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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

Megnyílt a természetes vizû strand!
A pihenni vágyóknak napernyõk, pihenõszékek és 2000 m2-es
füves part nyújt kikapcsolódást. A sportok kedvelõinek strand-
röplabda-pálya, streetball-palánk, tollaslabda, pingpongasztal
és kerékpározási lehetõség áll rendelkezésére a tóvilágban. A
strand mellett hamarosan büfé is nyit. Az étteremben pedig
ebédelni, vacsorázni lehet. Rossz idõ esetén a wellness központ
vár mindenkit fedett medencével. A wellness melletti tóban
szemet gyönyörködtetõ tavirózsák és lótuszvirágok nyílnak, a
parton illatos rózsakert virágzik.

A gyermekek külön fürdõtava homokos mederrel, 5-70 cm-es
vízmélységgel, csúszdával, csobogóval ellátott, a víz hõfoka pe-
dig 28 °C. A nagyobbak melegvizes nagy tavának medre sóde-
res-agyagos, a víz mélysége 170 cm, úszási hossz: 50 m, vízhõfok:
25-27 °C.

Strandbelépõ felnõtteknek: 600 Ft/nap, gyermekeknek 14 év
alatt: 300 Ft/nap. A röplabdapálya ingyenes. A wellness árai:
pezsgõfürdõ, medence 800 Ft/2 óra, szauna 2.000 Ft/óra, edzõ-
terem 800 Ft/óra. Kölcsönzés: kerékpár, kosárlabda, tollasütõ,
pingpong, csocsó: 300 Ft/óra. Nyitva: minden nap 9-19-ig.
Telefon: (30) 289-0215. x

FOGATHAJTÓ
vihar elõtt, vihar után

Tizenhetedik alkalommal rendezték meg szombaton Nagylókon
a fogathajtót. Ez illeszkedik a Fejér megyei szövetség verseny-
programjába. Ez alkalomból örökös tiszteletbeli elnökké válasz-
tották dr. Bögyös Gábort. � 4. oldal�

CECÉRE A SZTÁROK IS
HAZAJÁRNAK

A cecei juliális évrõl évre sok programmal várja az érdeklõdõket.
Az idén ezt múlt szombaton rendezték. A közönséget a hirtelen
jött délutáni vihar se tudta elriasztani, s hajnalig mulatott a nép.
Másnap pedig a most alakult cecei lovas egyesület népi fogatos
bemutatóval tette színessé. � 2. oldal�

Hûsítõ csobbanás Rétimajorban
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Cecére a sztárok is hazajárnak
Idén harmadik alkalommal került megrendezésre a cecei juliális,
aminek a szervezését nagyrészt a helyi vállalkozók bonyolították
le. Most sem volt kisebb az érdeklõdés, mint az elõzõ években,
sõt!
Délelõtt (még a nagy start elõtt) játszóház, kirakodóvásár, tûzol-
tó- és rendõrbemutató várta a korán kelõ érdeklõdõket. A kétna-
pos rendezvényt délután Varga Gábor polgármester nyitotta
meg, majd Móré Boglárka konferálásával következtek volna a
programok. A „volna” szócskát azért írtam ide, mert ahogy a pol-
gármester befejezte beszédét, a színpadot szinte elfújta a szél. Egy
óriási vihar söpört végig a falun, dörgéssel, villámlással „fûszerez-
ve”.

Azt hittük, hogy a hatalmas esõ elmossa a rendezvényt, de miután
biztonságos volt kimenni a menedékhelyekrõl, a szervezõknek (és
természetesen a fellépõknek) hála, folytatódhattak is a progra-
mok. Tehát elkezdõdött… A harmadik cecei juliális hivatalosan is
megnyitotta kapuit.

Elsõ fellépõi a cecei Búzavirág népdalkör tagjai voltak. Hiába fújt
a szél, õk rendületlenül énekelték a citera mellett a jobbnál jobb
nótákat. A közönség is kezdett gyûlni. A folytatásról a cecei
általános iskola végzõs diákjai gondoskodtak. Õk a már többször

elõadott „Esti mesék nyolcadikos módra” címû mûsoruk táncával
készültek. Utánuk pedig nem kisebb csapat jött, mint a paksi
Csillagshow táncegyüttes, akik között több világbajnokot is talá-
lunk — nem véletlenül. Minden korcsoportjuk lehengerelte a kö-
zönséget. Felléptek csoportban, párosban, és volt, aki egyedül is
bemutatta, mit tud. Az „idõeltolódás” miatt lerövidített mûsort a
Csámpai Country Club folytatta. Õk nemcsak tánctudásukkal,
hanem az arcukon lévõ folyamatos mosollyal, és ehhez a mûfaj-
hoz való hozzáállásukkal is lenyûgözték a publikumot.

Mikor a közönség kellõképpen belejött a tapsolásba, jöhettek a
sztárvendégek! Az elsõ „banda” nem más volt, mint a Desperado.
A több mint 40 perces koncert alatt még a fázósak is felmeleged-
hettek, mert a színvonal és az elõadásmód is elsöprõ volt, a zenei
tudásról nem is beszélve. Ezután a magyar élvonalba tartozó
együttes után pedig a már szinte hazajáró Szirmai Móni szóra-
koztatta a nagyérdemût. Õ a koncertje elõtt közölte, hogy nagyon
örül, hogy újra itt lehet, és Móré Boglárka szavait ismételve el-
mondta, hogy már úgy jön Cecére, mint aki otthon van. Szinte
mondanom sem kell, hogy fantasztikus elõadást láthattunk az
énekesnõtõl. A Jókai utca (ahol a rendezvény legtöbb része lebo-
nyolításra került) színpad elõtti és melletti része majdhogynem
teljesen megtelt. A közönség a szemerkélõ esõ ellenére ujjongott,
énekelt, kiabált, tehát a programok remek hangulatban teltek.

A jelenlévõk és (büszkén bevallom) magam sem gondoltam, hogy
ezt a két rendkívüli produkciót még felül lehet múlni. Ám Szirmai
Móni elõadása után a nemrég elhunyt popkirály emlékére Ma-
gyarország leghíresebb Michael Jackson-imitátora lépett a szín-
padra. Számomra felejthetetlen volt az általa bemutatott produk-
ció, amihez több komoly színpadi elemet is felhasználtak. Sok
nem Michael Jackson-rajongó mondta, hogy a rendezvény leg-
jobb fellépõjét láthattuk a juliális színpadán — és ezzel egyáltalán
nem a többi szereplõ szintén fergeteges produkcióját akarom
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becsmérelni. A show hangulatát fokozta, hogy az imitátor több-
ször is leugrott a közönséghez, minden számhoz átöltözött, és
volt, hogy egyszerre tíz gyerek volt mellette a színpadon.
Az estét a Szabó László által „vezényelt” utcabál zárta, ahol a mu-
latni vágyók egészen hajnalig rophatták. A mulatság közben egy
juliálishoz méltó tûzijátékot is láthattunk, amit szintén a rende-
zõk remek szervezésének köszönhettünk. Véleményem szerint ez
a nap, ez a délután és este amilyen rossz idõvel kezdõdött, annyira
jó hangulattal zárult.

Vasárnap a cecei futballpályák melletti részen kialakított lovas-
pályán folytatódott a rendezvény. A versenyzõk több kategóriá-
ban és korosztályban mérték össze tudásukat a délelõtti órákban.
A dobogós végeredmények a következõk lettek:
Pónifogatok versenye: 1. Németh Ferenc, 2. Mészáros József, 3.
Boros Attila.

Népifogat-hajtás: 1. Berényi László, 2. Csilléri László, 3. Lang Já-
nos.
A fiatal generáció hajtásának végeredménye: 1. Boros Roland, 2.
Csilléri Dávid, 3. Kiss Tamás.
A vadászhajtás eredménye: 1. Lang János, 2. Boros Zoltán, 3. Né-
meth Ferenc.
A szervezõk két különdíjat is kiosztottak: „A legszebb és legre-
ményteljesebb” kupát Pordán János és Pordán Zsolt nyerte el egy

fiatal lipicai párossal, míg „A leggyorsabb vadászhajtó” cím tulaj-
donosa Lang János lett.
Ezúton gratulálunk a résztvevõknek a teljesítményükért és a ki-
tartásukért!

Miután a vásártéren befeje-
zõdtek a programok, a tömeg
ismét a Jókai utca felé vette az
irányt, ahol a székesfehérvári
Madscooter Team robogós
bemutatóját élvezhette a kö-
zönség. Utána következett a
várva várt falvak közti vetél-
kedõ, ahol a három legössze-
szokottabb falu képviseltette
magát: Cece, Sáregres és Vaj-
ta. A remekül kitalált felada-
tok között láthattunk dinnye-
evõ-versenyt, kocsitolást és
kötélhúzást, de a kialakult
holtverseny miatt még futó-
versenyt is. A 6 fõs csapatok
mindent megtettek azért,
hogy megszerezzék, vagy

esetleg megtartsák a vándorku-
pát. Végül a megszerzésre felál-
lított elmélet lett a nyerõ,
ugyanis a legnagyobb serleget a
cecei csapat vehette át. A máso-
dik helyezett a sáregresi csapat
lett, a dobogó legalsó fokát pe-
dig a vajtaiak foglalhatták el. A
gyõztes csapat tagjai: Bögyös
Zsolt, Démuth Tibor, Démuth
Tiborné, Király Gábor, Klazer
Balázs, Tar Tiborné.
Természetesen a szervezõk nem
hagyták unatkozni a nézõket: ha
már eljöttek a programokra, lás-
sanak még valamit — méghozzá
nem is akármit! Végh Tomi vi-
lág- és Európa-bajnok második helyezett stunt showját láthattuk.
A látványos motoros bemutatóba nem akármilyen elemeket
csempészett: az ember nem tudta (és nem is lett volna érdemes)
levenni a szemét róla, mert olyan mutatványokat láthattunk tõle,
amilyeneket sokunk még nem is képzelt! A mindössze 22 éves
fiatalember két motorral mutatta meg, hogy mit tud.
A III. cecei juliális a futballpályán fejezõdött be Cece és Sárszent-
ágota csapatainak barátságos mérkõzéseivel, ahol a hazai ifjúsá-
gi csapat 4-1-re gyõzött, míg a felnõttek 3-3-at játszottak egy nagy
iramú, remek mérkõzésen.
Úgy gondolom, hogy idén is sikeres évet zárt a rendezvény, renge-
teg érdeklõdõ volt jelen, a szervezõk pedig ismét bebizonyították,
hogy érdemes Cecén nagyszabású rendezvényt lebonyolítani.
Gratulálunk, és köszönjük nekik!

Menyhárt Daniella



4 KÖZÖSSÉG 2009. július 23. Bogárd és Vidéke

Fogathajtó vihar elõtt, vihar után
Tizenhetedik alkalommal rendezték meg szombaton Nagylókon
a fogathajtót.
A nagylóki lovasklub 1990 decemberében alakult meg. Azóta
nem minden évben tudták megrendezni a lovasversenyt. Jó né-
hány évvel ezelõtt vált véglegessé a bemutató helyszíne is, a Piros-
ka-tó melletti rét, ahol lassan kialakult egy hangulatos környezet-
ben lévõ, szép pálya. Az idén történt vezetõváltás is a klubban. Dr.
Bögyös Gábor lemondása után Kiss Nándor lett a klub elnöke, dr.
Bögyös Gábort pedig a klub örökös tiszteletbeli elnökének vá-
lasztotta a tagság, ezzel becsülve meg sokéves önfeláldozó mun-
káját.
Délelõtt rendezték az akadályhajtás elsõ fordulóját, amelyre 18
fogat nevezett.
Délben, a második forduló elõtt volt az ünnepélyes megnyitó. Ta-
uz Józsefné köszöntötte a résztvevõ versenyzõket, a klub tagságát
és a közönséget. Köszöntötte Pleizer Józsefet, a Fejér Megyei Lo-
vas Szakosztály elnökét, valamint a Nagylóki Lovas Egylet örökös
elnökét, dr. Bögyös Gábort és a most megválasztott Kiss Nándor
elnököt. Köszöntötte továbbá Kollár Károlyt, a verseny bíráját, és
az összes közremûködõ segítõt, akik évtizedes önzetlen munká-
jukkal érdemelték ki a megbecsülést. Nélkülük nem tudná meg-
rendezni az egyesület évrõl évre színvonalasan a versenyeket.

A vendéglátásban különösen jelentõs szerepe van a konyha fõsza-
kácsnõjének, Finta Imrénének és segítõinek: Barabásné Hepp
Ilona, Finta Lajosné, Bakonyi Árpádné, Takács Tiborné, Koncz
Ferencné, Bakonyi Árpád, Tauz József, Tauz Józsefné, Répási
Tibor, Répási Tiborné, Finta Imre, Barabás György, Határ Fe-
renc. Nélkülük a sok finom étel és ital nem állna a vendégek ren-
delkezésére. Évek óta húsalapanyaggal járulnak hozzá a verse-
nyekhez: dr. Bögyös Gábor, Katona József, Kiss János, Hajnal
Attila, Jokli József, Hajnal Antal, Barabás György.

Tauz Józsefné külön megemlítette Barabás Györgyöt, aki sajnos
betegsége miatt nem tudott jelen lenni a rendezvényen. Neki az
egész tagság nevében kívánt jó egészséget.
Külön köszöntötte az egyetlen nagylóki nõi fogathajtót, Kiss Ol-
gát, valamint megköszönte Nagy Imrének és feleségének a ver-
seny lebonyolításban való szakszerû segítséget.
Mindenki örömmel tapasztalhatta, hogy az idén elkészült a tribün
nádazása, így ezután már nem égeti a bírák fejét a nap a versenye-
ken. Köszönet illeti id. Huszár Józsefet, Tóth Zoltánt, Kiss Nán-
dort, Arany Tamást és Vörös Balázst munkájukért.
Külön köszönet illeti Reiter Józsi bácsi önzetlen, odaadó munká-
ját, aki a versenypálya kiépítésén szorgalmasan dolgozott, s ma is
õrködik felette, hogy mindig használható legyen. Segítõtársa
ebben Zádori János.
Köszönet a Hajnal és Kaszab család többéves, áldozatos munká-
jáért.
A polgármesteri hivatal minden évben biztosított anyagi támoga-
tást az egyesületnek.
Külön megköszönték Görbe Lászlónak és Horváth Imrénének,
hogy 17 éve mindig támogatói voltak az egyesület rendezvényei-
nek.
Két versenyszámban küzdöttek meg a versenyzõk: akadály- és va-
dászhajtásban. A verseny során a nézõk gyönyörködhettek a jól
idomított, szép lovakban, míves fogatokban és a hajtók ügyessé-
gében.
A megnyitó keretében adta át dr. Bögyös Gábornak az örökös el-
nöki megbízást tanúsító díszoklevelet az egyesület elnöke, Kiss
Nándor.
Kedves gesztusként díszhintón hozták be a pályára a 60 éve hû-
ségben és szeretetben együtt élõ Reiter Józsefet és feleségét, s kö-
szöntötték õket a nemrég megtartott gyémántlakodalmuk alkal-
mából.

Versenyeredmények:

AKADÁLYHAJTÁS VADÁSZHAJTÁS

1. Vadócz Zsolt 1. Domokos Géza
2. Vida Károly 2. Semjén Attila
3. Baranyai László 3. Vadócz Zsolt
4. Gosztola Dávid 4. Kovács Zoltán
5. Csernyánszki László 5. Vida Károly
6. Kovács Zoltán 6. id. Ihász Béla

A verseny délutáni fordulóját megzavarta kissé a hirtelen jött nyá-
ri vihar, ami bizony a sátrak tetejét is megszaggatta.

