák a vonót, mintha bábuk lennének, az arcuk nem fejez ki semmit.
Ezt a szimfóniát nagyon ismerem, sokszor hallottam, dallamról
dallamra fel tudom idézni magamban. Erõlködve próbálom megfejteni az érthetetlen titkot: hogyan lehetséges, hogy ugyanaz a
zene, azonos kotta, ugyanazon hangszerek, mindkét produkció
pontos, az egyik elõadás mégis tetszik, a másik meg nem. Egy nagy
zeneértõ mondott valami olyasmit, hogy a kottában minden benne van, csak a lényeg nincs. Hogy pedig mi a lényeg, azt megfogalmazni nem lehet. Csak érezni.
És már benne is vagyunk egy harapófogóban. Elképzelhetõ ám,
hogy én magam nem érzem az elõadásban a spirituszt, de aki mellettem ül a széksorban, az nagyon is érzi. Ki dönti el, kinek van igaza?
Más! Borversenyrõl közöl rövid képsort a tévé. Van abban valami
komikus, ahogy a zsûritagok szagolgatják, lötyögtetik, rettentõ figyelemmel hörpölgetik, a szájüreg különbözõ helyeire sétáltatják
a kortyokat. Aztán pontoznak. Nem lennék zsûritag, bár nincs ellenemre néhány korty bor. Ki lehet fejezni pontokban azt az ízt,
azt az aromát, zamatot, ami egy pohár borban van (vagy nincs)?
Majdnem mindennel így vagyunk. Van, aki keresi a lényeget, és
van, aki talán nem is tudja, hogy létezik lényeg.
Na, visszakapcsolok a Beethoven-koncertre, hátha megkedvelem. Haj, már vége, a közönség zajosan tapsol, hozzák a nagy
csokrot a karmesternek. Nem is tudom, miért restelkedem. Talán
azért, mert fintorogtam, holott a terem szépen tapsol. Vagy lehet,
hogy azért, mert ez a sok ember engedelmeskedve a tömeghangulatnak képes elhitetni magával, hogy valami nagyszerû élményben
volt része. Hány téves, hazug tapsnak voltam már tanúja életem
során, sõt résztvevõje. Ki mert volna ülve maradni a sztálini diktatúra idején, amikor a szónok kiejtette a nagy vezér nevét, és a hallgatóság felpattanva vastapsot produkált? Mi akkor sokan tudtuk,
hogy hamisan tapsolunk, de muszáj volt. Ma talán kevesebb a muszáj-taps, de azt hiszem, hamis taps van elég.
L. A.

Heti idõjárás
A hétvége és a jövõ hét elsõ napja nyugodt idõjárással telik: sok napsütésre
és gyenge szélre számíthatunk, a délutáni csúcshõmérséklet is emelkedik
napról napra néhány fokkal. A gyenge déli, délkeleti szél mellett a kora délutáni csúcshõmérséklet eléri a 20 fokot is, hétfõn már 22 fokot is mérhetünk, ez kifejezetten kellemes tavaszi idõjárást nyújt. Hétfõ délután egy hidegfront érkezik északnyugat felõl, beborul az ég és sokfelé számíthatunk
záporra. Ekkor megélénkül az északi szél is, és a hõmérsékletek is jelentõsen visszaesnek – de így is 10 fok feletti maximumok várhatóak. Az éjszakák döntõen fagymentesek maradnak, néhol alig csökken 10 fok alá a hõmérséklet kora hajnalra.
www.metnet.hu
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Oly korban éltünk 61.
Az önkormányzati választás kampányában már nem veszek részt. Most mindenki
azt latolgatja, hogy ki lesz majd õsszel a
polgármester. Tanácselnökünk, Szalai Pista nem akarja vállalni a megmérettetést.
Hívják a Fejérvízhez gazdasági igazgatónak. Ez a szakmája, nagy a kísértés, hogy
elfogadja a felkérést. Gyõzködöm, hogy
maradjon, biztosan megválasztanák polgármesternek, de nem hisz nekem. Pedig
még nyílt levelet is írok neki a Fejér Megyei Hírlapban. Nagyon a szívére vette,
hogy az új pártok õt is támadják a régi rend
képviselõjeként. Nem bírja a handabandázást. Az egyik túl heves aktivista éppen a
minap is berohant a tanácsházára és végigkiabálta a folyosót: „Lapátra kerültök
mind, szemetek!” – ordította. Ezért aztán
eluralkodott a félelem a hivatalokban. A
rendõrségen az egyik rendõrtiszt ijedtében, vagy talán a jövõbeli karrierje érdekében még a keresztet is kitette az irodája falára, a feje fölé. A kapitányt azért becsülöm, mert õ viszont nem szedte le a szovjet
CSEKA-fõnök, Dzerzsinszkij portréját az
irodája faláról. Nagytermészetû ember, de
egyenes, a szemedbe mondja a véleményét, egyébként meg jó zsaru. És egyben
biztos vagyok: ha hátat fordítok neki, nem
vágja belém a kést. Ezt mostanában kevés
emberrõl lehet elmondani.
A funkcionáriusok, akik még nemrég a
nyálukat verték a kommunista eszmékért,
most ott tolonganak a templomban. Az elsõ sorba ülnek, hogy jól látsszanak, és verik
a mellüket Úrfelmutatáskor: „Én vétkem,
én vétkem, én igen nagy vétkem!” Hogy
nem szakad le rájuk az ég! Élcelõdöm is
Kispál Gyurival, a fiatal bulányista plébánossal:
– Te, Gyuri! Nem gyullad meg az ostya,
amikor a nyelvükre teszed?
Az SZDSZ helyi csoportja Németh Rudi
bácsit szeretné polgármesternek. Õ is ódzkodik a feladattól. Engem próbál rábeszélni, hogy álljak a helyi kampány élére, és legyek Sárbogárd elsõ szabadon választott
polgármestere.
– Lajoskám! – állít meg a gimnázium folyosóján. – A helyi demokratikus átalakulás
végigvitele talán még fontosabb, mint az
országos politika. Te évek óta benn vagy a
sûrûjében. Belülrõl ismered ezt a rendszert és szót értesz mindenkivel. A polgármester a pártok felett áll, és a helyi társadalom érdekeit kell szolgálnia. Ismerem a
felfogásodat, képes vagy pártoktól, érdekcsoportoktól függetlenül képviselni a közösségi érdeket. Az egyetlen olyan ember
vagy, akit jó szívvel ajánlanék Sárbogárdon
a polgármesteri tisztségre.
– Rudi! Lehet, hogy arra jó voltam, amit
eddig csináltam, de a pártmachinációktól
nekem bedurran az agyam. Azokba a sumákolós játszmákba én belepusztulnék.
Értelmetlenül nem áldozom föl magam a

