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Egy pofonért kaszával, fejszével...
Szombaton délelõtt a K&H bank melletti
parkolóban nem a szombat délelõtti be-
vásárlásra érkezõk sürögtek-forogtak.
Egy kék kisteherautó és néhány másik
gépkocsi körül egy népes társaság han-
goskodott. Aztán egymás után érkeztek a
márkás Mercik, s csikorgó fékkel, füstölõ
gumival fordultak be a 63-as útról a lakó-
telep felé. Az egyik szürke Merci egyene-
sen a 63-as úton, a kerékpársávban állt le,
a megállni tilos tábla közelében, mintha
legalábbis sürgõsen intézkedõ hatósági
személy lenne.
Indulatos szóváltás kezdõdött a két társa-
ság között, majd a kék teherautó platójá-
ról kaszák, fejszék, balták és egyéb szú-
ró-, vágóeszközök kerültek elõ, s elkez-
dõdött a „háború”.

Írásunk a 3. oldalon olvasható.

Levethetem elõttetek a koronámat...
Megindítóan szép esemény színhelye volt a sárbogárdi református templom. A Refor-
mátus Nõszövetség Intézõ Bizottsága egy díjat alapított. Ezt a díjat Zsindelyné Tüdõs
Kláráról nevezték el. (Tüdõs Klára Debrecenben született 1895. július 20-án, Budapesten
halt meg 1980. április 16-án. A Református Nõszövetség munkájának egyik fõszervezõje
volt. A róla elnevezett díjat Hegedûs Iván grafikus és üvegmûvész készítette. Szerk.) A Nõ-
szövetség által létrehozott díjat olyan emberek kapják, akik példaértékû, szolgáló éle-
tükkel a Nõszövetség munkájának oszlopai voltak. Nagy megtiszteltetés, hogy a Tüdõs
Kláráról elnevezett kitüntetést a sokéves áldozatos munkájáért elsõként a sárbogárdi
Szabó Imréné Szabó Éva néni kaphatta meg.

Az eseményre múlt héten pénteken került sor. Az idõs Szabó házaspár a harangok sza-
vára lépett ki házuk kapuján, s vonult be Isten házába.

A díj átadását megelõzõ áhítaton Magyarné Balogh Erzsébet lelkipásztor, a Reformá-
tus Missziós Központ igazgatója szolgált a 84. zsoltár válogatott verseivel. Köszöntõt,
de egyben köszönetet is mondott Éva néninek mindazért, amit rajta keresztül õ szemé-
lyesen is kapott tõle példaadó élete által: „Éva néni számára Isten pajzs és a világosság,
még a gyengeségekben is.”

(Folytatás a 2. oldalon.)
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Mikor lesz újra labor
Sárbogárdon?

Az alábbi levelet a sárbogárdi labort is üzemeltetõ Futurelab Hun-
gary Kft. ügyvezetõjének, Szekeres Júliának küldte el szerkesztõ-
ségünk, hogy választ kapjunk a fenti kérdésre.