Hargitai Lajos
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Hat nap és lejár a határidõ!
– figyelmeztet a Magyar Agrárkamara

Több, az agrártermelõk számára fontos támogatás igénylésének határideje is lejár e hétvégén. Mi-
vel a határidõ munkaszüneti napra esik, emiatt még hétfõn beadható a kérelem. Ez vonatkozik az
agrár-környezetgazdálkodás, a nem termelõ beruházásokra, s augusztus hónap utolsó napján az
elsõ erdõsítés támogatására is — hívja fel a figyelmet a Magyar Agrárkamara.

1. A 100 %-ban támogatott nem termelõ
beruházások (ntb) támogatására jogosultak

a Natura 2000 területen gazdálkodók, valamint
a most induló AKG-támogatást benyújtók.

Megvalósítható beruházások:

a) Földhasználati intézkedések
1) Sövénytelepítés (300 euró/100 m)
2) Mezõvédõ fásítás (800 euró/100 m)
3) Füves mezsgye létesítése

(CSAK 1-2 ponttal együtt) (30 euró/100 m)
4) Ültetvények sorközgyepesítése (310 euró/ha)
5) Környezetvédelmi célú gyeptelepítés,

illetve természetvédelmi célú gyeptelepítés
Az AKG környezetvédelmi ill. természetvédelmi célú földhasz-
nálat-váltás célprogram csak ezen intézkedések igénybevétele
esetén kérelmezhetõ!

6) Rovarteleltetõ bakhát (30 euró/ha)
b) Eszközbeszerzés

1) Természetes alapú kerítés (315 euró/100 m)
2) Madárvédelmi berendezés

Akik környezetvédelmi illetve természetvédelmi célú gyeptelepí-
tést szeretnének végrehajtani, azok csak akkor igényelhetnek tá-
mogatást, ha valamely termelést korlátozó tényezõkkel terhelt te-
rületen gazdálkodnak, mint például a sérülékeny ivóvízbázis, 12
%-nál nagyobb lejtésû, vagy árvíz sújtotta, illetve kedvezõtlen
adottságú terület, vagy magas természeti értékkel bíró ingatla-
nok. Ezen egységek külön közleményekben meghirdetett blok-
kok szerint azonosíthatók be.

2. Szintén hétfõn jár le
az agrár-környezetgazdálkodási támogatásra

történõ jelentkezés.

Az agrár-környezetgazdálkodási intézkedés célja a termõhelyi
adottságoknak megfelelõ termelési szerkezet, a környezettuda-
tos gazdálkodás és a fenntartható mezõgazdasági gyakorlat kiala-
kítása, ezzel összefüggésben a környezet állapotának javítása, mi-
nõségi élelmiszer elõállítása, valamint a gazdaságok életképessé-
gének megtartása és gazdasági hatékonyságának növelése, e ren-
deletben meghatározott célprogramok által elõírt kötelezettség-
vállalások alapján felmerülõ többletköltségek és kiesõ jövedelem
ellentételezésének megvalósításával. Itt 11 ezertõl akár 250 ezer
forintig is igényelhetõ hektáronként, igaz, kemények a feltételek,
melyet 5, illetve 10 évig kell folyamatosan teljesíteni.

3. Augusztus utolsó napjáig lehet jelentkezni
az elsõ erdõsítés támogatására.

A támogatást csak a MePAR-ban támogathatónak minõsített te-
rületre lehet igényelni, melynek összterülete legalább 1 hektár, a
táblaméret minimum 0,3 ha. Legalább 100 db, legfeljebb 150 db fa
lehet a területen, mely legfeljebb 50 %-ban a rendelet szerinti
gyümölcsfajokból is állhat (pl. kajszibarack, meggy, eperfa stb.).

(A részletekrõl tájékozódhatnak a www.agrarkamara.hu inter-
netes oldalon, illetve személyes felvilágosítást kérhetnek a Magyar
Agrárkamara Gazdálkodói Információs Szolgálatának 202-es
munkatársától.)

Mezõgazdasági tanfolyamok Alsószentivánon
Az alsószentiváni általános iskolában évek óta indítunk képzéseket a tanulni vágyó felnõttek számára.
Megfelelõ számú érdeklõdõ esetében szeretnénk megszervezni a következõ mezõgazdasági tárgyú
képzéseket:

1) Aranykalászos gazdaképzés

Feladata: magángazdaságban növénytermesztés (szántóföldi,
kertészeti növények termesztése); állattenyésztés és állattartás;
az elõállított növényi és állati termékek elsõdleges feldolgozása,
értékesítése. Pl. a tartandó állatok és a termesztendõ növények
fajának, fajtájának és mennyiségének meghatározása, állatok,
takarmány, vetõmag, (mû)trágya és a szükséges anyagok, beren-
dezések megvásárlása, föld- és munkagépek bérlése vagy vásár-
lása, állatok tartása, tenyésztése, állatok fejése, nyírása, ta-
laj-elõkészítés, vetés, növényápolás, növényvédelem, trágyázás,
öntözés, betakarítás, a termény tisztítása, szárítása, tárolása, az
állatok vagy a termények elszállítása és értékesítése, a gazdasági
épületek, a gépek és berendezések karbantartása, az istállók
tisztán tartása, a bevételek és kiadások nyilvántartása.

2) Növényvédelmi tanfolyam
A szakképesített növényvédõ és méregraktár-kezelõ a külön
jogszabályban meghatározott szakirányítás mellett jogosult üze-
mekben, gazdaságokban a zömében fizikai munkát jelentõ nö-
vényvédelmi munkák végzésére (szerek elõkészítése, kijuttatá-
sa, szállítása), a növényvédõ szerek forgalmazására, a méregrak-
tár kezelésére.
A mezõgazdasági képzések mellett továbbra is lehet jelentkezni
középiskolai felvételi elõkészítõ tanfolyamunkra, ECDL-vizs-
gafelkészítésre, illetve esti tagozatos érettségi képzésre a 9., 10.,
11., 12. évfolyamokon.
A tanfolyamokkal kapcsolatosan bõvebb információ igényelhe-
tõ munkanapokon 8 és 16 óra között a 06 (25) 504 710-es telefon-
számon, vagy az atecs@citromail.hu e-mail címen.

Kiss Attila
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Csilléryek találkozója

Cecén, a Paradicsom csárdában rendezték
meg szombaton a Csilléry család találko-
zóját. A kiterjedt, régi nemesi család össze-
jövetelének megszervezését a família
egyik tagja, Katona Klári (nem az énekes)
vállalta magára. Õ Katonáné Csilléry Er-
zsébet lánya. Eljött Klárival az édesanyja
is, sõt, még verset is mondott.

A nagy esemény elõtti beszélgetésünk so-
rán Klári elmondta, hogy ez a szervezés, bi-
zony, nem volt kis feladat, hiszen a család
tagjai közül sokat más országokban lehe-
tett csak fellelni és értesíteni a találkozó-
ról. A szombat délutáni hatalmas viharral
érkeztek sorra a vendégek. Persze, az érke-
zõk jelentõs része mégiscsak cecei volt,
hiszen a Csilléryek családi fészke Cece
község.

Megérkezett a família legidõsebbik férfi
tagja, Csilléri Lajos bácsi is hozzátartozói
kíséretében. Lajos bácsi Cece közéletének
egyik köztiszteletben álló személyisége, a
református gyülekezet presbitere, az egy-
ház gondnoka, egyik mozgatója a helyi
borbarátoknak, és segít a most szervezõdõ
lovas egyesületnek is. A falu ikonjaként
szinte minden nap látni, amint motorjára
pattanva jön, megy, nyüzsög, szervezi a te-
lepülésen élõk életét. Õ igazából minden-
hol ott van, ahol szükség van rá, ahol vala-
mi közösségi dolog szervezõdik, s az ese-
ményekhez hozzáadja az õ szeretetteljes
személyiségét, kedves humorát. Õ az, aki
sehol nem a bajt nézi, hanem azt, hogyan
lehet a hibát korrigálni, az ellenségeket
összebékíteni. Talán nem is találni senkit a
faluban, aki nem szereti.

A várakozás alatt mindenki aggódva leste
az eget, amelyen fekete fellegek tornyosul-
tak, s jöttek a hírek, hogy a Balaton mellett
8 vonat áll a vihar fogságában, Veszpré-
met, Ajkát elverte a jég. Az út melletti
dinnyések is pakoltak össze, hogy ha kitör
a gyalázat, menekülhessenek.

Mészáros Istvánné Plávics Éva, szintén
Csilléry-rokon anyai ágon, aggódva leste
mellettem az eget. Családtagjai a határban
dolgoztak, s volt közülük, aki messzebbrõl
érkezett volna a találkozóra. Aztán meg-
szólalt a mobiltelefon, s jött a megnyugtató
hír: minden rendben van.
Mire megérkezett mindenki távolról és kö-
zelrõl, átvonult Cece fölött is a vihar.
Katona Klári köszöntõje után Oláh Imré-
né Mariska néni — aki szegrõl-végrõl szin-
tén a Csilléry család tagja — egy verssel kö-
szöntötte az egybegyûlteket. Klári édes-
anyja pedig, mint fentebb említettem, szin-
tén verset mondott.
Eközben elõkerültek a családi ereklyeként
õrzött levelek, okiratok, könyvek, egy régi,
bekeretezett címer, s felemlegették azo-
kat, akik már meghaltak, s így bevonultak
az Õsök Csarnokába.
A család az 1200-as évekig vezethetõ
vissza. Mint elhangzott, az elsõ nemesi le-
velet feltehetõen érdemei elismeréseként
Zsigmondtól kapta egyik õsük. A család
sok jeles személyiséget adott az országnak
és Cece községnek is. Jeles személyisége
volt a falunak Csilléry Pista bácsi, aki a he-
lyi hagyományok szenvedélyes gyûjtõje-

ként ismeretes. Egyike volt a cecei tájház
létrehozóinak és a helyi honismereti mun-
ka szervezõinek az 1970-es években. A
Csilléryek nemesi kúriája Hardon volt. Az
államosítás után költözött be onnan Ce-
cére a családnak az az ága.
A néprajz iránti érdeklõdés mutatkozott
meg Király Péterné Csilléry Klára életé-
ben és hivatásában is. Õ a Néprajzi Múze-
um muzeológusa volt 1947-tõl, s ott a bú-
torgyûjtemény kezelõje. Életmûve lett a
Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum
megszervezése. 1979-ben vonult nyugdíj-
ba. Róla, mint híres családtagról, Katona
Klári emlékezett meg a találkozón. Csil-
léry Klára nyugdíjasként se tétlenkedett. A
Képzõmûvészeti Fõiskola tanára 1979–
1993-ig, emeritusz professzora 1993-tól, s
a miskolci egyetem kulturális és vizuális
antropológiai tanszékének professzora
1993–2002-ig. Szõnyi István tanítványa-
ként festõmûvésznek készült, de életét a
néprajztudománynak szentelte. Képzett-
sége alapján a bútormûvesség, a lakáskul-
túra és a népmûvészet történeti szempon-
tú kutatása állt tudományos munkásságá-
nak középpontjában. A történelem (nép-
rajz) tudományok kandidátusa (1970), a
néprajztudomány doktora (1993). A Ma-
gyar Néprajzi Társaság anyagi kultúra
szakosztályának elnöke (1985–1994), az
Osztrák Néprajzi Társaság tagja (1990).
Az Ethnographia szerkesztõbizottsági tag-
ja (1981–1993). Elismerései: Móra Fe-
renc-emlékérem (1977), Györffy István-
emlékérem (1984), a Magyar Köztársasági
Érdemrend Lovagkeresztje (2001). Halála
után a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi
Múzeum azzal tisztelgett emléke elõtt,
hogy élete és munkássága bemutatására a
múzeum részeként nyilvánosan látogatha-
tóvá tették kutatószobáját.

Folytatás a következõ oldalon.
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Csilléry András (Bp., 1883. okt. 22.) Kana-
dában, Drummonville-ben, Quebec tarto-
mányban halt meg 1964-ben. A tudós
fogorvosra, ismert politikusra dédunoká-
ja, Kelecsényi Gergely emlékezett. A déd-
nagyapa tanulmányait a budapesti, a berli-
ni, a müncheni és a boroszlói egyetemen
végezte, oklevelet Budapesten szerzett
(1908). 1908-11-ben az osztrák–magyar
közös hadseregben volt ezredorvos. Az I.
világháború idején ezredorvosként szol-
gált a fronton, késõbb a Honvédelmi Mi-
nisztériumban egészségügyi államtitkár
lett. A polgári demokratikus forradalom
kitörése utáni mozgalmak egyik vezetõje
lett, majd irányító szerepe volt a kommu-
nista kommün kormányát eltávolító ellen-
forradalmi puccsban (1919. aug. 6.). A Ta-
nácsköztársaság bukása után népegész-
ségügyi miniszter, s az „Ébredõ Magya-
rok” képviselõje a kormányban. Lemon-
dása után a Keresztény Községi Párt alel-
nöke volt. 1928-ban az Országos Társada-
lombiztosító Intézet (OTI) fõorvos-igaz-
gatója lett. A keresztény párt jobbszárnyá-
nak vezetõje, a Keresztény Gazdasági Párt
(1932), majd a Magyar Élet Pártja prog-
ramjával országgyûlési képviselõ volt
(1939–44). A Magyar Orvosok Nemzeti
Egyesületének alapítója és ügyvezetõ igaz-
gatója (1919–44), a MONE c. lap szerkesz-
tõje (1924–28), az Országos Orvosszövet-
ség elnöke (1927–34). Fogorvosként 1934-
ben fogászati szakelõadó a Debreceni Tu-
dományegyetemen, 1940–44-ben a fogá-
szat ny. r. tanára, a stomatologiai klinika
igazgatója volt. Fõmunkatársa volt a Nagy-
Budapest c. hetilapnak (1938–44). 1944
végén nyugatra menekült. A kommunisták

távollétében elítélték. A rendszerváltás
után rehabilitálták.
A hihetetlen aktív élet szinte az egész csa-
ládra jellemzõ, s szinte minden ágon felüti
a fejét a hajdani nemességet szerzõ õsök
vére. Reményt adhat a sok kisgyerek, akik
nagy elevenséggel futkostak az udvaron,
míg a komoly felnõttek a régmúlt világ dol-
gairól beszélgettek. Õk lesznek a családfa
következõ nemzedékeinek erõs ágai.
A résztvevõk elhatározták, hogy a jövõben
rendszeressé teszik találkozóikat. Most
voltak több mint ötvenen, jövõre már na-
gyobb hely kell. Cece bizonyára lehetõsé-
get ad, hogy elszármazottjai legalább egy
napra közös otthonra leljenek a hajdani
családi fészekben.

Hargitai Lajos

Helyesbítés
Lapunk elõzõ számában tudósítottam a
sárkeresztúri nyugdíjas-találkozóról. A tu-
dósításban a polgármester úr keresztneve
tévesen Józsefként jelent meg. Helyesen
Virág Miklós, Sárkeresztúr polgármestere
köszöntötte a vendégeket.
A tévedésért elnézést kérek!

Hargitai Lajos lapszerkesztõ

Elemelték a kerekeket

Július 20-án egy kálozi autótulajdonos tett
bejelentést. Ismeretlen tettesek felemel-
ték a melléképületben álló autóját, és
mind a négy abroncsot elvitték a felnikkel
együtt. Az emelés közben a Lada küszöbje
megsérült.

Nagyot kaszáltak

Este egy sárosdi ingatlanról jeleztek lo-
pást. A bejelentõ melléképületének ajtaját
feszítette fel ismeretlen tettes. Egy benzin-
motoros fûkaszát tulajdonított el kb.
300.000 Ft értékben.

Elkapták
a kerékpártolvajt

Ugyanekkor egy asszony tett bejelentést,
mert 19-én 21.00 és 22.00 óra között Sá-
rosd, Dózsa György utcából elvitték lezá-
ratlan kerékpárját. A kerékpárt egy
presszó oldalának támasztotta a sértett,
onnan vitték el. A lopási kár kb. 50.000 Ft.
A lopással összefüggésben elõállításra ke-
rült egy helybéli férfi, akit tanúként hall-
gattak ki a nyomozók.