haza oltárán. Rudi! Te jóban vagy az
SZDSZ-esekkel. Tudom, hogy õk megkerestek téged. Sok mindenben nem értek
velük egyet, de abban kivételesen igen,
hogy te legyél Sárbogárd elsõ szabadon választott polgármestere. Köztiszteletben álló középiskolai tanárként, meghurcolt
56-osként, párton kívüliként nálam sokkal
inkább vagy te alkalmas erre a feladatra.
Ekkor már egészen más köti le az érdeklõdésemet, nem a pártpolitika. A pártbizottságiak korábban kezdeményezték, hogy
kellene helyi újság. Összehívtak egy megbeszélést is. Nekem azonban minden gyanús, amit a pártbürokraták kezdeményeznek. Ezen a tûzön is a saját pecsenyéjüket
sütögetnék. Persze, valóban nagyon kellene egy helyi lap, de nem bármi áron. Inkább kívül maradok ezen a pártvezérelt
lapindításon. Varga Laci szorosabban kötõdik hozzájuk, így aztán vele indítják a
Városi Röplap címû kiadványt. Nem
nyomdai úton készül, hanem stencilgépen
sokszorosítják a háború óta elsõ bogárdi
kiadványt. A harmadik számnál azonban,
1989 végén érdektelenségbe fullad ez a kísérlet. Az országgyûlési választások után a
városi tanács pályázatot ír ki a városi lap, a
Sárbogárd és Vidéke szerkesztésére. Bármely magánszemély pályázhat. A havi lap
kiadási költségeire évi 500.000 Ft-ot biztosítanának. Ez az ajánlat már komolyabbnak tûnik.
A csontjaimban érzem, hogy a rendszerváltás igazából csak most kezdõdik, s ez a
folyamat nem a politikai külsõségekben,
hanem az emberi fejekben és a helyi társadalmi viszonyokban, a társadalmi nyilvánosság terein zajlik majd. Ennek elsõrangú
helyszíne lehetne a helyi újság. Tapasztaltam már, hogy milyen mozgósító ereje volt
azoknak az írásoknak, amelyeket a Fejér
Megyei Hírlapban jelentettem meg. De
hol van ez attól a lehetõségtõl, hogy legyen
saját lapunk! Nagyon megérintett Szabó
Pistának, a gimnázium igazgatójának az
elõadása a századforduló sárbogárdi sajtójáról. Beleolvasva a százéves lapszámokba,
lenyûgöz az írások frissessége. Annak az
újságnak, a Sárbogárd és Vidéke hetilapnak Spitzer Jakab zsidó nyomdászmester
volt a kiadója. Milyen jó lenne, ha ezt a lapot most újraéleszthetném, s lehetnék
Spitzer Jakab örököse!
Péterfi Feri barátom, volt egyetemi évfolyamtársam hallva, hogy lapalapításon töröm a fejem, üzen, hogy Tiszakécskén
szerveznek nyári újságíróképzést. Egy pillanatig se gondolkodom azon, hogy elmenjek-e.
– Balázs, jössz velem? – kérdezem a fiamat. – Bringával megyünk, hogy beleszagoljunk az újságírás rejtelmeibe.
Naná, hogy benne van Balázs! Hívom Varga Lacit is, de õ nem jön. Megsértõdött valamin Szalai Pistára. Így hát Balázzsal te-

kerünk át a földvári hídon, s tovább a Tiszáig, Kécskéig. A tiszakécskei mûvelõdési
központnak már van saját újságja. Az alagsorban egy Romajor nyomdagépen nyomják önkormányzati támogatással.
Profi elõadók ismertetnek meg bennünket
az újságírás rejtelmeivel: egy nyomdász és
egy tördelõ a Petõfi Népétõl, Aczél Endre
és Nógrádi Gábor a Kurírtól, Popper Péter
pszichológus és Varsányi Gyula a Népszabadságtól.
Új világ nyílik ki elõttem, a kommunizmus
alatt nem létezõ helyi lapok újraindításának lehetõsége. Az új sajtótörvény szerint
ugyanis mostantól minden magyar állampolgár alapíthat lapot, így akár én is. Az
eszem megáll az új lehetõség hallatán.
Az elõadások és viták során kikristályosodik, hogy miféle újság lenne az igazi jó helyi lap. A helyi lap eszerint pártoktól, állami szervektõl, az üzleti élet szereplõitõl legyen független, minden lapban legyen egy
igazán érdekes írás, ne intézményi, tanácsi, pártlapként készüljön, hanem legyen
ára a lapnak, amit az olvasó megfizet, magánvállalkozásban piaci alapon az olvasó
tartja el a lapot, s így az olvasónak van alárendelve a lapszerkesztõ.
A déli pihenõ alatt a Tisza-parton napozva
errõl álmodozunk Balázzsal: megcsináljuk
azt a bogárdi újságot! De nem hagyományosan tördeljük, mert az lassú és nagyon
drága, hanem számítógépen, és a kész lapot visszük levilágítani és sokszorosítani a
nyomdába. Így lesz jóval olcsóbb az elõállítás, rövidebb az átfutási idõ, és frissek lesznek a hírek is.
Hazaérve az elsõ dolgom, hogy leülök az
írógép elé és megírom a pályázatot a Sárbogárd és Vidéke újság kiadására. Két hét
múlva értesítenek, hogy enyém a lap, és
megkapom hozzá a támogatást. Amikor
ezt a pártok megtudják, sorra mind megkeresnek s kapacitálnak: legyen a lap az õ
szócsövük. Megzsarolnak, hogy ha nem állok kötélnek, akkor a választások után elveszik tõlem, mert a lap a városi tanács tulajdona. A szocialisták érdekkörébe tartozó Szumma Kft. vezetõje évi egymillió forintot ajánl, ha az MSZP szócsöve leszek.
Erre dacosan azt felelem:
– Az olvasó ennél többet fizet. Ha eladom
nektek magam, nem veszik meg az újságot.
Akkor meg mire megyek a ki tudja, meddig
létezõ évi egymilliótokkal?
– Ezzel a felfogással éhen fogsz halni! – bocsát utamra lenézõ sajnálkozással a Szumma igazgatója.
– Elõbb írok én ebben az újságban a Szumma-csillag alkonyáról, mintsem ez bekövetkezzen! – vágok vissza nyersen…
Folytatom.
Hargitai Lajos
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Gyõznünk kellett…
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Fejér Megyei
Kormányhivatal
Sárbogárdi Járási
Hivatala
ELÉRHETÕSÉGEK,
NYITVA TARTÁS