Fát loptak,
elkapták õket

Július 21-én falopás miatt indult büntetõ-
eljárás két sárosdi férfivel szemben, akik
egy Sárosd külterületén található erdõbõl
összesen 10,1 mázsa 13-18 cm közötti
törzsátmérõjû fát vágtak ki, majd azt Lada
gépkocsijukkal lakásukra szállították. A fa
lefoglalásra került, azt a tulajdonosnak a
rendõrök visszaadták. A 25.000 Ft-os kár
így megtérült. A két férfit — elfogásukat és
elõállításukat követõen — gyanúsítottként
hallgatták ki a nyomozók.

Kisodródott
a motoros

Június 21-én 13 óra 30 perckor a 61-es fõ-
úton történt egy baleset. Egy motoros
Alsószentiván felé haladva egy balra ívelõ
kanyarban elvesztette uralmát a jármû fe-
lett, egy útszéljelzõ bójának, illetve egy
táblának csapódott, és az árokban landolt.
A motoros a baleset során életveszélyes
sérüléseket szenvedett.

Összeállította: Hargitai Lajos

Kék hírek

Kérés
Értesültünk róla, hogy lesz a Tes-
cohoz buszjárat a sárbogárdi áruház
megnyitása után. Ezúton szeretnénk
kérni az illetékeseket, hogy ha lehet,
a buszjárat jöjjön be Töbörzsökre is.
Innen ugyanis sok vásárló venné ezt
a járatot igénybe.
Köszönjük!

Töbörzsökiek
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Rendõrségi
felhívás

Tisztelt helyi
lakosok, nyaralók!

Évek óta a turisztikai szezonban a pihenni vá-
gyókkal együtt megérkeznek az ezt kihasználni
vágyó bûnelkövetõk is. Sajnálatos tény, hogy
egyre több olyan bûncselekmény valósul meg a
Sárbogárdi Rendõrkapitányság illetékességi te-
rületén is, melyet a területre érkezõ pihenni,
nyaralni, strandolni vágyó emberek sérelmére
követnek el.

A Balaton és a Velencei-tó közelségét tekintve
egyre többen mennek el strandolni hosszabb-
rövidebb idõre.

A következõkben néhány jó tanács az itt nyara-
lóknak és az elutazóknak.

Az elõforduló bûncselekmények 5 fõ kategóriá-
ja: 1. strandon õrizetlenül hagyott értékekre el-
követett lopások, 2. gépjármûbõl eltulajdonított
értékek, 3. besurranás, 4. betöréses lopás, 5.
gépjármûlopás.

A bûncselekmények elkövetését lehetõvé tevõ
egyik ok a sértett figyelmetlensége, jóhiszemû-
sége.

Ne hagyjuk a strandolás alatt õrizetlenül értéke-
inket a parton, még ruháinkkal letakarva sem!

Használjuk az értékmegõrzõket, vagy bízzunk
meg idõrõl idõre valakit, aki vállalja a parton va-
ló tartózkodást!

A parkoláskor ügyeljünk arra, hogy az utastér-
ben érték ne maradjon! Látható helyen még
üres táskát se hagyjunk, hiszen arról csak mi
tudjuk, hogy üres!

Hazaérkezvén a strandról, hogy biztonságban
érezzük magunkat, legyünk körültekintõek: zár-
juk az ajtókat, még akkor is, amikor otthon tar-
tózkodunk!

Ne tartsuk közvetlenül a bejárati ajtó mellett a
kulcsokat, táskákat, értékeket! Amennyiben
van, használjuk a széfet!

Az udvaron leparkoltatott gépjármûvekben ne
hagyjunk látható helyen értékeket, minden
esetben zárjuk le azokat!

A betöréses lopások is gyakoriak a nyári idõ-
szakban, hiszen a nyárra felszerelt nyaralók ide-
ális célpontok. Éjszakára zárjuk be nyaralónk aj-
tajait, ablakait! Lehetõség szerint a földszinti
ablakokra szereltessünk rácsokat, és alkalmaz-
zunk helyi, vagy távriasztós rendszert!

Ha otthonukból elutaznak hosszabb-rövidebb
idõre, kérjék meg szomszédjaikat, ismerõsei-
ket, hogy figyeljenek házukra, lakásukra, posta-
ládáikból a küldeményeket, reklámanyagokat
vegyék ki, idegenek feltûnése esetén adjanak
értesítést (pl. telefonon)!

Fogadják meg tanácsainkat, hogy nyaralásuk a
pihenésrõl és ne bosszúságokról szóljon!

Méhes Dóra r. zls., bûnmegelõzési elõadó,
Sárbogárdi Rendõrkapitányság

A homeopátiáról
Egy kis visszatekintés — kialakulása és kezdetei

1780-ban Samuel Christian Hahnemann
megkezdte orvosi tevékenységét. Úgy
érezte, valami nincsen rendben, s kiábrán-
dult korának drasztikusnak vélt orvosi
módszereibõl. Végül fel is hagyott e tevé-
kenységével ebbõl kifolyólag.

Ebben az idõben a társadalom és politika
terén hatalmas változások következtek be
Európában. Ez a véleménynyilvánítás és a
gondolatok szabad áramlását hozta magá-
val, ami az orvostudományban is éreztette
hatását. Ekkor sikerült elõször kivonni és
elkülöníteni gyógynövényekbõl hatóanya-
got (pl. mákból a morfiumot).

Hahnemann belekezdett abba a vizsgálat-
ba, amely a homeopátia kialakulásában
mérföldkõ volt. Miközben dr. Cullen mû-
vét fordította, ráakadt egy érdekes dologra
— Cullen azt állította, hogy a kínafa kérgé-
bõl kinyert kinin eredményes lehet a malá-
ria kezelésében, gyomorerõsítõ hatásánál
fogva. Hahnemann ellenõrzésbe kezdett,
kinint adott be magának, s az eredménye-
ket feljegyezte. Megdöbbenve tapasztalta,
hogy noha nem szenvedett maláriában, je-
lentkeztek nála a malária tünetei, s azt is
észrevette, hogy azok mindig az adag bevé-
tele után tértek vissza; amikor abbahagyta,
akkor elmaradtak.

Hat esztendõt töltött gyógyszervizsgála-
tokkal, mielõtt azt a betegekre is kiterjesz-
tette volna. A gyógymód meghatározása
elõtt a pácienst alapos kivizsgálásnak ve-
tette alá. Kikérdezte általános egészségi
állapotáról, életvezetésérõl, s arról, hogy
melyek azok a külsõ tényezõk, melyek jó
hatással vannak rá. S aztán a „hasonló gyó-
gyítja a hasonlót” elvét követve arra össz-
pontosított, hogy megtalálja a beteg szá-
mára azt a szert, melynek tüneti és gyógy-
szerképe legközelebb állt a megismert
tünetegyütteshez. Ezzel olyan természetes
növényi és állati eredetû anyagokból elõál-
lított szereket fejlesztett ki, melyek nem-
csak a betegséget, hanem magát a beteget
is gyógyítják; hígítás során pedig semmi
bajt nem okozhatunk magunknak, mivel

csak kis mennyiségben kerülnek be
szervezetünkbe.
Ha szívesen kipróbálná valaki a homeopá-
tiát, elõtte azért konzultájon homeopatá-
val. Napjainkban már sok orvos alkalmaz-
za ezt a módszert praxisában. Ezek a szak-
emberek, akárcsak Hahnemann, alaposan
kikérdezik a beteget, hogy megtalálják azt
az alkati szert, mely leginkább illik szemé-
lyiségéhez.
A homeopátiás szerek többsége készen
kapható, általában tabletta formájában.
Pl. sérülésekre közvetlen módon krémek
valók. Zúzódásra árnikakrém, kisebb vá-
gásokra, sebekre körömvirág javasolt.
Amire figyelni kell a homeopátiás tablet-
ták bevételekor:
— bevételkor nyelvünk legyen lepedék-
mentes, fogmosás és étkezés után várjunk
negyed órát;
— a kezelés alatt a koffeines, mentolos
dolgok, illóolajok csökkenthetik a hatást;
— a tablettát szopogatni kell, a nyálon ke-
resztül szívódik fel (kellemetlen íztõl men-
tes, édes golyócskákról van szó);
— amint a tünetek enyhülnek, hagyjuk ab-
ba a készítmény szedését; ha ismét kiújul-
na a probléma, folytassuk az adagolást!
Ezekre még ügyeljünk:
Rendkívül hígított készítményekrõl van
szó, azonban elõfordulhat, hogy hatásukra
a tünetek enyhén erõsödnek. Ne aggód-
junk, ez csak azt jelenti, hogy jó lesz szá-
munkra a kiválasztott szer!
Ha heveny betegségrõl van szó, és 24 órán
belül javulás nem áll be, vagy a tünetek sú-
lyosbodnak, mindenképpen keressünk fel
orvost!
A golyócskák laktózt (tejcukrot) tartal-
maznak!
A homeopátiás szerek elõnye még, hogy
gyermekeknek és kismamáknak is adha-
tók. Aki többet akar tudni ezekrõl a készít-
ményekrõl, az látogasson el az alábbi hon-
lapra!
Természetesen a bajok ellen!

www.homeopatia.info.hu

Tájékoztató
Sárbogárd Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete 18/2004. (IV. 9.) ktr.
számú, az önkormányzat tulajdonáról, a
tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a va-
gyonnal való gazdálkodásról és értékesí-
tésének egyes szabályairól szóló rendele-
te 9. § (3) és (4) bekezdésében foglaltak-
nak megfelelõen a következõ szerzõdé-
seket, megállapodásokat tesszük közzé:

Sió 2000 Kft., 3.540.000 Ft, Fenyõ utcai 5
db ingatlan szennyvízelvezetésének kivi-
telezése, vállalkozói szerzõdés, 2009.
május 15.
Útéppark Bt., 44.949.432 Ft+áfa: Sárbo-
gárd útjainak felújítása, vállalkozási-épí-
tési szerzõdés, 2009. június 30.
Magánszemélyek, 5.361.200 Ft, Sárbo-
gárd 890 hrsz. megvásárlása, adásvételi
szerzõdés, 2009. június 30.

Juhász János polgármester
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A méhnyakrákról
Magyarországon a méhnyakrák által okozott halálozás magas
szintet mutat — a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint
mintegy 500 nõ hal meg évente a betegség következtében, az évti-
zedek óta folytatott nõgyógyászati rákszûrés ellenére. Az összes
nõi rosszindulatú daganatos megbetegedés 30 %-a a nõi nemi
szerveket érinti, ennek pedig 60 %-a méhnyakrák. A Nemzeti
Rákregiszter adatai szerint a méhnyakrákban megbetegedett és
kezelt nõk száma évente mintegy 1600, beleértve az úgynevezett
rákmegelõzõ állapot miatt kezelteket is.

A Nemzeti Népegészségügyi Program célul tûzte ki a daganatos
megbetegedések megelõzését, minél korábbi kiszûrését a lehetõ
legteljesebb gyógyulás érdekében. A célzott és szervezett lakossá-
gi szûrõprogramok körében kiemelt jelentõségû a méhnyak-
szûrés, mivel a korai felismerés és kezelés teljes gyógyulást ered-
ményez. Ennek jegyében tûzte ki célul a program, hogy a korsze-
rû, a szakterület mai állásának megfelelõ szervezett lakossági szû-
rés feltételei Magyarországon is megteremtõdjenek a területi vé-
dõnõk közremûködésével. A szûrésben eredményes országok
gyakorlatát követve a szûrés nem azonos a nõgyógyászati vizsgá-
lattal, hanem csak a bizonyítottan hatásos méhnyakrákszûrésre
vonatkozik. Módszere a kenetvizsgálat. A vizsgálandó kenetet az
alapellátásban dolgozó szakemberek (védõnõk) veszik le, a nõ-
gyógyász szakorvosok szerepe pedig csak a második lépésben, az
esetleges rendellenesség felismerése után kezdõdik.

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár adatai szerint a méh-
nyakszûrésre meghívott nõk csak mintegy 5 %-a jelent meg a szer-
vezett szûrõvizsgálaton, bár a finanszírozási adatok alapján a di-
agnosztikai vizsgálatokkal együtt a részvételi arány ennél nagyobb
arányú, kb. 30-40 %. A tapasztalatok szerint az elhanyagolt, halá-
los kimenetelû méhnyakrákos esetek többsége a hátrányos társa-
dalmi helyzetû, alacsonyabb iskolázottságú, szûrõvizsgálatban
korábban még nem részesült nõk körében fordul elõ. Különösen
fontos e célcsoport megnyerése a méhnyakszûrésen való rendsze-
res részvételre. A szûrõprogram ehhez kívánja biztosítani a jobb
elérhetõséget a területi védõnõk bevonásával.

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat az Országos
Onkológiai Intézettel együttmûködve védõnõi méhnyakszûrõ
mintaprogramot indított. A mintaprogram során a védõnõ a sze-
mélyre szóló meghívólevéllel szûrõvizsgálatra jelentkezõ 25 és 65
év közötti nõktõl kenetet vesz, amelyet citológiai laboratóriumba
küld. A visszaérkezõ lelet eredményét közli a vizsgált személlyel,
nem negatív lelet esetében nõgyógyászati szakvizsgálatra utalja,
és továbbra is figyelemmel kíséri az ellátás folyamán. A minta-
program megkezdése elõtt 110 önként jelentkezõ védõnõ elméleti
képzésben és gyakorlati felkészítésben részesült a szûrés lefolyta-
tását illetõen, közremûködésükkel a védõnõi méhnyakszûrõ min-
taprogram 168 településen indult el.

Fejér megyében nyolc területi védõnõ kezdte meg a citológiai ke-
netek levételét hét településen. Az érintett helységek: Alap, Cece,
Elõszállás, Szabadegyháza, Baracs, Vál és Felcsút.

Dr. Müller Cecília kistérségi tisztifõorvos

Nem csak a hangjukat hallatták
A Labdarúgó Sport Club Sárbogárd vezetõsége múlt hétfõn reg-
gel meglepõdve tapasztalta, hogy a régi öltözõépület eleje meg-
változott. Az Ultrák tevékenysége folytán pompázik a fal, melyet
kifestettek és felirattal láttak el. Minden irónia nélkül jegyzem
meg, hogy a meglepetés ízléses lett. Nem úgy, mint az új épületen
a graffitisek groteszk ábrája. Szerencsére vannak a városban
olyan jóérzésû fiatalok, akik ha kis mértékben is, de segítik a veze-
tõség törekvéseit, a környezetet szebbé téve a játékosok és szur-

kolók számára. De vannak vandálok is közöttünk, akik csak rom-
bolni tudnak. Alakul a játéktér, a környezet, melyhez hozzájárult
az Ultrák és a magukat megnevezni nem akarók anyagi segítsége,
nem elhallgatva az önkormányzat segítségét.
Köszöni az LSCS vezetõsége a jó szándékú sportbarátok segítsé-
gét és tevékenységét!
Hajrá, Sárbogárd!

G. F.

Házi kedvenceink is
kaphatnak hõgutát!

Van, ahol a nyári kánikulában a tûzõ napon, árnyéktól men-
tes helyen, láncra verve tartanak kutyát. Az ilyen állatok kis
idõn belül hõgutát kaphatnak, és el is pusztulhatnak. A fele-
lõtlen gazda ilyen esetben az állatkínzás bûncselekményét
követi el, amiért két évig terjedõ szabadságvesztéssel is sújt-
ható.
Az Orpheus Állatvédõ Egyesület segélytelefonján a nagy
nyári kánikulában aggódó állatbarátok körében rendszeres
téma a tûzõ napon kikötött, víz nélkül tartott állatok számá-
ra történõ segítségkérés. Gyakran felejtenek kertben, udva-
ron egy-két napig (vagy tovább is) lakosok házi kedvenceket.
Van, hogy étlen-szomjan szenvednek az állatok. Szerencsé-
re egyre többen néznek tovább a saját kerítésükön túlra is,
így az állatkínzók könnyebben horogra akadhatnak.
A kutya önszántából soha nem mozogna a tûzõ napon, a déli
forróságban. Ha mégis ezt kell tennie, akkor tudnunk kell,
hogy mindezt nehezebben viselik a nagyobb testû, sötét szí-
nû kutyák, mint a kisebb testû, világos színûek. A kutya nem
tud izzadni, ami komoly nehézséget okoz számára, mert
pusztán a lihegéssel történõ hõvesztés néha, bizonyos körül-
mények között nem elegendõ. Ilyenkor az állat keresi a hû-
vös helyet, padlót, amire ráfeküdve hûtheti magát.
A nagy nyári kánikulát könnyebben átvészelik házi kedven-
ceink, ha hûvös helyen készítünk kuckót számukra. Fontos a
napjában többször újratöltött vizestál. Ha módunkban áll,
nedvesítsük be az állat bundáját, úsztassuk, és legfõképp ne
kívánjunk tõle „csúcsteljesítményt”. A nagy nyári melegben
ne zárjuk be az állatot napfény által felforrósított autóba se.
Ha megtörtént a baj, és látjuk, hogy egy állat intenzíven li-
heg, a nyelve állandóan kilóg a szájából, színe sötétebb a
megszokottnál, a baj lehet akár hõtorlódás, vagy hõguta is.
Nyári kánikulában az oldalán fekvõ, intenzíven lihegõ, esz-
méletét vesztett állat rendszerint hõguta áldozata. A gyors
folyadékpótlás és az állatorvosi segélykérés életmentõ lehet
ebben az esetben.
A háziállatokért a gazdák a felelõsek. Egy kis odafigyeléssel
elkerülhetõ lehet az állatok szenvedtetése.

Orpheus Állatvédõ Egyesület – www.zug.hu
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A Sárszentmiklósi Általános Iskola
Bázakerettyei Csillagtúrája

2009. július 3-án a Sárszentmiklósi Általá-
nos Iskola tanulói és pedagógusai táboroz-
ni indultak Bázakerettyére. Péntek reggel
negyed 5-kor a vasútállomáson gyülekez-
tünk. A vonat 4.45-kor indult Dombóvár-
ra, ott átszálltunk a Nagykanizsa felé tartó
vonatra. Nagykanizsáról busszal mentünk
tovább Bázakerettyére.
A hosszú vonatút után végre elfoglalhat-
tuk szobáinkat. A szállás nagyon rendezett
volt, így különösen vigyáznunk kellett rá. A
táborvezetõség egy-egy tagja minden reg-
gel pontozta a szobák rendjét, tisztaságát.
A pontverseny utolsó helyezettje az utolsó
napi konyhaszolgálatot nyerte „jutalmul”.
Délután kis sétát tettünk a faluban, meg-
néztünk egy olajkutat, amely éppen nem
mûködött, és a falu nevezetességeit.
Bázakerettye a magyar olajipar bölcsõjé-
nek számító település, fejlõdését is az olaj-
iparnak köszönhette. A házak szétszórva
találhatók a településen, a többség nincsen

bekerítve, nagy zöld területek veszik körbe
a házakat. A homlokzatokon láthatók az
építkezés évei, melyek az olaj megtalálásá-
nak éveire tehetõk.
A séta után a fiúk és néhány lány focizni in-
dultak a közeli focipályára. Este a tábor-
tûznél felavattuk az újoncokat, megbeszél-
tük a tábori élet rendszabályait, a ránk vá-
ró napok programjait, majd karaokeztunk.
Szombaton egész napos fürdés volt a helyi
élményfürdõben, melyben mindenki meg-
találta a neki legjobban megfelelõ meden-
cét. Voltak, akik a hideg vizû medencében
fejlesztették úszótudásukat, mások a me-
leg vizû élménymedencében készítették

elõ lábaikat a ránk váró gyalogtúrákra. Az-
nap finom vacsora várt ránk, amit Julika
néni fõzött-sütött nekünk: gulyásleves és
pogácsa.

Vasárnap egy olajjal dolgozó idõs ember,
Szalay Géza bácsi tartott elõadást a kõolaj-
bányászatról és a falu történetérõl. Aznap
hosszú túra elé néztünk. Meglátogattunk
egy olajhimbát, ahol Géza bácsi elmesélte,
hogy a kutak már naponta csak 6 órát dol-
goznak. A kitermelt anyag nagy része (90
%-a) víz, amit visszajuttatnak a földbe, és
csak 10 %-a szénhidrogén, amit gyûjtõál-
lomásokról nagy tartálykocsik szállítanak
feldolgozásra.

A túra során megnéztük az olajipari kis-
múzeumot. A fali tablókon láthattuk az
egykori feltárt területeket, a használt esz-
közöket, az ide látogató hírességeket. A tá-
rolókban az eredeti dokumentumok alap-
ján bemutatták az olajbányászok életét is.
A túra következõ megállója a budafa-
pusztai arborétum volt. Az arborétumban
132 fenyõ és 88 lomb- és cserjefaj található.
A kilátóból nagyszerû kilátás nyílt a domb-
vidékre. A kitisztított források egy új víztá-
rozót alakítottak ki, melynek náddal és sás-
sal benõtt partszakaszán nagyon óvatosan
lépkedtünk, nehogy belecsússzunk. Este a
tábortûznél vicceket meséltünk egymás-
nak.
Hétfõn nagyon korán keltünk, mert siet-
nünk kellett a kisvasútra, amellyel Lenti-
be, a helyi strandra mentünk. Az út során
megismerhettük Csömödért, ahol a kisvas-
út tíz perc szünetet tartott. Így már nem-
csak a népdalból ismerõs a falu neve. A vo-
natról gyönyörû tájakat láthattunk, hiszen
a vasútvonal az erdõn keresztül vezetett.
Lentiben megnéztünk az erdõ- és a vasúti
múzeumot is. Megtudtuk, hogy minden
mozdonynak külön neve van. Amelyik a mi
vasúti kocsijainkat húzta, az Ábel névre
hallgatott.
A hazafelé vezetõ úton az erdõben láttunk
egy ásító rókát és szarvasokat is. Egyszer
csak a semmi közepén hirtelen megállt a
mozdony. Mint kiderült, nem mûszaki hi-
ba lépett fel, csak a mozdonyvezetõ látott
meg egy szép vargányát, és azt szedte le.
Így megismerkedtünk a zalai erdõkben
fellelhetõ értékes gombafajtával is.
Az éjszaka közepén a táborvezetõk feléb-
resztettek minket, és bátorságpróbára

Folytatás a következõ oldalon.
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mentünk. A legnagyobb próba számunkra
a felébredés volt, utána már könnyedén
teljesítettük a kijelölt útvonalat.
Kedden Kistolmácsiba gyalogoltunk, ahol
a tó mellett lehetett focizni, a különféle
növényféléket és kis állatkákat becserkész-
ni, felismerni. Visszafelé választani lehe-
tett egy erdõs és egy mûúti túra között. A
táborlakók kétharmada vállalkozott az er-
dei útra, ahol nem az emelkedõk jelentet-
ték a legnagyobb erõpróbát, hanem a szú-
nyogok inváziója, ha megálltunk pihenni.
Este vetélkedõ volt, amit három nyolcadi-
kos lány rendezett. A feladatok nagyon ér-
dekesek és szórakoztatóak voltak. A fel-
nõttek is részt vettek a csapatok munkájá-
ban. Izgalmas volt, hogy melyik csapathoz
ki kerül majd. Régi tábori fényképük apró
darabjait kellett összeraknunk. A legnehe-
zebb feladatot a 80-as évek filmsorozatai-
nak elõadása jelentette, mivel még a tábor-
vezetõk többsége sem ismerte a filmeket.
Így a cím alapján egy rögtönzés kerekedett
ki, ami jól sikerült. A vetélkedõ végén na-
gyon szoros pontversenyben Péter bácsi
csapata bizonyult a legjobbnak.
Szerdán szakadó esõre ébredtünk, így dél-
elõtt Rozika néni segítségével gyöngyfûzés
volt a program. Szép karkötõk készültek.
Délután — a még mindig szakadó esõben
— autóval csoportokban Szécsiszigetre
utaztunk, ahol megnéztük a helyi kastélyt
és a vízimalmot. Nem messze a malomtól
egy bivalyrezervátumot láthattunk. Visz-
szafelé ugyanúgy autóval mentünk. Este a
tábortûznél új dalokat tanultunk, ami per-
sze csak nekünk volt új.
Csütörtökön egész napos fürdõzés volt Bá-
zakerettyén. Este Zoli bácsi finom pörköl-
tet fõzött bográcsban, amit mindenki meg-

dicsért. A nap folyamán a strandolás köz-
ben mindenki szorgalmasan készült az esti
„Ki mit tud?”-ra. Vacsora után minden
szoba mûsort adott elõ, még a tanárok is
készültek valamivel. A mûsor után értékel-
ték a tábort, kiosztották az okleveleket, és
elbúcsúztak a nyolcadikosoktól. Késõ estig
karaokeztunk és táncoltunk a közös helyi-
ségben.
Pénteken délelõtt összecsomagoltunk, és
kitakarítottuk a szálláshelyet. A gyakorlat-
lanabbaknak csak többszöri nekifutásra és
Kati néni segítségével sikerült a csomago-
lás. Délben a helyi étteremben fogyasztot-
tuk el utolsó közös ebédünket. Ebéd után
visszamentünk a szállásra, elbúcsúztunk a
tábortól, és felszálltunk a buszra, ami a
nagykanizsai állomásra vitt minket. Innen

vonattal tovább mentünk Dombóvárra.
Dombóváron átszálltunk a Sárbogárdra
tartó vonatra. Este háromnegyed tízkor
hazaértünk, ahol szüleink már vártak min-
ket.
Nagyon jó volt ez a tábor. Reméljük, hogy
az idei nyolcadikosok jövõre is ellátogat-
hatnak a táborba!

Szabó Bettina, Kék Otília —
ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola

Köszönetet szeretnénk mondani azon támo-
gatóinknak, akik anyagi segítséget nyújtottak
táborunk megrendezéséhez: Sárbogárd Vá-
ros Önkormányzata, Sárszentmiklósi Isko-
láért Alapítvány.

A táborvezetõség

Vihar után
A szombati vihar átvonulva felettünk itt is
fákat csavart ki tövestõl, ágakat tördelt le
és itt-ott megbontotta a tetõket is. Szeren-

csére a környezetünkben jégverés nem
volt, így a mezõgazdasági terményekben
nem esett kár. Azonban több helyen a gyü-

mölcsösökben, szõlõkben terméssel teli al-
mafát, mandulát döntött ki a szél. A szer-
kesztõség szomszédságában, a volt hús-
üzem romjain két évtizede nõtt ki a beton
résébõl egy nyírfa. Nagy koronája már a
háztetõk fölé magasodott. Szombaton õ is
a vihar áldozata lett. Hatalmas gyökérzete
az ég felé áll, büszke koronája a földön he-
ver. Most látszik, hogy szinte a semmibõl
teremtett magának életteret sok esztendõ
alatt. Gyökereit a betonon terítette szét, és
egy-egy résen keresztül furakodott le az él-
tetõ földbe. Ezek a vékony réseken átfura-
kodó gyökerek tartották a nyírfát.
Ezt látva elámulhattunk az élni akarás
nagy csodáján. Sorsa tanulság lehet ne-
künk, embereknek, hogy a legnehezebb
körülmények közt is megtartsuk a hitün-
ket, hogy érdemes élni, szép az élet, bárho-
vá vessen is a sorsunk, s az élet akkor se hi-
ábavaló, ha egy bármikor, bárhonnan tá-
madó vihar kitéphet bennünket az élet
anyaföldjébõl.
Ennek a nyírfának az élete errõl szól. S
pusztulása nem tragédia, hanem tanítás az
élõk számára — útmutatás a terület gazdái
számára is, akik a reménytelen romokból
szeretnének új, jobb világot létrehozni.

/H/
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350 ÉVE HALT MEG
OLIVER CROMWELL

„Bízzunk Istenben, és tartsuk szárazon a
puskaport!” — Oliver Cromwell talán leg-
ismertebb, szállóigévé lett mondata juthat
elsõként eszünkbe az évforduló kapcsán.
Ez a tényszerû, szárazon puritán mondat
éppoly találóan jellemzi õt, mint szobra a
reformátorok emlékmûvén Genfben, ahol
kõbe vésett, merev tartásával, hatalmas
kardjára támaszkodva tekint le az elõtte
állókra.
Miként is lett azonban a 17. századi véres
brit események egyik fõszereplõje az újko-
ri protestantizmus politikai hérosza?
Cromwell 1599. április 25-én született a
kelet-angliai Huntingdonban. Családja
nem csupán nemesi birtokkal, de fontos
felmenõkkel is dicsekedhetett: nagyanyai
dédapja az a Thomas Cromwell volt, aki
VIII. Henrik kancellárjaként végigvitte az
anglikán egyház zajos elszakadását Rómá-
tól. A családi névhez kötõdõ tradíció ettõl
fogva olyan erõs volt, hogy még nõi ágon is
azt örökítették tovább. A valláspolitika
nemcsak a család történetében, de Oliver
életében is jelentõs helyet foglalt el. Már
cambridge-i tanulóévei alatt megismerke-
dett a puritanizmussal, amely a 16. század
második felétõl kezdve fontos szerepet ját-
szott az egyházi és az angol politikai élet-
ben egyaránt. Végül harminc évesen nyíl-
tan is ehhez a táborhoz állt, amikor 1628-
1629-ben Huntingdon képviselõjeként
helyet kapott a parlament alsóházában.
A puritánok kezdetben — az 1560-as évek-
tõl —, az anglikán reformáció megszilárdí-
tásának idején azt követelték, hogy az an-
gol egyház következetesen szakítson a ka-
tolikus örökséggel, külsõdleges formáiban
pedig hagyja el a régi hagyományt (pl. a li-
turgikus ruhákat vagy a térdhajtást úrva-
csoravételkor). Elsõsorban kálvinista ha-
tásra presbiteriánus egyházat kívántak az
országnak, s a további egyházi reformok-
hoz jelentõs politikai támogatókat is meg
tudtak nyerni — mindenekelõtt a parla-
mentben, mert az uralkodó hamarosan el-
lenük fordult, és keményen fellépett elle-
nük. Ennek a politikai szövetségnek a pu-
ritanizmus és a parlament között messze-

menõ következményei lettek: az 1600-as
évekre a vallás oldaláról a politika felé
billent a mérleg nyelve, s puritánokon azo-
kat kezdték érteni, akik az uralkodói ön-
kénnyel szemben a parlament mellé álltak.
Cromwell is ehhez a politikai táborhoz tar-
tozott, s amikor I. Károly 1629 és 1640 kö-
zött országgyûlés nélkül kormányzott,
visszatért birtokaira, hogy nemesi jómód-
ban vészelje át a feszült idõket. Amikor
1640-ben a király ismét összehívta az alsó-
házat, hogy az állam számára fontos anyagi
döntéseket keresztülvigye, Cromwell nyíl-
tan a szembenállók gyarapodó csoportjá-
hoz csatlakozott. Az elmérgesedett viszály
letartóztatásokhoz, ennek nyomán viszont
felkelésekhez vezetett. A fegyveres szer-
vezkedésbõl végül személyesen is kivette a
részét, amikor ütõképes alakulatokat szer-
vezett, melyek végül gyõzelmet arattak a
royalista erõk felett. 1649. január 30-án a
legyõzött Károlyt bírósági ítélettel kivé-
gezték, s kikiáltották az angol köztársasá-
got, melynek elsõ számú embere Crom-
well lett.
Ez a fordulat viszont elkeseredett ellenál-
lást váltott ki Skóciában és Írországban. A
kegyetlen vérengzéssel felszámolt felkelé-
sek sok ezer emberéletet követeltek, ami
elvetette az újkori ír–angol, skót–angol, il-
letve protestáns–katolikus küzdelmek
magját, és — kegyetlensége miatt —
Cromwellel szemben is maradandó ellen-
szenvet váltottak ki.
1653-tól Anglia, Skócia és Írország lord-
protektoraként irányította „az angol nem-
zetközösséget”, de amikor 1657-ben a par-
lament felajánlotta neki a trónt, elutasítot-
ta azt. Elképzeléseinek megvalósítására
azonban nem sok ideje maradt, mert
1658-ban maláriát kapott, és miután egyéb
betegségeitõl legyengült szervezete nem
bírta a küzdelmet, szeptember 3-án a
Westminsterben meghalt.
A család tündöklése sem tartott sokáig.
Hiába tették hivatalát örökölhetõvé, fia
hamarosan ellehetetlenült, s 1660-ban
helyreállították a királyságot II. Károly
visszahívásával. Cromwell holttestét az
uralkodó ezután kihozatta a Westminster
székesegyházból, s azon hajtották végre a
kivégzésrõl hozott utólagos ítéletet.
Cromwell fejétõl megfosztott testét bebal-
zsamozva találták meg 1960-ban, s egykori
cambridge-i iskolájában helyezték nyuga-
lomra.
A genfi reformátorok fala joggal örökít-
hette meg inkább hadvezérként, mint hit-
vallóként, s a mai protestantizmus szomo-
rúan tûnõdhet az újkor hagyatékán: egy
olyan koron, ahol a vallás ügye nemcsak
hit, de fegyverek dolga is volt.