Sárbogárd KC–Albatrosz 93:65 (22:14; 24:10; 26:14; 21:27)
Fejér Megyei Kosárlabda-bajnokság,
alapszakasz
Dobóink: Tóth K. 38p, Németh K. 13/3p,
Molnár T. 22/3p, Botka I. 11p, Csuti P. 9p.
Szerettünk volna visszavágni az Albatrosznak, mivel a fehérvári mérkõzésen bármennyi kosarat is szereztünk, valahogy
mindig többet dobott az ellenfelünk.
Gyõznünk kellett, mert a rájátszásba kerüléshez most már minden pont számít. Itt
meg kell jegyezni, hogy nekünk már csak
egyetlen mérkõzésünk van, míg a rájátszásba igyekvõ más csapatoknak még három, tehát nem csak rajtunk múlik. Ha
nem jutunk a bajnokság következõ szakaszába, akkor sincs tragédia.
Egy kérés volt a meccs elején: az elsõ két
percben mi diktáljuk a tempót. Jól is indult
a játék, határozott védekezés a büntetõterületen, sok ziccer és gyors indítás, amire
csak távoliakkal tudtak válaszolni. A második negyedben öt percig pontot sem dobott az ellenfél, míg mi rohantunk. Közte

20, amit tartottunk is a negyed végéig. A
második félidõt is erõsen kezdtük. A leszedett védõ lepattanóknak köszönhetõen
gyors indításokkal tovább növeltük elõnyünket. Közel a negyvenpontos különbség. Ekkor már kicsit elkezdtünk spórolni
az energiával. A gyõzelem egy pillanatig
sem volt kétséges, jó ezt leírni! A továbbiakat pedig meglátjuk.
Lapzárta elõtt érkezett hír: sok év után
csapatunk bejutott a bajnokság rájátszásába a 8. helyen! Az elsõ körben a listavezetõ
Fehérvár KC-val mérkõzünk. Idõpont:
2015. április 14., 19.15 óra, sárszentmiklósi
tornaterem.
Hajrá, Sárbogárd KC!
Sárbogárdi Kosárlabda Club Egyesület

Kiütéses gyõzelem
Sárszentmiklós–Kisláng 9-0
Csapatunk hazai pályán ütötte ki a Kisláng csapatát a szezon egyik legnagyobb arányú
mérkõzésén, így hangolva a Mór elleni kupára, illetve bajnokira. Már a félidõ lefújását
követõen hatnál járt a csapat. Az elsõ találatot Majláth szerezte, majd Gráczer Bence fejelt, utána Togoi Victor zörgette a hálót, aztán Bezerédi villant négyszer, és a végén betalált másodszor Majláth, és a lefújás elõtt az ötödiket is megrúgta Bezerédi.
Jók: mindenki, illetve senki.
Ifi: 4-0.
Megye III.: Elõszállást fogadta és nyert 5-0-ra Fekete J. mesterhármasával, illetve Bartók D. és Iványi R. találataival.
Öregfiúk: Polgárdiban kapott ki 4-2-re.
Sárszentmiklósi SE

Törzshivatal és Hatósági Osztály 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.; tel.: 06 (25) 520 291, fax:
06 (25) 520 290; hivatal@sarbogard.fejer.
gov.hu; H 8.00–16.00, K 8.00–11.30, Sze
8.00–16.00, Cs 8.00–11.30, P 8.00–11.30
Járási Állat-egészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal 7000 Sárbogárd, Ady E. út
164.; levélcím: 7001 Sárbogárd, Pf. 32.; tel. és
fax: 06 (25) 508 701; bogyosg@oai.hu; H
8.00–12.00, Cs 8.00–12.00
Járási Földhivatal 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 17.; tel.: 06 (25) 508 615, 06 (25) 518 020,
fax: 06 (25) 518 021; sarbogard@takarnet.hu;
H 8.00–12.00, 13.00–15.30, K 8.00–10.00, Sze
8.00–12.00, 13.00–15.30, P 8.00–12.00
Járási Gyámhivatal 7000 Sárbogárd, Hõsök
tere 2.; tel.: 06 (25) 520 291, 06 (25) 460 004,
fax: 06 (25) 520 290; gyamhivatal@sarbogard.
fejer.gov.hu; H 8.00–11.30, Sze 8.00–11.30,
12.30–16.00
Munkaügyi Kirendeltség 7000 Sárbogárd,
Túry M. u. 3.; levélcím: 7001 Sárbogárd, Pf. 28.;
tel. és fax: 06 (25) 508 175; fejermmksarbogard
@lab.hu; H 8.00–14.00, Sze 8.00–14.00, Cs
8.00–14.00, P 8.00–12.00
Okmányirodai Osztály 7000 Sárbogárd, Hõsök
tere 2., tel.: 06 (25) 520 290, fax: 06 (25) 520
290; okmanyiroda@sarbogard.fejer.gov.hu; H
7.30–11.30, 12.30–15.00, K 7.30–11.30; Sze
7.30–11.30, 12.30–15.00, Cs 7.30–11.30,
12.30–15.00, P 7.30–11.30

KIRENDELTSÉGEK
E-mail:
hivatal@sarbogard.fejer.gov.hu
Alap, 7011, Dózsa Gy. u. 31., tel.: 06 (25) 221
102, fax: 06 (25) 220 370, Sze 8.00–10.00
Alsószentiván, 7012, Béke u. 56/a, tel. és fax:
06 (25) 224 501, Sze 10.00–12.00
Cece, 7013, Deák F. út 13.; tel.: 06 (25) 505
150/21, fax: 06 (25) 234 389; H 8.00–12.00, K
8.00–12.00, Cs 7.30–16.00, P 8.00–12.00
Hantos, 2434, Nagylóki út 3., tel. és fax: 06 (25)
506 000, H 8.00–10.00
Igar, 7015, Fõ út 1., tel.: 06 (25) 506 120, fax:
06 (25) 506 100, K 7.30–9.00
Mezõszilas, 7017, Fõ út 111., tel.: 06 (25) 680
011, fax: 06 (25) 247 001/45, P 7.30–12.00
Nagylók, 2435, Hunyadi J. út 1., tel.: 06 (25)
507 350, fax: 06 (25) 507 311, H 10.00–12.00
Sáregres, 7014, Kossuth út 10., tel.: 06 (25)
509 130, fax: 06 (25) 473 005, H 14.00–16.00
Sárkeresztúr, 8125, Fõ u. 34., tel. és fax: 06
(25) 523 623, Sze 8.00–16.00
Sárszentágota, 8126, Május 1. u. 1., tel.: 06
(25) 509 428, fax: 06 (25) 509 429, Cs
8.00–12.00
Vajta, 7041, Szabadság tér 1., tel.: 06 (25) 509
720, fax: 06 (25) 509 757, Cs 13.00–15.00

Bogárd és Vidéke 2015. április 9.