Dr. Korányi András

Kiegészítés
Lapunk július 9-ei számában „Kálvin a
férfikonferencián” címmel jelent meg
egy tudósítás. Szándékaim ellenére saj-
nálatosan kimaradt a cikk végérõl, hogy
az a Reformátusok Lapjának legutóbbi
számában jelent meg. Az alapi Bogdán
Zsuzsa tudósította a lapot az esemény-
rõl.
Figyelmetlenségemért elnézést kérek!

Hargitai Lajos lapszerkesztõ

Gondolkodjunk!
Azt szokták mondani: kis gyerek kis gond,
nagy gyerek nagy gond. Szülõként ezt min-
denki át is éli. Az ember gyereke bármikor
dönthet úgy, hogy az elsõ házasságkötése
úgymond „felejthetetlen” legyen, extra lát-
ványossággal, kivételes külsõ körülmé-
nyekkel, víz alatt, repülve stb. A motiváció
nem is fontos, csak a cél, hogy mély nyomot
hagyjon a rokonságban, ismerõsökben. A
lényeg, hogy ne legyen szokványos, ne a
házasságkötõ-teremben legyen. Milyen
szülõ az, aki nem valósítja meg gyermeke
álmát?

Tác községben 2007-ben pillája sem rez-
dült a jegyzõnek vagy az anyakönyvvezetõ-
nek, amikor imádott unokahúgom úgy
döntött, hogy a Vénusz étterem és panzió
lesz az esküvõ színhelye. Mindenféle ellen-
szolgáltatás nélkül, egy önkéntesen kije-
lölt, színjózan sofõr szállításával érkezett a
helyszínre a megbízott anyakönyvvezetõ.
Pedig nem volt „piskóta” a ceremónia! Ka-
tonai díszegyenruha, kifent kardok, sorfal,
minderre külön forgatókönyv. Nagy meg-
könnyebbülés, hogy megúsztuk vérontás
nélkül, ami a mai világban csodaszámba
megy, biztos, hogy emlékezetes!

Egyik ismerõsöm mesélte, hogy kedvenc
leánygyermeke úgy döntött, õ sem a házas-
ságkötõ-teremben képzeli el elsõ esküvõ-
jét, hanem a szabadban. Szülõ, tehát ment
intézkedni. Sárbogárdon 2009-ben nem
intézett semmit.

Vajon mi történt? Kórusban kérem: kivé-
ve Sárbogárd!

Gondolkodjunk!

Kifogás volt, hogy erre a célra épült az új
házasságkötõ-terem, az anyakönyvet nem
lehet kivinni az épületbõl, nem tudnak túl-
órát fizetni (?)! Röviden: csak mert én va-
gyok a valaki, a többiek a senkik!

Kifogással mindenki, így én is jól állok.
Speciel nekem nem tetszik az új házasság-
kötõ-terem. A trónszerû székek legalább
150 kilós és 170 centi magasságú szemé-
lyekre szabottak. Az én 50 kilóm és 147 (ta-
lán már annyi sincs) centi magasságom mi-
att utálom ezeket a székeket, mert nem ér
le a lábam róluk, 10 perc után elmacskáso-
dik. Ráadásul a púpos kárpitozású széken
hol jobbra, hol balra dõlök.

Valamikori jegyzõségem miatt anyakönyvi
szakvizsgám is van, tehát tisztában vagyok
a jogszabályi elõírásokkal az ilyen esetek-
re. Az „esketéstõl” csak mindig az a tény
tartott vissza, hogy a fiatal pár között ne-
vetségesen néztem volna ki gólyalábakon,
vagy görkorcsolyán.

A pénz üres, olcsó és nevetséges kifogás!
Sárbogárdon arra van pénz, amire akarják.
A szemlélet változásához a város vezetõit
kell — egyenlõre csak jelképesen — lefe-
jezni. Minél elõbb, ha kérhetném; az er-
kölcsi károkozás mély nyomokat hagy!

Csibegép (Csizmadiáné Boros Edit Gréta)
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8 TÉVHIT KULLANCSOKRÓL ÉS SZÚNYOGOKRÓL
A kullancsok és a szúnyogok nem csak nyári esténket vagy erdei túránkat tehetik kellemetlenné. Vérszívóink közül õk jelentik a legko-
molyabb betegségforrást az emberre nézve. Az általuk terjesztett számos betegség közül csak egy elõzhetõ meg védõoltással. Az egyéni
megelõzésre kell tehát fókuszálnunk: el kell kerülnünk a rovarcsípéseket.
Erre — és a szövõdmények gyógyítására — mindannyian hallottunk már „megbízható” ajánlásokat. Most a közszájon forgó legelter-
jedtebb tévhiteket kívánjuk eloszlatni.
„Viszont azon a nyáron csak õt nem kínozták a szúnyogok!”
A fenti mondat a Macskafogó címû rajzfilm szállóigéje. Grabovszki, az egérhõs valóban megússza a szúnyogcsípéseket, a megoldás
pedig pofonegyszerû: szivarozni kell. Úgy, hogy ki se látsszunk a füstfelhõbõl.
A füst — bár a szúnyogokat valóban elûzi — azonban az egészségre gyakorolt káros hatásai ismeretében nem jelent hatékony megol-
dást a szúnyogok ellen.
A következõ 8 ismert TÉVHIT annyiban tér el a fenti példától, hogy még eredménye sincs. Legfeljebb egyvalami: megalapozatlan biz-
tonságérzettel tölt el minket, így még védtelenebbé válhatunk a vérszívókkal szemben.

1. A kullancsok a bõrbe fúródva azonnal fertõznek
A bõrbe fúródott kullancs eltávolítására több óránk is van. A csí-
pés utáni elsõ órában az állat vért szív ugyan, de a fertõzésveszély
ekkor még elenyészõ. A kockázat 4-6 óra után nõ meg ugrásszerû-
en. Ha a kullancs fertõzött, a nyálmirigyeiben lévõ kórokozók
már megindulnak, és az állat fertõzõvé lett nyálával, a szúrócsa-
tornáján keresztül az áldozat érrendszerébe jutnak.

2. A kullancsok a fákról ugranak áldozatukra,
tehát a kalap védelmet nyújt ellenük

A közhiedelemmel ellentétben a kullancsok többsége a fûszálak
és a bokrok leveleinek fonákján várakozik, legfeljebb 1-1,5 méter
magasságban. A karimás kalap tehát valóban megállítja és csap-
dába ejti a ráhulló kullancsokat, de csak a gyerekeknek segít (õket
a fejükön éri leggyakrabban csípés).
3. Ha jól felöltözünk, egyáltalán nem fér hozzánk a kullancs
A kullancsok kerülik a fényt, ezért a napozókra jóval kevésbé ve-
szélyesek. A jó idõ, a napsütés az egyik leghatásosabb természetes
védelem a kullancsok ellen. A bõ szabású ruha alatt nemcsak ész-
revétlenül megbújhat az állat, de árnyékba is húzódhat, amit kife-
jezetten szeret. Ha nincs jó idõ, és talpig beöltözve kirándulunk,
próbáljunk meg olyan ruhát felvenni, amely sûrû szövésû, és lehe-
tõleg egybeszabott, így is nehezítve a kullancsok dolgát. A leg-
megbízhatóbb védekezési módszert azonban így is a testre perme-
tezhetõ riasztószerek nyújtják — ezek között ma már mindenki
talál egyedi igényeinek megfelelõt.

4. A vitaminok riasztják a rovarokat
A vitaminok valóban ellenállóbbá teszik a szervezetet a betegsé-
gekkel szemben, de a vérszívókra egyáltalán nem hatnak. A tévhit
szerint a B-vitamin szedése során a bõr párolgásával erõs szag tá-
vozik, ami elriasztja a kullancsokat, ezért sokan kezdenek vita-
minkúrába kirándulások, nyaralások elõtt. Ha csak így védekez-
nek, komoly veszélynek teszik ki egészségüket.
5. Vigyázni kell, nehogy bõrünkbe szakadjon a kullancs feje

A kórokozók java az állat bélrendszerében és nyálmirigyeiben ta-
lálható, tehát a béltartalma, a nyála az, ami valójában fertõz. Ha a
vérszívónak csak a „feje”, azaz a szipókája marad a bõrünkben, a
szervezet hamarosan ki is löki azt magától a bõrbõl.

6. A kullancs eltávolításának legbiztosabb módszere,
ha zsíros krémmel kenjük be a vérszívót

Nagyot tévednek, akik azt hiszik, hogy ettõl a kullancs hamarosan
magától, fertõzésveszély-mentesen kilökõdik a bõrbõl. Ilyenkor a
vérszívó stresszhelyzetbe kerül, nem kap levegõt és fuldokolni

kezd, aminek hatására beleöklendezi kórokozókat tartalmazó
nyálát a szervezetünkbe. A kifejlett kullancs eltávolításának egyik
legbiztosabb módszere a gyógyszertárakban, állatpatikákban és a
benzinkutakon is kapható kullancs-eltávolító kanál.

7. A Lyme-kór könnyen észrevehetõ, és gyógyulás után
immunissá válunk vele szemben

A Lyme-kór hetekig, hónapokig, akár évekig is lappanghat a szer-
vezetben, ráadásul könnyen ki is újulhat. A betegség nagyon alat-
tomos, védõoltás sem létezik ellene, ezért nagyon fontos, hogy ha-
mar észleljük a tüneteket. Dr. Nagy Katalin bõrgyógyász szerint
„a Lyme-kór gyakran jár fáradtságérzéssel, hidegrázással, lázzal,
fejfájással, de szintén ezt a betegséget jelezheti, ha tarkómerevsé-
get, izom- és ízületi fájdalmakat érzünk. A Lyme-kór esetén a csí-
pés körül alakulnak ki a foltok, gyûrûk, vagy vándorfoltokat talá-
lunk a testünkön. A Lyme-kórt minden ötödik kullancs hordoz-
hatja. Ha a betegséget idõben észreveszik, antibiotikumos keze-
léssel gyógyítható ugyan, de nem szabad azt hinni, hogy ez védel-
met jelent az ismételt fertõzés ellen. A Lyme-kór különösen haj-
lamos arra, hogy visszatérjen, ezért a legjobb megoldás, ha évente
legalább egy szûrõvizsgálaton részt vesz, aki egyszer már elkapta
ezt a betegséget.”

8. Hidegben és tábortûz mellett nem csípnek a szúnyogok
Sajnos a vérszívók hidegben és tûz mellett is támadnak, ezért ak-
kor is figyelni kell a védekezésre, ha már lehûlt az idõ. Noha leg-
gyakrabban továbbra is vízpartok közelében találkozhatunk ve-
lük, olyannyira jól bírják a hideget, hogy még a sarkvidékek zor-
dabb területein is képesek találni élõhelyet. A klímaváltozás mi-
att az elmúlt években a melegkedvelõ vérszívó fajok egyedszáma
is jelentõsen megnövekedett, egyre szélesebb körben terjesztik az
általuk hordozott betegségeket.

Tudta-e, hogy
— a kullancsok által terjesztett vírusos agyvelõgyulladás (kul-
lancsencephalitis) kórokozója elleni védõoltást érdemes már a té-
li idõszak alatt beadatnunk, hogy kora tavaszra védettek legyünk;
— a kullancsok által terjesztett másik veszélyes betegség, a Ly-
me-kór kórokozója ellen az emberek számára nem létezik védõ-
oltás;
— az oltás a csípés ellen nem, csupán az agyvelõgyulladás vírus-
fertõzés ellen véd;
— a kullancsok elleni védekezés egyéni szinten a leghatékonyabb,
mivel kullancsirtás már nincs, és oltás sem mindenkinek adható?

Forrás: internet

A Madarász József Városi Könyvtár
értesíti kedves olvasóit, hogy

augusztus 29-én (szombaton),
valamint 2009. július 20-a és augusztus 23-a között

SZABADSÁG MIATT ZÁRVA LESZ.

Az elsõ kölcsönzési nap: augusztus 25. (kedd).

IV. Toledo 2005. focikupa
2009. augusztus 1-jén (szombaton) 9 órakor.

Jelentkezési határidõ: július 27.
Barabás Balázs 06 (30) 317 0624,

Csuti Tamás 06 (30) 500 1952.
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Bundás kenyér
gyümölcsmártással

Hozzávalók: 5 g porcukor (a tetejére), 2
dkg vaj, 1 ek. olaj, 5 dkg mandulape-
hely, 2 zacskó vaníliás cukor, 6 db tojás,
1/2 kg kenyér, 8 dkg eperlekvár, 3/4 l tej,
30 dkg cukor, 35 dkg eper.
A felengedett epret összekeverjük a cu-
korral, és 10 percig állni hagyjuk. Fel-
forraljuk, majd 3 percig fõzzük. Átönt-
jük egy tálba, és fél órára hûtõbe állít-
juk. Közben a kenyeret kb. 1 cm vastag
szeletekre vágjuk. A felét megkenjük a
lekvárral, utána befedjük a többi ke-
nyérszelettel. A tejet összekeverjük a
tojásokkal meg a vaníliás cukorral, és
kb. 2 percre beleáztatjuk a kenyereket.
Megfordítjuk, és további 2 percig áztat-
juk. A mandulát szárazon megpirítjuk,
majd kivesszük. Az olajat meg a vajat
nagyméretû teflonserpenyõben felhe-
vítjük, beletesszük a kenyérszeleteket,
és kb. 5 perc alatt mindkét oldalukat
megsütjük. A bundás kenyereket kony-
hai törlõpapírra téve lecsöpögtetjük,
porcukorral meghintjük, és a gyümölcs-
mártással tálaljuk. A mandulával meg-
szórva kínáljuk.

Fahéjas-csokis csúcsok
Hozzávalók: 1,5 db citrom reszelt héja,
2 kk. õrölt fahéj, 100 g étcsokoládé, 70 g
mandula, 1 kiskanál citromlé, 200 g
porcukor, 3 db tojásfehérje, 200 g õrölt
mogyoró.
A mogyorót serpenyõben zsiradék nél-
kül kissé megpirítjuk, majd tányéron
hagyjuk kihûlni. A habmasszához a to-
jásfehérjét és a citromlevet elektromos
habverõvel olyan keményre verjük,
hogy a késvágás látható maradjon ben-
ne, majd apránként belekeverjük a por-
cukrot. Két evõkanálnyi habot kis hûtõ-
tasakba teszünk, és lezárjuk. A fahéjat,
a citromhéjat, a mandulát és a mogyo-
rót elvegyítjük, majd két részletben, kö-
zepes fokozaton a megmaradt habba
keverjük. A masszából két teáskanál se-
gítségével egymástól megfelelõ távol-
ságra kis halmokat rakunk a sütõpapír-
ral bélelt sütõlemezekre. Elõmelegített
sütõben 150 fokon sütjük 25-30 percig,
majd a sütõpapír segítségével áthúzzuk
a süteményrácsra, és hagyjuk kihûlni. A
sütiket olvasztott csokoládéba márto-
gatjuk.