KÖZLEMÉNYEK

HÁZIORVOSI RENDELÉSEK
Dr. Csanádi József háziorvos
a Sárbogárd, Ady E. út 79. szám alatt (SZTK), a 2. emeleten rendel. Tel.:
06 (25) 462 641. H: 8-12, K: 12-15.30, Sze: 8-10, Cs: 8-12, P: 8-12.
Nagyhörcsök: Sze: 10.30-12.00.

Dr. Farkas János háziorvos
Sárbogárd, István u. 96. Tel.: 06 (25) 466-597: H-K: 8-12, Sze: 12-16,
Cs-P: 8-12.

Dr. Horváth Endre háziorvos
Pusztaegres, Köztársaság tér 10. Tel.: 06 (25) 470-007, mobil: 06 (30)
2373-700. H: 8-15, K-Sze-Cs: 8-12, P: 10.30-12.30. Sárhatvan: P: 8-10.

Dr. Jarabin János háziorvos
Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25) 467-339: H-K-Sze: 8-12, Cs:
11.30-15.30, P: 8-12.

Dr. Nemes Mária háziorvos
a Sárbogárd, Ady E. út 79. szám alatt (SZTK), a 2. emeleten rendel. Tel.:
06 (25) 461 742. H-P: 8-11.30. Csütörtökön terhestanácsadás: 12-13.

Dr. Oroszlány László háziorvos
a Sárbogárd, Ady E. út 79. sz. alatt (SZTK), a 2. emeleten rendel. Tel.:
06 (25) 460 165. H-K-Sze: 8-12, Cs: 8-11, terhestanácsadás 11-13-ig, P:
12-15.

Dr. Somogyvári Katalin háziorvos
a Sárbogárd, Tompa M. u. 2. sz. alatti orvosi rendelõben rendel, tel.: 06
(25) 460 013. H: 12.30-15.30, K-Sze-P: 8.30-11.30. Rétszilas, Fehérvári
u. 95.: Cs: 9.00-11.00. Rendelkezésre álló idõ: H-P: 7.30-15.30

Dr. Abdalla Roshdi házi gyermekorvos
a Sárbogárd, Tompa M. u. 2. sz. alatt rendel, tel.: 06 (25) 463 489; Töbörzsök, Szt. István u. 96., telefon: 06 (25) 465 080.
hétfõ: 8.00–11.00, Tompa M. u. 2.; kedd: 8.00–11.00, Töbörzsök, Szt. István u. 96.; szerda: 8.00–11.00, Tompa M. u. 2.; csütörtök: 8.00–11.00,
Töbörzsök, Szt. István u. 96.; péntek: 8.00–10.00, Tompa M. u. 2.; 11.00–
12.00, Töbörzsök, Szt. István u. 96. Tanácsadás: kedd: 11.00–12.00,
Töbörzsök, Szt. István u. 96., szerda: 13.00–14.00, Ady E. út 126.

Dr. Mányoki Lídia házi gyermekorvos
Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25) 468 214. H: 8-11, K: 13-14,
Sze: 8-11, Cs: 10-12, P: 8-11, tanácsadás: Cs: 8-11. Tel.: 06 (30) 573
4908. Sárbogárd, Ady E. út 79., tel.: 06 (25) 463 220. H: 11-12, K:
9.30-10.30, tanácsadás: K: 10.30-11.30, Sze: 8-11, Cs: 13-14, P: –.

KÖZPONTI ÜGYELET MINDEN NAP 15.30 órától
Ady Endre út 79-83., 06 (22) 311 104
SÁRVÍZ KISTÉRSÉGI KÖZPONTI ÜGYELET: Aba, Káloz,
Sárkeresztúr, Sárszentágota: Aba, Béke tér 2.,
06 (22) 593 010. Zöldház orvosi rendelõ.
Ügyelet munkanapokon: 16 órától másnap reggel 8 óráig, munkaszüneti napokon, utolsó munkanapokon 16 órától az elsõ munkanap reggel 8 óráig.

SÁRBOGÁRDI KÖZPONTI ÜGYELET: Sárbogárd, Hantos,
Nagylók: Sárbogárd, Ady E. út 79-83., 06 (22) 311 104.
Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel 7.30-ig,
szombattól hétfõ reggelig, 7.30—7.30-ig.

CECEI KÖZPONTI ÜGYELET: Alap, Alsószentiván, Cece,
Sáregres, Vajta: Cece, Jókai u. 11., 06 (25) 234 841.
Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel 7.30-ig,
szombattól hétfõ reggelig, 7.30—7.30-ig.
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Közérdekû telefonszámok
Ha velünk vagy környezetünkben bármilyen baj van, az elsõ, hogy azonnal
feltesszük a kérdést: „Hova forduljunk segítségért?” Egy cím, egy név, egy
telefonszám ilyenkor sokat jelent, olykor az idõben érkezõ segítség életet
menthet. Úgy gondoltuk, rendszeresen, havonta közreadjuk itt azokat a
legfontosabb közérdekû információkat, melyekre bármikor szükség lehet.
Hova forduljunk...?

Ha nem mûködik az utcai közvilágítás:
Éjjel-nappali ügyelet: 06(25)433-444, 06(80)205 020. Polgármesteri hivatal: 06(25)520-200.

Ha a lakásban áramkimaradás van:
E.ON hibabejelentés: 06(80)205-020, ügyfélszolgálat: 06(40)545-545 (H-P:
7.30-20.00). Honlap: eon-hungaria.com Postacím: 7602 Pécs, Pf.:197.

Ha nem ég a gáz...!
Mûszaki hibabejelentést a következõ számon lehet tenni: 06(80)42-42-42. Ügyfélszolgálat: 06(40)220-022. (H-P: 7.30-20.00). Postacím: 7602 Pécs, Pf.:197.

Ha „süket” a telefon...!
Telefonos ügyfélszolgálat: 1443. (H-P: 8.00-18.00, Szo: 8.00-13.00) Hibabejelentés: 1445.

Ha baleset szemtanúi vagyunk...!
A rendõrség 107-es, a mentõk a 104-es, a katasztrófavédelem a 105-ös telefonszámon hívhatók. A mentõk, a rendõrség, a katasztrófavédelem egyetlen
számon is elérhetõk még: 112.

Orvosi ügyelet:
Tel.: 06 (22) 311 104.

Ha sérült, kóbor ebet, rókát látunk,
elhullott vagy elütött állati tetemet fedez fel,
hívja a polgármesteri hivatalban Mikóné Vollár Veronika Diánát:
06(25)520-261, 38-as mellék, vagy Sárközy Károly gyepmestert
06(30)342-1493

Ha valahol tûz üt ki...!
Hívják a tûzoltóságot a 105-ös, vagy a 06(25)460-053-as számon.

Ha hulladékégetést észlel:
hívja a Közép-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelõség alábbi telefonszámait:
06(22) 514-300, 06(22)514-310, 06(22)514-314.

Kéményseprés:
Kémény Zrt. 06(22)550-100

Ha nincs víz, csõtörés van a mérõórán kívül, eldugult
a kerítésen kívül a szennyvízcsatorna:
Körzetünk településein a Fejérvíz ZRt. üzemeltet. Ügyfélszolgálat munkanapokon: 7.30-14.30-ig, minden csütörtökön 7.30-18.00-ig. Hívható telefonszám:
06(25)460-101.

Ha nem viszik el a szemetet idõben,
síkos a járda, a belterületi utakon hó vagy egyéb akadály van:
Közév Kft.: 06(25)508-990, 06(25)508-991, 06(25)463-481.

Ha közúton...
(61, 62, 63-as út, kislóki, dunaújvárosi, kálozi út stb.) kidõlt fa, hó vagy egyéb
akadály van: Közútkezelõ KHT. Sárbogárd 06(25)465-126. Megyei utak esetén a 06(22)316-271, országos útinform: 06(1)3227-052, 06(1)3227-643 hívható éjjel-nappal.

Ha megbetegszik háziállata:
hívható az állatorvosi ügyelet (ld. alább, havonta közöljük az ügyeleti listát.)

Tömegközlekedés
Menetrendi információk:
távolsági busz: Alba Volán: 06(22)514-714, 06(22)506-168,
MÁV információ: 06(1) 515 9137 (állandó sárbogárdi ügyelet).
Helyi buszjárat:
Régió 2007 Kft. 8083 Csákvár, Berényi út 2072/11 hrsz.
Lics Zoltán ügyvezetõ: 06(20)6613 958

Belvíz, árvíz, vegyi stb. katasztrófa esetén:
Fejér
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság:
06(22)311-120,
06(22)512-150. Sárbogárdon polgármesteri hivatal: napközben hívható a
06(25)520-260, 06(25)520-240, egyéb idõben a katasztrófa-elhárítási bizottság elnöke: dr. Sükösd Tamás a 06(30)5300-858 számon bármikor riasztható.
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TV-RÁDIÓMÛSOR

Április 11., 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 4.55 Szellem a palackból…
5.25 Szerelmes földrajz 5.55 Hajnali gondolatok 6.00
Világ-nézet 6.25 Kerékpártúra 7.00 Híradó 7.10 Sporthírek 7.25 Vendégségben Magyarország 8.05 Boxutca
8.45 Forma-1 10.30 Belle és Sébastien 11.00 Hazajáró
11.30 Csodabogár 12.00 Híradó 12.40 Térkép 13.10
Noé barátai 13.45 Labdarúgás: Dunaújváros–MTK Budapest 16.10 Forma-1 18.00 Híradó 18.20 Sporthírek
18.30 Szerencseszombat 19.25 Nero Wolfe rejtélyei
21.10 A világ nem elég 23.20 MüpArt Classic 1.15 Dumas 3.00 Csodabogár 3.25 Noé barátai 3.55 Gasztroangyal
RTL KLUB: 6.00 Top Shop 6.35 Kölyökklub 9.45 Ízes
élet – Mautner Zsófival 10.05 Teleshop 11.00 Kalandor
11.20 A’la CAR 11.45 TRENDmánia 12.15 Brandmánia
12.45 Street Kitchen 13.20 Nevelésbõl elégséges
14.10 A nagy svindli 15.05 Glades – Tengerparti gyilkosságok 16.05 Miami végveszélyben 18.00 Híradó
18.50 Fókusz Plusz 19.10 A vasálarcos 21.35 Az igazság védõje 23.40 Az árva 2.05 Odaát 3.25 Gálvölgyi-show 4.20 Miami végveszélyben 5.40 Fókusz
Plusz
TV2: 6.00 Az idõ örvényében 6.25 TV2 Matiné 8.30
Otthon a kertben 9.00 Astro-világ 10.10 Babavilág
10.40 Balfékek 11.05 Tûsarok 11.35 Falforgatók 12.40
Knight Rider 13.45 Walker, a texasi kopó 15.50 A párizsi diáklány 18.00 Tények 19.00 Az olasz meló 21.25
Blöff 23.35 Bõrnyakúak 1.55 Sportos 2.05 90210 2.50
13-as raktár 3.35 A férjem védelmében 4.25 22-es körzet – A bûn utcái 5.10 Mrs. Klinika
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül
6.00 Szombat reggel 8.55 Hõsök naptára 9.05 Kabarématiné 9.30 Szellem a fazékból 10.00 Szombat délelõtt
12.00 Krónika 12.22 Sportvilág 12.30 Horizont 13.05
Kabaré 14.05 Világóra 14.35 A tudomány hangjai
15.00 Hírek 15.05 Idõt kérek 16.00 Szombat délután
17.05 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 17.55
Hõsök naptára 18.05 Sportvilág 18.30 Határok nélkül –
A kultúráról 19.05 Sportvilág 19.30 Családi sáv 19.40
Mese 19.50 Zene 20.05 Körkapcsolás a bajnoki labdarúgó-mérkõzésekrõl 20.35 Sportvilág 20.55 Vers napról napra 21.05 Rádiószínház 21.58 Zene 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek 23.05
Sport 23.10 Kabaré 0.10 Éjszaka