NagymamaNagymama
receptjeireceptjei

MOBILVILÁG
A mobil szinte a testrészünkké vált, mint a
hajunk vagy az orrunk. Többet használjuk,
mint a kanalat, a fésût. Foglalkozunk vele,
dédelgetjük, büszkék vagyunk rá, több tit-
kot bízunk rá, mint a legjobb barátunkra.
Sok ember egy percre sem válik meg tõle, a
vécére is magával viszi, ott van az ágya mel-
lett éjjel is. Akik kifejlesztették az ördön-
gös kis ketyerét, gondoskodtak róla, hogy
nélkülözhetetlen legyen: mutatja az idõt, a
dátumot, összead, oszt, szoroz, tartalmaz-
za az összes ismerõs telefonszámát, fény-
képez, a képet továbbítani képes akár
Amerikába, játszani lehet vele, zenél, in-
ternetez satöbbi. Káprázatos a sokoldalú-
sága. Igen sokan többet foglalkoznak vele,
mint a szerelmükkel, gyerekükkel.
— Mire gondoltál most? — kérdezi a sze-
relmes a párjától országhatárokon keresz-
tül.
Áll a férj a húsbolt pultjánál, ismerteti ott-
hon a konyhában szorgoskodó feleségével
a választékot, pontos utasításokat kap.
Adatokra, elfelejtett versidézetekre kér-
deznek rá ismerõsök és ismeretlenek,
megkérdezik, hol a kulcs, hol a gyerek,
mennyi a vérnyomás. Meg lehet súgni mo-
bilon a matekpélda megoldását, le lehet
buktatni a csalfa szerelmest. Tízezrek kap-
ják föl a készüléket a tévé betelefonálós
rejtvénymûsorai, politikai szidalmazásai
kapcsán. Felhívja az ágyban lustálkodó fe-
leség a másik szobában üldögélõ férjét,
hogy most éppen milyen mûsor megy a té-
vén. Percek alatt odatoppan az egész gale-
ri, ha valamelyik haver hirtelen bajba ke-

rül. Néhány óra alatt tömegtüntetést lehet
szervezni maroktelefon segítségével. Tol-
vajlások, erõszakos bûnözések tárgya, csa-
ládi szerencsétlenségek kiváltója, öngyil-
kosságok elõidézõje és megelõzõje lehet a
mobil.
Mindezt csak az tudja igazán értékelni, aki
átélte, hogy nem is olyan rég protekció,
több évnyi várakozás kellett még a vonalas
telefon megszerzése érdekében is. Meny-
nyit vacogtam telefonfülkékben, ha hallani
akartam idegen városban élõ hozzátarto-
zóm hangját! És bizony ez a hang recsegõs,
fátyolos volt, valami miatt néha érthetet-
lenné is vált.
Szociológiai kérdés, hogy ez a mobilizált
életforma mennyit változtatott az egész
társadalom struktúráján, sõt talán magán
az emberi lény mibenlétén is. Magunk sem
értjük igazán, hogy milyen korban élünk.
Egy ifjú asszony meséli, hogy álmában fel-
hívta õt meghalt nagynénje mobilon.
— Hogyhogy telefonálni tudsz, Teri néni,
hiszen már meghaltál?
— A mobil innen is mûködik, kislányom.
Beszélgettek néhány másodpercig.
— Mi a helyzet odaát, hogy vagy, Teri né-
ni? — kérdezte az unokahúg.
— Elvagyok.
Az egész álomban az volt a legfurcsább,
hogy a mesélõ teljesen reálisnak tekintet-
te, hogy a mobil a túlvilággal is képes kap-
csolatot teremteni.

(L. A.)

Kérdések, vélemények
Közmunka más oldalról

Fájdalmasan érintette a közmunkások egy
részét a lapunk június 18-ai számában a
közmunkásokkal kapcsolatban a Nyílt tér-
ben megjelent írás. Kérték, hogy írjam
meg a nevükben, hogy sajnos sokan hajla-
mosak az általánosításra, és egy kalap alá
veszik a jót is, rosszat is a cigányságnál. Azt
panaszolják a közmunkában résztvevõ ro-
ma lányok és asszonyok, hogy szívesen vé-
geznének õk is más munkát, de nincs. Ami
feladat van, azt igyekeznek szorgalmasan
megcsinálni, és megköszönik azt a mun-
kát, amit kapnak, meg a pénzt, ami vele jár.

Ha kell, söprik az utcát, gondozzák a virá-
gokat, összeszedik a szemetet, gyomlál-
nak. Ezért vállalták a közmunkát is, a
megjegyzéseket is olykor lenyelve.
A szép ruha a cigányság jellemzõje. Nem
tagadják meg magukat, és amiben dolgoz-
nak, nem ünnepi viselet. De a munkában a
szép ruhával azt a munkát és a város polgá-
rait is megtisztelik. Azt kérik, hogy fogad-
ják el õket olyannak, amilyenek, és ne azo-
nosítsák õket azokkal, akik lopnak és in-
gyenélõk, vagy naphosszat csak az utcasar-
kon állnak és köpködik a szotyolahéjat.

Éjszakai hangoskodók

Van egy fiatalokból álló társaság, amelyik
rendszeresen hangoskodik, kiabál, zenét
hallgat és randalírozik az Ady Endre úti la-
kótelepen éjszakánként, hétköznap is. Ez-
zel a viselkedéssel pedig zavarják az ott la-
kók nyugalmát. Azt kérik a lakók, hogy a
rendõrjárõrök tegyenek idõnként egy kité-
rõt a lakótelep felé, és próbáljanak fellépni
az éjszaki csendháborítók, randalírozók
ellen.

Lejegyezte: Hargitai Lajos
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Félig nyúzott bakkecske
Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy em-
ber, annak volt két fia meg egy kecskéje. Azt mond-
ja egy reggel az ember a nagyobbik fiának:
— Hajtsd ki, fiam, ezt a kecskét legelni, de olyan
helyre hajtsd, ahol jóllakhatik!
A fiú kihajtotta szép füves helyre; evett a kecske,
evett, míg úgy jól nem lakott, hogy alig bírt meg-
mozdulni. Akkor kérdezi tõle a fiú:

„Kedves kecském, jóllaktál?
Elég füvecskét kaptál?”

Felelt a kecske:
„Úgy jóllaktam, mint a duda,
egy szál fû se fér több belém.”

Ezzel a fiú hazahajtotta. Otthon kérdi az apja a kecs-
kétõl:

„Kedves kecském, jóllaktál?
Elég füvecskét kaptál?”

Felel a kecske:
„Jaj, jó gazdám, dehogy laktam,
mint a kutya, úgy koplaltam.”

Megharagudott erre az ember, mindjárt elkergette
a fiát a háztól. Másnap reggel mondja a kisebbik fiá-
nak:
— Hajtsd ki most te, fiam, a kecskét, de jó helyre
hajtsd, mert ha éhen hozod haza, úgy jársz, mint a
bátyád!
Kihajtotta a fiú még szebb füves helyre, mint a
bátyja, jól is lakott a kecske megint úgy, hogy alig
bírta. Akkor kérdezi tõle a fiú:

„Kedves kecském, jóllaktál?
Elég füvecskét kaptál?”

Felelt a kecske:
„Úgy jóllaktam, mint a duda,
egy szál fû se fér több belém.”

Ezzel a fiú hazahajtotta. Otthon megint kérdi az apja
a kecskétõl:

„Kedves kecském, jóllaktál?
Elég füvecskét kaptál?”

Felel a kecske megint:
„Jaj, jó gazdám, dehogy laktam,
mint a kutya, úgy koplaltam.”

Ez még jobban megharagította az embert, elkerget-
te ezt a fiát is.
Harmadnap reggel nem volt kire bízni a kecskét,
maga hajtotta ki az ember. Még szebb füves helyre
vitte, mint a fiai, a kecske úgy jóllakott, hogy csak
eldûlt, mint egy darab fa. Kérdezi tõle az ember:

„Kedves kecském, jóllaktál?
Elég füvecskét kaptál?”

Felel a kecske:
„Úgy jóllaktam, mint a duda,
egy szál fû se fér belém.”

Ezzel hazahajtotta az ember. Otthon kérdi tõle:
„Kedves kecském, jóllaktál?
Elég füvecskét kaptál?”

Felel a kecske:
„Jaj, jó gazdám, dehogy laktam,
mint a kutya, úgy koplaltam.”

Nagyon megharagudott erre az ember, most látta,
hogy a két fiát is ártatlanul kergette el a háztól.
— No hiszen megállj, kutya kecske, majd megla-
kolsz te ezért!
Elõvett egy éles kést, a kecskét megkötötte egy fá-
hoz, elkezdte nyúzni elevenen. Mikor már félig
megnyúzta, megszólalt a kecske:

„Jaj, jaj, jaj, jó gazdám,
ne húzd le a bundám,
úgy jóllaktam, mint a duda,
egy szál fû se fér több belém.”

Erre aztán félbehagyta a nyúzást, eloldta a fától a
félig megnyúzott kecskét. A kecske, amint meg-
szabadult, elkezdett szaladni árkon-bokron keresz-
tül. Szaladt, szaladt, egyszer egy rókalyukhoz ért,
abba belebújt. Ott aztán meghúzta magát szépen.
Egyszer jön haza a róka, beszól a lyukba:
— Ki vagy, mi vagy lyukamba, lyukamba?

„Én vagyok, bém vagyok,
félig nyúzott bakkecske;
szarvaimmal tusálok,
bajuszommal szurkálok,
szaladj mindjárt, mert megdöflek.”

Megijedt a róka, elszaladt a farkashoz.
— Farkas komám, gyere hamar, ördög van a lyu-
kamban.
Odamegy a farkas a lyuk szájához.
— Ki vagy, mi vagy, róka komám lyukába, lyuká-
ba?

„Én vagyok, bém vagyok,
félig nyúzott bakkecske,
szarvaimmal tusálok,
bajuszommal szurkálok,
szaladj mindjárt, mert megdöflek.”

Megijedt a farkas is, elszaladt a medvéhez.
— Jaj, komám, gyere hamar, ördög van a róka ko-
ma lyukában.
Odamegy a medve is a lyukhoz, beszól rajta:
— Ki vagy, mi vagy, róka komám lyukába, lyuká-
ba?

„Én vagyok, bém vagyok,
félig nyúzott bakkecske,
szarvaimmal tusálok,
bajuszommal szurkálok,
szaladj mindjárt, mert megdöflek.”

Megijedt a medve is, elszaladtak mind a hárman.
Szaladtak, szaladtak, egyszer elõtaláltak egy sün-
disznót.
— Hová szaladtok, medve koma? — kérdi a sün-
disznó.
— Jaj, szaladjunk, te is szaladj, ördög van a róka
koma lyukában.
— Nem szaladok én, gyertek vissza, hátha ki tud-
nám onnan riasztani.
— Már hogy tudnád, én csak erõsebb vagyok, far-
kas komám is, mégse tudtuk — felel a medve.
— No, csak próbáljunk szerencsét — mondja a
sündisznó.
Visszamentek hát; beszól a sündisznó a lyuk szá-
ján:
— Ki vagy, mi vagy, róka koma lyukába, lyukába?

„Én vagyok, bém vagyok,
félig nyúzott bakkecske,
szarvaimmal tusálok,
bajuszommal szurkálok,
szaladj mindjárt, mert megdöflek.”

De a sündisznó nem ijedt meg, hanem összegom-
bolyította magát, begurult, elkezdte szurkálni min-
den oldalról a nyúzott részét a kecskének. Ez se vet-
te tréfára a dolgot, kiugrott a lyukból. Idekint aztán
mindjárt megismerték õkelmét a medve is, farkas
is; megfogták, széjjeltépték, jó lakomározást csap-
tak belõle.
Ha széjjel nem tépték volna, az én mesém is tovább
tartott volna.

Forrás: Arany László — Magyar népmesék

Rejtvény
Találd ki a megfejtéseket! A zárójel-
ben lévõ számok az egyes válaszok
„annyiadik” betûjét jelzik (pl. 5., a
megfejtés ötödik betûje) — ezeket
összeolvasva megkapod az elrejtett
szót.

Lábam egy van, bordám több van,
helyem itt van, helyem ott van.
Napos idõn otthon hálok,
borús idõn utcán járok. (5.)

Erdõ mélyén, bokor alján elrejtõzve bó-
logat,
hogy könnyebben rátaláljunk, illatával
hívogat. (5.)

Kicsi is, görbe is, tüzes még a feje is. (4.)

Zúgolódom, hangoskodom,
Pedig se szám, se pocakom,
Ami fogam alá kerül,
Megaprítom kegyetlenül,
Le azonban sosem nyelem,
Magam alá eresztgetem. (3.)

Kertben élek, illatozom, én vagyok a
szépek szépe,
Aki letép, jól vigyázzon, tövis karcol te-
nyerébe! (5.)

Mit vesz az ember legtöbbet a piacon?
(1.)

Csak becsukott szemmel láthatjuk —
mi az? (1.)

Két kezemmel füled fogom, s ott csü-
csülök az orrodon. (1.)

Beküldési határidõ:
2009. július 28.

Megfejtés
Elõzõ heti rejtvényünk megfejtése:

SZILVESZTER
Helyes megfejtést küldött be: Varga
Dávid (Sárbogárd, Ady E. út 72.) és
Russ Renáta (Sárbogárd, Gilice köz 9.).

Heti nyertesünk:

RUSS RENÁTA

Gratulálunk! Nyereményedet
átveheted a szerkesztõségben

2009. július 31-éig.
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Július 25., SZOMBAT
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Nap-kelte 9.00
Hétmérföld 9.40 Evangélikus templomok 10.00 Refor-
mátus istentisztelet 11.00 AutóVízió 11.30 Most a
Buday! 12.00 Hírek 12.10 EgészségABC 12.40 Stílus
13.10 Nagy Ignác: Tisztújítás 15.10 Gyermekszínház
15.55 Magyar népmesék 16.10 Teknõc a láthatáron
16.45 Géniusz – 0718 17.15 Therese nõvér.com 19.00
Luxor-sorsolás 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.50 Bala-
toni nyár 19.55 Sporthírek 20.05 Ötöslottó-sorsolás
20.20 Szeretõk 21.20 A Newton fiúk 23.25 Hírek 23.30
Sporthírek 23.45 Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Infománia 6.25
Digimonok 6.45 Kölyökklub 9.05 Disney-rajzfilmek
10.25 Játék 11.30 A dadus 12.00 Híradó 12.10 Autó-
mánia 12.40 Doki 13.30 Forma-1 15.30 Pasifaló 15.50
Rejtélyek városa 16.45 A keményfejû 18.30 Híradó
19.00 Fókusz Plusz 19.30 Rendõrakadémia 2. 21.10 Kí-
sérlet 23.20 A nyomkövetõ 1.00 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 9.35 Mókás állatvilág 10.05
414-es küldetés 10.35 A világ legerõsebb emberei
11.05 Babavilág 11.35 Kalandjárat 12.05 Szurikáták
udvarháza 12.35 Hegylakó 13.35 Charlie – Majom a
családban 14.35 Száguldó vipera 15.40 GSG 9 – Az elit
kommandó 16.40 Walker, a texasi kopó – Újra akció-
ban 18.30 Tények 19.05 Irigy Hónaljmirigy 20.05 Me-
teor 1-2 23.35 Gyilkos sáskák – A nyolcadik csapás
1.05 Se füle, se farka, avagy a meseírók beájulnak 2.00
Drága testek 2.50 Kalandjárat 3.20 Teleshop
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Szombat
reggel 9.05 Smink nélkül 10.00 Szombat délelõtt 12.00
Krónika 12.22 Történet hangszerelve 13.05 Rádióka-
baré 14.04 Világóra 14.35 G7 – Gazdasági magazin
15.05 Zöldövezet 15.35 Magyarországról jövök 16.04
Idõt kérek! 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvi-
lág 18.04 Mentés másként – Mûvészeti figyelõ 19.05
Sportvilág 19.25 Határok nélkül – A kultúráról 19.50
Mese 19.56 Zene 20.04 A Rádiószínház dokumentum-
mûhelye 20.40 A lemezlovas – Beszélgetés Momo Ka-
porral 20.56 Zene 21.04 Rádiószínház 21.56 Zene
22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés
23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-idõ
0.10 Éjszaka

Július 26., VASÁRNAP
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Nap-kelte 9.00
„Így szól az Úr!” 9.05 Engedjétek hozzám… 9.15 Kato-
likus krónika 9.40 Útmutató 10.30 Egyházi naptár
10.40 Református magazin 11.10 Református ifjúsági
mûsor 11.15 Az utódok reménysége 11.40 Erdélyi em-
lékek 12.00 Hírek 12.10 Leszállt a csendes éj 12.40
Szabadlábon Erdélyben 13.10 100 év – Játék a színház
14.00 Luigi Pirandello: Csocso 14.40 TS – Moto GP
17.25 Több, mint mozi – Filmmagazin 18.00 TS – Úszó-
és vízilabda vb 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.50 Bala-
toni nyár 19.55 TS – Úszó- és vízilabda vb 21.10 Ember
tervez 22.45 Hírek 22.50 Sporthírek 23.00 Robert
Ward: A salemi boszorkányok
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Digimonok 6.20 A tini
nindzsa teknõcök új kalandjai 6.40 Kölyökklub 10.00
Receptklub 10.20 Játék 11.25 MeneTrend 11.50 Doki
12.00 Híradó 12.50 Magyar Autósport-magazin 13.10
Forma-1 16.10 Pasifaló 16.40 Lost – Eltûntek 18.30
Híradó 19.00 Cobra 11 20.00 Bandidas 21.50 Az igaz-
ság napja 0.30 Maffiózók 1.35 Portré
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Látlelet a Földrõl
6.45 TV2-matiné 10.10 Dokik 10.40 Két testõr 11.10
Stahl konyhája 11.40 Quantum Leap – Az idõutazó
12.30 Miért pont Brian? 13.30 Flash Gordon 14.30
Smallville 15.30 A kiválasztott – Az amerikai látnok
16.30 Kutyám, Jerry Lee 18.30 Tények 19.00 Napló
20.00 Hogyan veszítsünk el egy pasit 10 nap alatt?
22.15 Stephen King – Halálsoron 1.35 Képírók
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül
– a kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 8.30 Kabarématiné
10.04 Római katolikus szentmise közv. 11.05 Gondo-
latjel 11.32 Pro és Kontra 12.00 Krónika 12.22 Harminc
perc alatt a Föld körül 13.04 Népzene 14.04 Szonda
14.35 Oxigén 15.05 Hangalbum 16.04 Disputa 17.04
Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Esti séta
19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.58 Zene 21.04 Rá-
diószínház 21.57 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág

22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Válo-
gatás a Vasárnapi újság reggeli mûsorából 0.10 Éjsza-
ka

Július 27., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Magyar népmesék 9.20 Tüskevár
9.50 Szomszédok 11.00 Fõtér 11.45 A sokszínû vallás
12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.20 Família Kft. 13.15
Roma Magazin 13.50 Domovina 14.20 Átjáró 14.50
Pénz-vidék 15.20 Szívtipró gimi 16.10 Kisváros 17.30
Hírek 17.35 Körzeti híradó 17.50 TS – Úszó- és vízilab-
da vb 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.50 Balatoni nyár
19.55 Sporthírek 20.02 TS – Úszó- és vízilabda vb
21.10 Tûzvonalban 22.10 Hétfõ este 22.45 Memento
’89 22.55 Visszajátszás 23.25 24 0.10 TS – Motorsport
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top
Shop 11.25 Disney-rajzfilmsorozat 12.00 Híradó 12.10
Játék 13.30 Fél kettõ 14.25 Az elnök emberei 16.20
Második esély 17.25 Cobra 11 18.30 Híradó 19.05 112
– Életmentõk 19.35 Fókusz 20.10 Vacsoracsata 21.15
CSI: Miami helyszínelõk 22.10 A szökés 23.20 Jack
Bull 1.35 Reflektor
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel
7.00 Mokka 9.00 Babapercek 9.10 Telekvíz 10.15
Teleshop 11.20 Az élet iskolája 13.20 Kvízió 14.20
Mentõhelikopter 15.20 Az áruló 16.25 Hal a tortán
17.25 Rejtélyek kalandorai 18.30 Tények 19.05 Monk
– Flúgos nyomozó 20.15 Az elveszett ereklyék foszto-
gatói 21.15 NCIS: A csapda 22.15 Gyilkos számok
23.15 Különleges ügyosztály 0.10 100 csoda 0.15 Té-
nyek este 0.45 Visszatérés a paradicsomba 2.30 A
küszöb 3.15 Sztárnyomozó
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 8 és fél perc a kultú-
ráról 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a
háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rá-
diószínház 13.23 Petõfi kamaszkori versei 13.30 Az
evangélikus egyház félórája 14.05 Kabaréklub 15.15
Közelrõl 15.45 Hétköznapi tudomány 16.15 Zöldövezet
17.30 Krónika 18.03 Parlamenti ütközõ 18.15 Magán-
hangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25
Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50
Mese 20.04 Rádiószínház 20.23 Zene 20.30 Kultúrkör
21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Népzene 0.10 Éjszaka

Július 28., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 A Mézga család különös kalandjai
9.25 Tüskevár 10.00 Szomszédok 11.10 Fõtér 12.00
Híradó 12.10 Sporthírek 12.20 Família Kft. 13.15
Srpski Ekran 13.45 Unser Bildschirm 14.20 Átjáró
14.50 Sírjaik hol domborulnak… 15.20 Szívtipró gimi
16.10 Kisváros 17.30 Hírek 17.35 Körzeti híradó 17.50
TS – Úszó- és vízilabda vb 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó
19.50 Balatoni nyár 19.55 Sporthírek 20.02 TS – Úszó-
és vízilabda vb 21.10 Tûzvonalban 22.10 Kedd este
22.45 Memento ’89 22.55 24 23.40 Koncertek az A38
hajón
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top
Shop 11.25 Disney-rajzfilmsorozat 12.00 Híradó 12.10
Játék 13.30 Fél kettõ 14.30 Babylon 5: Egy új korszak
kezdete 16.15 Második esély 17.25 Cobra 11 18.30
Híradó 19.05 112 – Életmentõk 19.35 Fókusz 20.10
Vacsoracsata 21.15 Chuck 22.10 Minden lében négy
kanál 23.15 Kemény zsaruk 0.15 Fulltiltpoker.Com
Million Dollars Cash Game 1.25 Reflektor
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel
7.00 Mokka 9.00 Babapercek 9.10 Telekvíz 10.10
Babar 10.20 Teleshop 11.25 Álomcsapat 13.20 Kvízió
14.20 Mentõhelikopter 15.20 Az áruló 16.25 Hal a tor-
tán 17.25 Rejtélyek kalandorai 18.30 Tények 19.05
Monk – Flúgos nyomozó 20.15 Az elveszett ereklyék
fosztogatói 21.15 Mission Impossible 23.10 Kötelezõ
ítélet 0.05 100 csoda 0.10 Tények este 0.40
Anarchisták 2.05 Sztárnyomozó
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.30 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 8 és fél perc a kultú-
ráról 9.00 Napközben 10.30 Élhetõ világ 11.05 A hely
11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Magán-
hangzó 13.04 Rádiószínház 13.23 Petõfi kamaszkori

versei 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05
Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.15 Közelrõl 15.35 Hét-
köznapi tudomány 15.45 Zöldövezet 17.30 Krónika
18.03 Közéleti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Hatá-
rok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak
19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádió-
színház 20.23 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap törté-
netei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti
beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Hangalbum 0.10
Éjszaka

Július 29., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 A Mézga család különös kalandjai
9.25 Tüskevár 9.55 Szomszédok 11.10 Fõtér 12.00
Híradó 12.10 Sporthírek 12.20 Família Kft. 13.15
Hrvatska krónika 13.45 Ecranul nostru 14.20 Átjáró
14.50 Kormányváró 15.20 Szívtipró gimi 16.10 Kisvá-
ros 17.30 Hírek 17.35 Sporthírek 17.50 TS – Úszó- és
vízilabda vb 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.50 Balatoni
nyár 19.55 Sporthírek 20.02 TS – Úszó- és vízilabda vb
21.10 Tûzvonalban 22.10 Szerda este 22.45 Memento
’89 22.55 24 23.40 A Standard-ügy 1949-1989 2/2.
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top
Shop 11.25 Disney-rajzfilmsorozat 12.00 Híradó 12.10
Játék 13.30 Fél kettõ 14.35 Rózsaágy 16.15 Második
esély 17.25 Cobra 11 18.30 Híradó 19.05 112 – Élet-
mentõk 19.35 Fókusz 20.10 Vacsoracsata 21.15 Ha-
zudj, ha tudsz! 22.10 Döglött akták 23.20 Tuti fogás
1.25 Reflektor
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Két testõr 6.25 Tények reggel
7.00 Mokka 9.00 Babapercek 9.10 Telekvíz 10.10
Babar 10.45 Teleshop 11.50 Mária Magdolna 13.20
Kvízió 14.20 Mentõhelikopter 15.20 Parti nyomozók:
Imádkozzunk! 16.25 Hal a tortán 17.25 Rejtélyek ka-
landorai 18.30 Tények 19.05 Monk – Flúgos nyomozó
20.15 Az elveszett ereklyék fosztogatói 21.15 Doktor
House 22.15 Szellemekkel suttogó 23.15 A médium
0.10 100 csoda 0.15 Tények este 0.45 Az ítéletidõ urai
2.15 Sztárnyomozó
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.04 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 8 és fél perc a kultú-
ráról 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a
háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rá-
diószínház 13.24 Petõfi kamaszkori versei 13.30 A re-
formátus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35
Tér-idõ 15.15 Közelrõl 15.35 Hétköznapi tudomány
15.45 Zöldövezet 17.30 Krónika 18.03 Közéleti ütközõ
18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05
Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv
19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.26
Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Kró-
nika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00
Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10
Éjszaka

Július 30., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 A Mézga család különös kalandjai
9.25 Csereszerelem 9.55 Szomszédok 11.10 Fõtér
12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.20 Família Kft. 13.20
Rondó 14.15 Átjáró 14.45 Múlt-kor 15.20 Szívtipró
gimi 16.10 Kisváros 17.30 Hírek 17.35 Körzeti híradók
17.50 TS – Úszó- és vízilabda vb 19.28 Föld Tv 19.30
Híradó 19.50 Balatoni nyár 19.55 Sporthírek 20.02 TS
– Úszó- és vízilabda vb 21.10 Tûzvonalban 22.10 Csü-
törtök este 22.45 Memento ’89 22.55 24 23.40
Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top
Shop 11.25 Disney-rajzfilmsorozat 12.00 Híradó 12.10
Játék 13.30 Fél kettõ 14.30 Milliók 16.15 Második
esély 17.25 Cobra 11 18.30 Híradó 19.05 112 – Élet-
mentõk 19.35 Fókusz 20.10 Vacsoracsata 21.15
Nicsak, ki beszél! 22.55 Kemény zsaruk 0.00 Európai
idõ EU-Magazin 0.20 Reflektor 0.35 Asszonymaffia
1.05 Infománia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Té-
nyek reggel 7.00 Mokka 9.00 Babapercek 9.10 Telek-
víz 10.10 Babar 10.50 Teleshop 11.55 A bukás – Hitler
utolsó napjai 13.20 Kvízió 14.20 Mentõhelikopter
15.20 Parti nyomozók: Felszínes szépség 16.25 Hal a
tortán 17.25 Rejtélyek kalandorai 18.30 Tények 19.05
Monk – Flúgos nyomozó 20.15 Az elveszett ereklyék
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A BOGÁRDI TV MÛSORA SÁRBOGÁRDON
Fogható SÁRBOGÁRDON, SÁRSZENTMIKLÓSON,
ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN a Kábelsat és a Tarr Kft. rend-
szerén a O 05-ös csatornán, a 93,25 Mhz-es frek-
vencián, valamint az EMW-hálózatán, a C7-es csa-
tornán, a 189,25 MHz-es frekvencián. FIGYELEM!
Cece környékének mûsora a bogárdi mûsor alatt ol-
vasható!
Július 25., Szo: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00
Légió-kupa meccsek (2x40’), S.bogárd–Rácalmás kézi
(ism. 60’) 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Gyémántla-
kodalom Nagylókban (30’), Dr. Makkos Norbert elõadá-
sa 2009. 07. 13. (60’), Villány (ism. 20’), Horvátország
(ism.) 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Aba Napok 2009
— 2. (kb. 60’), Nyugdíjas-találkozó Sárkeresztúron
(60’), Konrád György a könyvtárban (ism. 76’)
Július 26., V: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00
Gyémántlakodalom Nagylókban (30’), Dr. Makkos Nor-
bert elõadása 2009. 07. 13. (60’), Villány (ism. 20’), Hor-
vátország (ism.) 13.00 Heti híradó 15.00 D. Bencze An-
na estje (ism. 60’), Töbörzsöki ovis bál (ism. 35’), Mikló-
si farsang (ism. 40’), McTono és Nóri-koncert (ism. 61’)
19.00 Heti híradó 20.00 Kovács Dénes és Anikó a ke-
resztyén házasságról, Bagi László 5. rész
Július 27., H: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Aba Napok
2009 — 2. (kb. 60’), Nyugdíjas-találkozó Sárkeresz-
túron (60’), Konrád György a könyvtárban (ism. 76’)
13.00 Heti híradó 15.00 Légió-kupa meccsek (2x40’),
S.bogárd–Rácalmás kézi (ism. 60’) 19.00 Heti híradó
20.00 Csilléry-találkozó (55’), Kippkopp Napok 2009
(ism. 20’), Zenés találka (ism. 80’)
Július 28., K: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Kovács Dé-
nes és Anikó a keresztyén házasságról, Bagi László 5.
rész 13.00 Heti híradó 15.00 Csilléry-találkozó (55’),
Kippkopp Napok 2009 (ism. 20’), Zenés találka (ism.
80’) 19.00 Heti híradó 20.00 Juliális Cecén 2009 (90’),

Fejér Megyei Közgyûlés (30’), Nagylóki fogathajtó 2009
(60’)
Július 29., Sze: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Juliális
Cecén 2009 (90’), Fejér Megyei Közgyûlés (30’),
Nagylóki fogathajtó 2009 (60’) 13.00 Heti híradó 15.00
Aba Napok 2009 — 3. (kb. 60’), Filmszemle (30’), Bako-
nyi K. István a könyvtárban (ism. 45’), Zenebár (25’)
19.00 Sziréna 19.30 Lapszemle 20.00 Megyei foci-össze-
foglaló (ism. 81’), S.miklós–Pusztavám foci (ism. 100’)
Július 30., Cs: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Me-
gyei foci-összefoglaló (ism. 81’), S.miklós–Pusztavám
foci (ism. 100’) 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Juliális
Cecén 2009 (90’), Fejér Megyei Közgyûlés (30’),
Nagylóki fogathajtó 2009 (60’) 19.00 Lapszemle, Sziréna
20.00 Kovács Dénes és Anikó a keresztyén házasságról,
Bagi László 5. rész
Július 31., P: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Aba
Napok 2009 — 3. (kb. 60’), Filmszemle (30’), Bakonyi K.
István a könyvtárban (ism. 45’), Zenebár (25’) 13.00 Lap-
szemle, Sziréna 15.00 Kovács Dénes és Anikó a keresz-
tyén házasságról, Bagi László 5. rész 19.00 Lapszemle,
Sziréna 20.00 Juliális Cecén 2009 (90’), Fejér Megyei
Közgyûlés (30’), Nagylóki fogathajtó 2009 (60’)

***
Az élõadások 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 képúj-
ságban adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ idõ-
tartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát
fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a Bogárd és Vidéke szer-
kesztõségében: Sárbogárd, Hõsök tere 12. (a mûvelõdési
ház mögött) hétköznapokon 8–17 óráig. Hiba esetén,
kérjük, hívják a következõ számokat: 06 (40) 200 718, 06
(40) 416 000, 06 (22) 503 259, 06 (20) 9440 445!