Április 12., 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: 4.50 Hajnali gondolatok 4.55 Vatikáni híradó
5.20 A sokszínû vallás 5.30 Kérdések a Bibliában 5.45
Isten kezében 6.10 Engedjétek hozzám… 6.20 Katolikus krónika 6.45 Református ifjúsági mûsor 7.00 Híradó 7.10 Sporthírek 7.30 Forma-1 10.10 Evangélikus
ifjúsági mûsor 10.20 Úton-útfélen 10.30 Református
magazin 11.00 Római katolikus szentmise közv. 12.00
Híradó 12.40 Hagyaték 13.15 TS – Sport7 13.45
Forma-1 16.30 Az új rokon 18.00 Híradó 18.20 Sporthírek 18.35 Hogy volt!? 19.30 Magyarország, szeretlek!
20.45 Kossuthkifli 21.40 Alvilági melódia 23.30 Az ifjú
Viktória királynõ 1.25 A világ nem elég 3.30 Szerelmes
földrajz 4.05 Szabadság tér ’89 4.50 Aranymetszés
RTL KLUB: 6.00 Top Shop 6.35 Kölyökklub 9.50 Egészségkalauz 10.15 Teleshop 11.10 A Muzsika TV bemutatja: Mert mindenkiben van muzsikus lélek! 11.40
4ütem 12.10 XXI. század – A legendák velünk élnek
12.40 Házon kívül 13.10 Egy rém modern család 14.05
Sky kapitány és a holnap világa 16.10 Jackie, a jó fiú
18.00 Híradó 18.50 Cobra 11 19.50 Szemfényvesztõk
21.55 Gyilkosság a Fehér házban 0.05 Portré 0.40
Transmorphers – Robotinvázió 2.15 Odaát 4.00 Reflektor 4.15 Családom és egyéb emberfajták 4.40 Barátok közt 5.05 Fókusz
TV2: 6.00 Az idõ örvényében 6.25 TV2 Matiné 7.30
Nagy vagy, Gyõr! 8.30 ÁllatoZoo 9.00 Több mint
testÕr 9.30 Astro-világ 10.40 Stílusvadász 11.10 Stahl
konyhája 11.40 Monk – Flúgos nyomozó 12.35 Knight
Rider 13.40 Walker, a texasi kopó 15.35 Az olasz meló

18.00 Tények 18.55 Az ének iskolája 20.50 Szökõév
23.00 Egy hölgy arcképe 1.55 Sportos 2.05 Sue
Thomas – FBI 3.35 Zsaruvér 4.20 Mrs. Klinika 5.05
Csapdába csalva 5.35 Családi titkok
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Hajnali – Népzene 5.30 Határok nélkül 6.00 Vasárnapi újság 7.52 Hõsök naptára
8.00 Formabontó 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 Korkóstoló – Gasztro magazin 14.05 Szonda 14.35 Oxigén 15.00 Hírek 15.05
Hangalbum 15.30 Európai idõ 16.00 Vasárnap délután
17.05 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 17.55
Hõsök naptára 18.05 Sportvilág 18.30 Határok nélkül
19.05 Sportvilág 19.30 Családi sáv 19.40 Mese 19.50
Zene 20.05 Irodalmi újság 20.30 Sportvilág 20.55 Vers
napról napra 21.05 Rádiószínház 21.57 Zene 22.00
Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek
23.05 Sport 23.10 Egy hazában 0.10 Éjszaka

Április 13., 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 6.00 Roma magazin
6.25 Domovina 7.00 Híradó 7.10 Sporthírek 7.20 Mesélõ cégtáblák 7.50 A világörökség kincsei 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 19.30 Brown atya
20.30 Kékfény 21.25 Az On The Spot bemutatja 22.25
Felvidék 23.25 Regina 0.35 Alvilági melódia 2.20 Magyar elsõk 2.45 Virágzó Magyarország 3.00 Pannon
expressz 3.30 Hagyaték 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 17.25 Fókusz 18.00 Híradó 18.55 A konyhafõnök 20.15 Éjjel-nappal Budapest 21.30 Barátok közt
22.05 Dr. Csont 23.00 Híradó 23.30 Magyarul Balóval
0.05 Döglött akták 1.05 Reflektor 1.25 Chuck 2.10 Furcsa páros 2.55 Teresa 4.00 Reflektor 4.15 Családom
és egyéb emberfajták 4.40 Barátok közt 5.05 Fókusz
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 Astro-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
20.10 Zsaruk 21.15 Éden Hotel 22.35 A megtorló 1.05
Tények 1.50 Sportos 2.00 Astro-világ 3.10 Aktív 3.35
Elit egység 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 6.00 180 perc 8.55 Hõsök
naptára 9.00 Napközben 10.50 Hangtár 11.05 A hely
11.35 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág
12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.25 Zene 13.30 A
görög katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások
14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Rendszerváltók –
1989. 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk
17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 17.55 Hõsök naptára
18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág
19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene
19.50 Mese 20.00 Krónika 20.10 Belépõ – Kulturális
magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 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 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ
0.10 Éjszaka

Április 14., 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: 4.25 Hazajáró 4.50 Szellem a palackból…
5.20 Akadálytalanul 5.50 Hajnali gondolatok 6.00