A BOGÁRDI TV MÛSORA CECE TÉRSÉGÉBEN
Az adás fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON,
CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁREGRESEN minden
programcsomagban, az O 05-ös csatornán, a 93,25
Mhz-es frekvencián.
Július 23., Cs: (7-14 óra között mûsorfrissítés) 14.00
Légió-kupa (70’), Sárbogárd – Rácalmás kézilabda (ism.
78’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Bagi
László evangelizációja (115’), Dr. Makkos Norbert Isten-
rõl – 7. (74’)
Július 24., P: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Zenebár (24’), Melódia-koncert (120’) 13.00 Heti híradó
14.00 Bagi László evangelizációja (115’), Dr. Makkos
Norbert Istenrõl – 7. (74’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó,
Sziréna 20.00 Gyémántlakodalom Nagylókon (33’),
Nyugdíjasok találkozója Sárkeresztúron (88’), Tüskevár
tábor – 2. (27’)
Július 25., Szo: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Légió-kupa (70’), Sárbogárd – Rácalmás kézilabda
(ism. 78’) 13.00 Heti híradó 14.00 Villányi képeslap
(27’), Horvátországi utazás – 2. rész (42’), Kistérségi
fesztivál Alapon (ism. 86’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó,
Sziréna 20.00 Zenebár (24’), Melódia-koncert (120’)
Július 26., V: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Villányi képeslap (27’), Horvátországi utazás – 2. rész
(42’), Kistérségi fesztivál Alapon (ism. 86’) 13.00 Heti
híradó 14.00 Gyémántlakodalom Nagylókon (33’),

Nyugdíjasok találkozója Sárkeresztúron (88’), Tüskevár
tábor – 2. (27’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
20.00 Bagi László evangelizációja (115’), Dr. Makkos
Norbert Istenrõl – 7. (74’)

Július 27., H: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Zenebár (24’), Melódia-koncert (120’) 13.00 Heti híradó
14.00 Légió-kupa (70’), Sárbogárd – Rácalmás kézilabda
(ism. 78’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00
Villányi képeslap (27’), Horvátországi utazás – 2. rész
(42’), Kistérségi fesztivál Alapon (ism. 86’)

Július 28., K: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Bagi László evangelizációja (115’), Dr. Makkos Norbert
Istenrõl – 7. (74’) 13.00 Heti híradó 14.00 Villányi képes-
lap (27’), Horvátországi utazás – 2. rész (42’), Kistérségi
fesztivál Alapon (ism. 86’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó,
Sziréna 20.00 Gyémántlakodalom Nagylókon (33’),
Nyugdíjasok találkozója Sárkeresztúron (88’), Tüskevár
tábor – 2. (27’)

Július 29., Sze: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Gyémántlakodalom Nagylókon (33’), Nyugdíjasok
találkozója Sárkeresztúron (88’), Tüskevár tábor – 2. (27’)
13.00 Heti híradó 14.00 Zenebár (24’), Melódia-koncert
(120’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Lé-
gió-kupa (70’), Sárbogárd – Rácalmás kézilabda (ism.
78’)

fosztogatói 21.15 Állj, vagy lõ a mamám! 22.50
Jericho 23.45 100 csoda 23.50 Tények este 0.20
Csillagkapu 1.50 Sztárnyomozó

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok
nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 8 és fél
perc a kultúráról 9.00 Napközben 10.30 Élhetõ vi-
lág 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház
13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05
Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.15 Közelrõl 15.35
Hétköznapi tudomány 15.45 Zöldövezet 17.30
Krónika 18.03 Közéleti ütközõ 18.15 Magán-
hangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág
19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40
Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.27
Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei
22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti be-
szélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások
23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

Július 31., PÉNTEK

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát exp-
ressz 5.50 Nap-kelte 9.00 A Mézga család külö-
nös kalandjai 9.25 A visszhang titka 10.00 Szom-
szédok 11.10 Fõtér 12.00 Híradó 12.10 Sporthí-
rek 12.20 Família Kft. 13.20 Körzeti magazinok
14.20 Átjáró 14.50 Záróra – Zoob Kati 15.40 Hal
a vízben 16.10 Kisváros 17.30 Hírek 17.35 Körze-
ti híradó 17.50 TS – Úszó- és vízilabda vb 19.28
Föld Tv 19.30 Híradó 19.50 Balatoni nyár 19.55
Sporthírek 20.02 TS – Úszó- és vízilabda vb
20.55 TS – Úszó- és vízilabda vb 22.40 Péntek
este 23.15 Memento ’89 23.25 24 0.10 Az élet
nyomában

RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05
Top Shop 11.25 Disney-rajzfilmsorozat 12.00
Híradó 12.10 Játék 13.30 Fél kettõ 14.30 A fehér
csóka 16.15 Második esély 17.25 Cobra 11
18.30 Híradó 19.05 112 – Életmentõk 19.35 Fó-
kusz 20.10 Barátok közt 21.15 Dr. Csont 22.20 A
rejtély 23.15 A fõnök 0.15 Reflektor 0.35 Itthon
0.55 Autómánia

TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Alexandra pódium 6.25
Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Babapercek
9.10 Telekvíz 10.10 Babar 10.50 Teleshop 11.55
A bukás – Hitler utolsó napjai 13.20 Kvízió 14.20
Mentõhelikopter 15.20 Parti nyomozók: Gyilkos
hullám 16.25 Hal a tortán 17.25 Rejtélyek kalan-
dorai 18.30 Tények 19.05 Monk – Flúgos nyo-
mozó 20.15 Az elveszett ereklyék fosztogatói
21.15 Crusoe 22.15 Álomgyári feleség 23.15
Alkalom szüli a szexet

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok
nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 8 és fél
perc a kultúráról 9.00 Napközben 11.05 A hely
11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Ma-
gánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.30 Az unitári-
us egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35
Tér-idõ 15.15 Közelrõl 15.35 Hétköznapi tudo-
mány 15.45 Zöldövezet 17.30 Krónika 18.03 Köz-
életi ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok
nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak
19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04
Rádiószínház 20.26 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04
A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka
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Olcsón ablak, ajtó. Telefon: 06 (20) 216 7202.
Hanganyagok gépelését vállalom. Telefon: 06
(70) 369 0476.
Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826.
Tûzifa eladó, ingyenes házhoz szállítással! Cser
kugli 1860 Ft/q, cser kugli akáccal 1870 Ft/q,
cser aprított 1900 Ft/q, cser aprított akáccal
1900 Ft/q, akác tûzifa kugliban 2110 Ft/q, akác
tûzifa aprítva 2140 Ft/q. Füstölésre alkalmas fû-
részpor kapható. Telefon: 06 (30) 986 2623.
Összkomfortos kis kertes ház (közel a LIDL-
hez), olcsó rezsivel kiadó, 2 havi kaucióval, csak
hosszú távra! 06 (30) 242 8698. (306136)

Redõnyök! 06 (30) 507 3344. (306084)

Sárbogárd központjában új építésû családi ház
olcsón eladó. 06 (30) 227 8129. (306200)

Eladó Pusztaegresen 500 négyszögöl építési te-
lek. Víz, villany kis faház pincével. Irányár:
2.200.000.- 06 (30) 954 9184. (323931)

Albérlet kiadó 06 (20) 515 5922. (323932)

Benzin-gázüzemû ARO mûszaki nélkül eladó.
Irányár: 125.000 Ft. 06 (70) 376 6959.
Lakásvásárlás új és használt alanyi jogon járó
állami támogatással forint alapú hitelezéssel.
Szabadfelhasználású és személyi kölcsönök fo-
rint és deviza alapú hitelek. Telefon: 06 (20) 921
1358.
Sárbogárd központjában 70 m2-es üzlethelyi-
ség, jó parkolási lehetõséggel kiadó. 06 (20) 925
3414. (323928)

Albérlet kiadó egy középkorú hölgy részére csa-
ládi házban. 06 (20) 983 7778.
Alsó tagozatosoknak pótvizsgára felkészítést, il-
letve felzárkóztatást vállalok. 06 (20) 261 3546.
(323924)

Alapon vendéglátó üzlet kiadó. 06 (20) 919
8499.
Sárszentágotai sörözõbe pultos munkatársat
keresünk. Érdeklõdni: 06 (20) 296 1313. (323918)

Három kiscicát elajándékoznánk. 06 (70) 374
8188.
Albérlet kiadó. 06 (30) 9392 157.
Egyszobás földszinti lakás eladó-kiadó. 06 (30)
819 2563. (323542)

Pedagógus gyermekfelügyeletet vállal. 06 (70)
773 1174. (323541)

1798 m2 szõlõ présházzal, felszereléssel eladó a
kisiparban. Érdeklõdni: 06 (20) 291 3449. (323538)

Gyógyszertári asszisztens munkakörbe jelent-
kezõket várunk az alapi fiókgyógyszertárba. 06
(25) 234 036. (323537)

Képzett gondozónõ idõs emberek ellátását vál-
lalná. 06 (20) 544 3072, 06 (25) 463 284. (323536)

Kitûnõ állapotú Husqvarna fûrész 36 cm3 eladó.
06 (30) 348 7137. (323529)

Használt bútor eladó. 06 (30) 455 0365. (323546)

Kertes családi házat hosszú távra bérelnék Sár-
bogárdon, 15 hunor kaptár teljes felszereléssel
eladó. 06 (70) 978 4353. (323974)

Volkswagen Golf IV, 1.6-os 16 V, ezüstmetál,
2001-es évjárat, mûszaki 2011-ig eladó. Extrák!
Kiváló állapot! 06 (20) 597 3718.
Búza eladó. 06 (25) 463 612. (323972)

Fekete szekrénysor eladó. 06 (30) 989 0054.
(323973)

Eladó Peugeot 206, 2001-es, 1.4 benzines
350.000 Ft + hitelátvállalás. 06 (70) 429 1650.

C kategóriás sofõrt keresek. 06 (30) 855 9694.
(323969)

Férfi pecsétgyûrû, valamint egy világoskék
39-es új nõi szandálcipõ olcsón eladó. 06 (20)
405 7366.

Óvónõ gyermekfelügyeletet vállal, 20.00–
21.00-ig. 06 (20) 543 1093. (323598)

Eladó 3 szobás újépítésû családi ház Sárbogár-
don. Telefon: 06 (70) 773 1172.

Rántani való csirke kapható tisztítva, elõjegyez-
tethetõ. Tinódi u. 52. 06 (30) 384 2294. (323597)

Sárbogárd központjában lakás eladó. 06 (30)
354 4825. (323596)

Berendezett egyszobás lakás olcsón kiadó-el-
adó. 06 (20) 213 3184. (323589)

100 m2-es, összkomfortos családi ház berendez-
ve eladó Vajtán (Alkotmány u. 5.), borospincé-
vel, szõlõvel, mélygarázzsal. 06 (25) 229 061,
Hordóné. (323948)

Eladó 2 db 145/80 R13750-es számú téli gumi
felnivel együtt, és egy tetõcsomagtartó. Érdek-
lõdni: 06 (30) 473 6403. (323947)

Tûzifa eladó! Aprított cser, tölgy, akác ingyenes
házhoz szállítással. 06 (30) 720 9100. Horváth
Sándor, Tamási. (323947)

FOGSORJAVÍTÁS Sárbogárdon.
06 25 468 556, 06 70 382 8512

ADY-LAKÓTELEPEN
egyedi gázfûtéses, FELÚJÍTOTT,

3. emeleti LAKÁS eladó.
06 30 444 1602

GYÓGYMASSZÕR
Szakács Gábor, Cece.

ÜDÜLÉSI CSEKK beváltható.
06 (30) 568 9411

AKÁC és EGYÉB kemény TÛZIFA eladó.
Telefon: 06 30 9470 899

ANGOL COCKER SPÁNIEL
kiskutyák ELADÓK. 06 30 482 6407

Elsõ emeleti erkélyes
LAKÁS ELADÓ vagy

családi házra CSERÉLHETÕ.
Irányár: 5,9 millió.

Telefon: 06 (30) 302 0586

KLÍMASZERELÉS 25.000 Ft-tól!
MINÕSÉG, GARANCIA!
WINTER-SUMMER KFT.

06 (20) 255 0796

BÚZAFELVÁSÁRLÁS
minden minõségben TOB-KER KFT.,

Pusztaegres, Ödön major.
Telefon: 06 (30) 217 8320

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!

Heti idõjárás

Péntekre virradóra vonul át a Kárpát-
medence felett egy hidegfront, ami szá-
mottevõ csapadékot nem hoz, a hõmér-
sékletet is csak szombaton veti vissza,
akkor elszórtan záporok is elõfordul-
hatnak. Pénteken tehát még hõség vár-
ható, majd szombattól országszerte
mérséklõdik a nagy meleg. Ám a száraz
idõjárás folytatódik.

www.metnet.hu

LAPSZABÁSZAT
Sárbogárdon

80 féle bútorlap, 40 féle munkalap,
élfóliák, pántok, fogantyúk stb.

KONYHÁK, IRODÁK,
EGYEDI BÚTOROK GYÁRTÁSÁT

VÁLLALJUK!

Sárbogárd, Egressy Béni u. 1.

Telefon: 06 (20) 437 8538

Minden nap 8 órányi
mûsor Sárbogárd és

környéke eseményeirõl
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ÓRIÁSI BÚTORVÁSÁR
a Gréta Bútorboltban!

Jöjjön ki jól a válságból!
Mi letörjük az árakat, hogy Ön megtakaríthasson!

Ajánlatunk

SZEKRÉNYSOROK:

Szandra 4 elem 59.900 Ft Viki 5 elem 60.900 Ft
Vera 5 elem 71.900 Ft Senator akciós 3,6 m 89.900 Ft
Magnat akciós 93.900 Ft Matrix 62.900 Ft
Kevin 70.900 Ft

KONYHÁK:

Ali 200 MDF 65.900 Ft Kitti 200 MDF 69.900 Ft
Írisz 200 61.900 Ft Kinga 200 59.900 Ft

Akciós laminált 1,8 m: 39.900 Ft (augusztus 3-ától)

TÁLALÓSZEKRÉNYEK:

1,20 m laminált akciós 39.900 Ft 1,20 m Móni profil 49.900 Ft
1,20 m Kamilla MDF 49.900 Ft 1,20 m Ramóna antik 61.900 Ft

Akciónk 2009. október 1-jéig érvényes!
Kiszolgálás raktárkészletbõl és megrendelésre!

Ezen kívül nagy választékban kaphatók étkezõk,
kárpitos bútorok, kisbútorok, valamint import bútorok.

Budapest Bank áruhitel, helyszíni ügyintézés.
Nyitva: H-P: 8-12, 13-17, Szo: 8-12

Gréta Bútorbolt kis- és nagykereskedés
Sárbogárd, Tompa M. u. 25.
Telefon/fax: 06 25 508 295

Megérkeztek a legújabb típusú
Pierre Cardin és Bé Bé Go BÉBIHORDOZÓS

és KÉTFUNKCIÓS BABAKOCSIK!

kedvezménnyel!
12 év garanciával

érkeztek!
Sárbogárd, Tompa M. u. 25.

Nyitva: H-P: 8-12-ig, 13-17-ig
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