2015. április 9. Bogárd és Vidéke
Srpski Ekran 6.30 Unser Bildschirm 7.00 Híradó 7.10
Sporthírek 7.20 Charlie, majom a családban 8.10
Jamie 15 perces kajái 8.40 Don Matteo 9.40 A szenvedélyek lángjai 10.30 Család-barát 12.00 Híradó 12.45
Jamie 15 perces kajái 13.15 Kívánságkosár 15.20 Lola
16.05 Charlie, majom a családban 17.00 Ridikül 18.00
Híradó 18.20 Sporthírek 18.30 Don Matteo 19.35 Rex
felügyelõ 20.25 Önök kérték! 21.25 Szerepcsere 23.25
Bolha a fülbe 2.30 A gyáva mesterlövész 4.05 Magyar
elsõk
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok!
7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet –
Mautner Zsófival 9.40 Reflektor 10.05 Top Shop 11.45
Asztroshow 12.45 Éjjel-nappal Budapest 13.55 A
konyhafõnök 15.20 A vihar 16.15 A szerelem foglyai
17.25 Fókusz 18.00 Híradó 18.55 A konyhafõnök
20.15 Éjjel-nappal Budapest 21.30 Barátok közt 22.05
Castle 23.00 Híradó 23.30 XXI. század – A legendák
velünk élnek 0.00 Magyarul Balóval 0.35 A fõnök 1.40
Reflektor 1.55 EgészségKalauz 2.20 A Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek 2.50 Teresa 3.30 Gálvölgyi-show 4.00 Reflektor 4.15 Családom és egyéb
emberfajták 4.40 Barátok közt 5.05 Fókusz
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 Astro-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 Morgen 4.45 Aktív 5.05 Csapdába
csalva 5.35 Családi titkok
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.20 100 éve
történt 8.55 Hõsök naptára 9.00 Napközben 10.50
Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.25 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 Sportvilág 21.30 Rádiószínház 21.57 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 15., SZERDA
M1: 5.50 Ma reggel 6.35 Agrárhíradó 9.00 Ma délelõtt
9.15 Profit7 10.15 Iskolapad 12.00 Híradó 12.45 Ma
délután 13.15 Élõ egyház 14.15 Esély 15.15 Parlamenti
napló 16.15 Iskolapad 17.15 Profit7 18.00 Híradó
18.30 Ma este 19.15 Agrárhíradó 20.35 Ma este 22.00
Ma éjjel 0.05 Éjszakai program
Duna TV: 4.20 Hazajáró 4.50 Szellem a palackból…
5.20 Akadálytalanul 5.50 Hajnali gondolatok 6.00 Horvát krónika 6.30 Ecranul nostru 7.00 Híradó 7.10 Sporthírek 7.20 Charlie, majom a családban 8.10 Jamie 15
perces kajái 8.40 Don Matteo 9.40 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 19.30 Párizsi helyszínelõk 20.25 Szabadság tér ’89 21.10 Fapad 21.45
Grand Hotel 22.35 Aranymetszés 23.30 A köz szemérme 1.50 Menyasszony csaléteknek 3.15 Magyar elsõk
3.35 Virágzó Magyarország 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 12.45 Éjjel-nappal Budapest 13.55 A
konyhafõnök 15.20 A vihar 16.15 A szerelem foglyai
17.25 Fókusz 18.00 Híradó 18.55 A konyhafõnök
20.15 Éjjel-nappal Budapest 21.30 Barátok közt 22.05
Szulejmán 23.00 Híradó 23.30 Házon kívül 0.00 Magyarul Balóval 0.35 Reflektor 0.55 A Grace klinika 1.50
Piszkos csapat 2.35 Teresa 3.20 Gálvölgyi-show 4.00
Reflektor 4.15 Családom és egyéb emberfajták 4.40
Barátok közt 5.05 Fókusz
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 Astro-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
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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 Chicago 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 Sportvilág 21.30 Rádiószínház
21.56 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 Sportvilág 21.30 Rádiószínház
21.56 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 16., CSÜTÖRTÖK
M1: 5.50 Ma reggel 6.35 Agrárhíradó 9.00 Ma délelõtt
9.15 Kosár 10.15 Unió28 12.00 Híradó 12.45 Ma délután 13.15 Iskolapad 14.15 Parlamenti napló 15.15
Profit7 16.15 Unió28 17.15 Kosár 18.00 Híradó 18.30
Ma este 19.15 Agrárhíradó 20.35 Ma este 22.10 Ma
éjjel 0.05 Éjszakai program
Duna TV: 4.25 Hazajáró 4.50 Zegzugos történetek
5.20 Akadálytalanul 5.50 Hajnali gondolatok 6.00 Rondó 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 15.05 Lola 15.55 Charlie, majom a családban 16.40 Szerencse Híradó 17.00 Ridikül 18.00
Híradó 18.20 Sporthírek 18.30 Don Matteo 19.30 Szívek doktora 20.15 Fábry 21.40 Munkaügyek 22.10 Római helyszínelõk 23.05 kult.hu 23.40 Elsietett házasság 1.05 A gyáva mesterlövész 2.40 Magyar elsõk
2.55 Szerelmes földrajz 3.30 Virágzó Magyarország
3.50 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 12.45 Éjjel-nappal Budapest 13.55 A
konyhafõnök 15.20 A vihar 16.15 A szerelem foglyai
17.25 Fókusz 18.00 Híradó 18.55 A konyhafõnök
20.15 Éjjel-nappal Budapest 21.30 Barátok közt 22.05
CSI: Miami helyszínelõk 23.05 Híradó 23.35 Magyarul
Balóval 0.10 Brandmánia 0.40 V, mint veszélyes 1.45
Reflektor 2.00 A’la CAR 2.25 Trendmánia 2.55 Teresa
4.00 Reflektor 4.15 Családom és egyéb emberfajták
4.40 Barátok közt 5.05 Fókusz
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 Astro-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 NCIS
23.40 Belsõ ellenfél 0.40 Tények 1.25 Aktív 1.45 Sportos 2.00 Astro-világ 3.00 Életfogytig zsaru 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 6.00 180 perc 8.55 Hõsök
naptára 9.00 Napközben 10.50 Hangtár 11.05 A hely
11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág
12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.24 Zene 13.30 A
római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások
14.35 Tér-Idõ 15.00 Hírek 15.05 Alma és fája 15.35 Kö-

Április 17., 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 4.50 Zegzugos történetek
5.20 Akadálytalanul 5.50 Hajnali gondolatok 5.55
Roma kultúra 6.25 Hazajáró 7.00 Híradó 7.10 Sporthírek 7.20 Charlie, majom a családban 8.10 Jamie 15
perces kajái 8.40 Don Matteo 9.40 A szenvedélyek
lángjai 10.25 Család-barát 12.00 Híradó 12.45 Jamie
15 perces kajái 13.15 Kívánságkosár 15.20 Lola 16.05
Charlie, majom a családban 17.00 Ridikül 18.00 Híradó
18.20 Sporthírek 18.35 Labdarúgás: Nyíregyháza
Spartacus FC–Kecskeméti FC 21.00 King 21.50 Szeretettel Hollywoodból 22.20 Forma-1 0.05 A rejtélyes
XX. század 0.40 Zsákutcában 2.30 Magyar elsõk 2.45
Szerelmes földrajz 3.20 Pannon expressz 3.50 Határtalanul magyar
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok!
7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet –
Mautner Zsófival 9.40 Reflektor 10.05 Top Shop 11.45
Asztroshow 12.45 Éjjel-nappal Budapest 13.55 A
konyhafõnök 15.20 A vihar 16.15 A szerelem foglyai
17.25 Fókusz 18.00 Híradó 18.55 A konyhafõnök
20.15 Éjjel-nappal Budapest 21.30 Barátok közt 22.05
Showder Klub 23.10 Híradó 23.40 Magyarul Balóval
0.15 Minden lében négy kanál 1.15 Reflektor 1.30
Street Kitchen 2.00 Kalandor 2.25 4ütem 2.50 Teresa
3.35 Gálvölgyi-show 4.00 Glee – Sztárok leszünk 4.40
Tuti gimi
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 Astro-világ 11.55 Hungarikumok – Made in Hungary 12.00 Tények 12.25 Aktív
12.50 Családi titkok 13.50 Magánnyomozók 14.55 Valentina titka 15.55 Emlékezz, Reina 16.55 A macska
17.25 Fiorella 18.00 Tények 19.30 Jóban-Rosszban
20.15 Zsaruk 21.15 Éden Hotel 22.35 Frizbi Hajdú Péterrel 23.35 Grimm 0.35 Tények 1.20 Aktív 1.40 Sportos 1.55 Astro-világ 2.55 Ringer – A vér kötelez 3.40
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 13.24 Zene 13.30 A zsidó vallási felekezet 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
21.56 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 10., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet 13.00 és
18.00 Lapszemle 19.00 Testületi ülés 23.00 és 0.00
Lapszemle
Április 11., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Megyei
I. oszt. kézilabda (70p) 13.00 Lapszemle 14.00 Testületi ülés 18.00 Lapszemle 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 Lapszemle
Április 12., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Testületi ülés
14.00 Gördülõ köveken nem nõ moha (ism. 53p), Interjú Sashalmi György fegyvermakett-készítõvel (ism.
27p), A szõlõ védelme és a borászat alapfogásai (ism.
2x70p) 19.00 Hitélet: Böjti hét a reformátusoknál
(ism. 56p), Húsvéti református istentisztelet Sárbogárdon (ism. 83p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Április 13., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet: Böjti hét a
reformátusoknál (ism. 56p), Húsvéti református istentisztelet Sárbogárdon (ism. 83p) 13.00 és 18.00 Heti
híradó 19.00 Kolbásztöltõ-fesztivál Rétimajorban
(ism. 42p), Tariska Eszter meditációs elõadása (ism.
48p), Himnuszok ünnepe Sárszentmiklóson (39p), Hõseink emlékére (ism. 23p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Április 14., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Megyei I.
oszt. kézilabda (70p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00
Testületi ülés 23.00 és 0.00 Heti híradó
Április 15., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Kolbásztöltõ-fesztivál Rétimajorban (ism. 42p), Tariska Eszter
meditációs elõadása (ism. 48p), Himnuszok ünnepe
Sárszentmiklóson (39p), Hõseink emlékére (ism. 23p)
13.00 Heti híradó 18.00 Lapszemle élõben 19.00
Sport 23.00 és 0.00 Lapszemle
Április 16., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 és
18.00 Lapszemle 19.00 Hitélet: Böjti hét a reformátusoknál (ism. 56p), Húsvéti református istentisztelet
Sárbogárdon (ism. 83p) 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
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BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.
1139 Budapest, Frangepán utca 7.
Tel.: +36 1 303 47 38
Fax: +36 1 303 47 44
Email: ugyfelkapcsolat@observer.hu

18

2015. április 9. Bogárd és Vidéke

HIRDETÉSEK

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:

APRÓHIRDETÉSEK

a Bogárdi TV-ben is látható!

Redõnyös 06 (30) 966 8446
Használt cserép eladó. Telefonszám: 06 (30)
513 2363

FOGSORJAVÍTÁS 06 25 468 556, 06 70 382 8512

Családi ház kiadó 06 (70) 637 2874 (1148099)

GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása 06 30 440 5790

Rántanivaló csirke kapható Bethlen u. 25. 06
(70) 339 6137 (1148164)

AUTÓ, 9 SZEMÉLYES KISBUSZ BÉRLÉSE OLCSÓN,
RÖVID/HOSSZÚ TÁVRA, KÜLFÖLDRE IS. 06 70 5397882
AUTÓMENTÉS, AUTÓSZÁLLÍTÁS 06 20 3426 091

Üzletközpontban üzlethelyiség kiadó 06 (70)
6372 874 (1148099)

Sárbogárd központjában, négylakásos TÁRSASHÁZBAN,
FELÚJÍTOTT LAKÁS ELADÓ. 06 20 405 7366

Sütnivaló csirke kapható, tisztítva elõjegyeztethetõ. Tinódy út 52. TETRA-H (barna) csirke iratható május 9-ére. 06 (30) 384 2294

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

Mozgó fagylaltárusításra eladót felveszek. 06
(20) 254 0399 (1148134)

ÁRUSZÁLLÍTÁS, KÖLTÖZTETÉS 06 20 367 2785

Városi labdarúgó-bajnokság. Nevezni: április
20-ig. 06 (30) 481 9145

74 Ah akkumulátor, 2 db eladó. 06 (20) 254
0399 (1148134)

FÓLIÁBA VALÓ PALÁNTA KAPHATÓ! Szabó Árpád 06 20 929 8716
HORGÁSZ-SZIGET, HORGÁSZ BOLT Sárbogárd, Köztársaság út 1.
Nyitva tartása: péntek 14-17 óráig, szombat 8-12 óráig
HÁZ ELADÓ 06 20 929 8716
SZAKÁCSOT KERESÜNK! Cosa Nostra Pizzéria Sárbogárd

TÖBB MINT
20 ÉVE SIKERES
Mûködõ biztosítási kárrendezõ, tanácsadó iroda keres megbízható,
határozott, jó kommunikációs képességû, B-kategóriás vezetõi engedéllyel rendelkezõ MUNKATÁRSAT.
Szakirányú biztosítási vagy kárrendezõi, kárszakértõi képzettség, illetve tapasztalat elõnyt jelent.

Telefon: 06 (70) 430 7580
E-mail: kelmi@t-online.hu

MEGHÍVÓ
A Sárbogárd–Sárszentmiklósi Borbarát Kör
tisztelettel meghívja a borosgazdákat

2015. április 11-én 9 órától tartandó

XVII. BORVERSENYÉRE.
Helyszíne: a Sárszentmiklósi Általános Iskola klubhelyisége.
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
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