Tisztelt Asszonyom!
2010. május 13-ai lapunkban megjelentettük az „Elszabotálják a
labort?” címû írásomra adott válaszukat. Az abban írtak sajnos
nem sok konkrétumot tartalmaztak arra vonatkozóan, ami a labo-
ratórium szolgáltatását igénybe vevõket tényként nagyon is érde-
kelte volna: mikor fog a laboratórium ismét Sárbogárdon mûköd-
ni, és ennek érdekében milyen konkrét lépéseket tettek Önök?
Biztatásul annyit ugyan közöltek – igaz, ezt aláhúzva, hangsúlyoz-
va –, hogy céljuk és érdekük a helyzet mielõbbi rendezése.
Április 16-ától július 6-áig azonban nem változott semmi, máig
sincs Sárbogárdon laboratórium.
Nem tudom, hogy a „mielõbb” fogalom Önöknél mit jelent.
Megnyugtatásul azt is írták, hogy a háziorvosok leveszik a vizsgála-
ti anyagot, és azt a labor a vizsgálatra térítésmentesen elszállítja.
Mivel nekünk (Önöket idézve) „...a tények is számítanak”, megkér-
deztünk több háziorvost is arról, hogy valóban leveszik-e a vizsgá-
lati anyagot. Õk határozottan tiltakoztak ez ellen az állítás ellen.
Velük a labor nem kötött szerzõdést a vizsgálati anyagok levételé-
re, s ezért a munkáért se Önök, se a tébé nem fizet a háziorvosok-
nak, s ennek okán, bizony, könyörtelenül beküldik a betegeket
Székesfehérvárra a laboratóriumba.
Több horrorisztikus történetet is meséltek emberek, hogyan jár-
ták a kálváriát a labor miatt. Mert azokat a betegeket, akik nem
tudnak maguk beutazni, vagy a hozzátartozók õket autóval nem
tudják bevinni Székesfehérvárra, betegszállítóval szedik össze a
falvakban, s aztán késõ délután, sok viszontagság után kerülnek
haza.
Magam is megtapasztaltam, milyen óriási hátrányt jelent az, hogy
Sárbogárdon lakunk. Háziorvosunk, lányommal együtt beutalt
bennünket a laborba. Kértem, hogy ha lehet, ne kelljen bebumliz-
nunk Székesfehérvárra egy ötperces laborvizsgálatért. Annak el-
lenére, hogy baráti kapcsolatban vagyunk a háziorvosunkkal, õ se
tehette meg ezt, még a mi két szép szemünkért se, s július 6-án,
kedden, reggel 8 órára, elõzetes telefonos bejelentkezést követõ-
en, nekünk is meg kellett jelenni Székesfehérváron a Távírda utcai
rendelõintézetben laborvizsgálatra. A fehérvári laborban sárbo-
gárdi egészségügyi dolgozó fogadott, s õ vette le a vért is tõlünk.
Tehát õ is utazik naponta, ugyanúgy, mint az egészségügyet el-
szenvedni kénytelen páciensek.
Nem tudom, hogy mi az olcsóbb és fõleg mi a humánusabb: Sárbo-
gárdon, az önkormányzat által felajánlott helyen mûködtetni a la-
boratóriumot, ahol véleményem szerint április óta lett volna mód
arra, hogy a jogszabályi és technikai feltételeknek megfelelõ ellá-
tást biztosítsák, vagy utaztatni a sárbogárdi labor személyzetét és
az egész déli térség településeirõl a pácienseket, rabolni az idejü-
ket, s a viszontagságok, a stressz elviselésére kényszeríteni õket,
ami az egészségi állapotukat tovább rontja?
Sárbogárdon mûködött egy egészségügyi és szociális ellátó köz-
alapítvány tizenvalahány évvel ezelõtt. Akkor világosan belelát-
tam az egészségügyi és szociális rendszer mûködésébe. Azt is lát-
tuk, hogy az egészségügyben a labor volt, ami nyereségesen mûkö-
dött, a szociális ellátásban pedig a szociális étkeztetés. Azt az ala-
pítványi rendszert módszeresen szétverték, a labort és a közétkez-
tetést pedig privatizálták. Valakinek ez biztosan jó volt. Egy dolog
egészen biztos: ez nem azoknak az érdekében történt, akik ezt a
rendszert a befizetett pénzükbõl fenntartják. Nagyon várjuk, hogy
az embertelen, haszonelvû szemlélet az egészségügyben és a szoci-
ális rendszerben is megváltozzon!
Végezetül ismét tolmácsolom a lakosság kérdését: mikor lesz a
„mielõbb”? Mikor lesz újra labor Sárbogárdon?

Tisztelettel: Hargitai Lajos

Köszöntõt mondott dr. Pásztor Jánosné, a Nõszövetség elnöke,
majd átadták Éva néninek a díjat és az eseményt megörökítõ em-
léklapot. Az átadás közben a gyülekezet tiszteletadásként állva
kérte Isten áldását a 134. zsoltár 3. versszakával: „Megáldjon téged
az Isten...”
A nagy eseményre az ország több gyülekezetébõl érkeztek nõszö-
vetségi képviselõk: Szénási Sándorné, Dizseri Eszter, Svébicsné
Juhász Márta, Derencsényi Zsuzsa és Nagy Judit köszöntötték
Éva nénit egy-egy igével.

Fogarasi Gábor, az Újpalotai
Missziós Egyházközség lelki-
pásztora imája és áldása után
sokan köszöntötték az ünne-
peltet.
Éva néni hálás szívvel, nagy
alázattal mondott köszönetet.
Az idõs, nagybeteg lelkész-
asszony az Úrasztalánál el-
mondott szavaival még most is
tanított bennünket. Ebbõl idé-
zek zárásul néhány számomra
is megragadó gondolatot:
„Amikor megtudtam, hogy
megkapom ezt a díjat, kaptam

egy igét, ami ez volt: ’Neki növekedni kell, nekem pedig alászáll-
nom.’ Ezt Keresztelõ János mondta, amikor azt gondolták, hogy õ
a Messiás. Én most az alászállás útján vagyok. Sok csodálatos, ke-
gyelmi ajándékot kaptam ebben az életben, sok eseményt, hét
gyermeket, egy szeretõ gyülekezetet, bölcsességet, asszonyokat és
lányokat, akiket a Krisztushoz vezethettem. Mindehhez sok erõt
kaptam, és most sok erõt kapok mindezek levetkezéséhez. Ezt ér-
zem testemben, szellememben, lelkiekben. Nem könnyû út ez.
Elcsodálkoztam azon, miért mondja Pál apostol, hogy szeretném
megismerni a feltámadás erejét és a szenvedésekben való részesü-
lését. És ez így van, hogy elõször az erõket tapasztalja meg az em-
ber. Erõket, képességeket. Nekem is hangom volt, énekhangom,
le kellett vetkõzni. Volt összeszedett gondolkodásom, le kellett
vetkõzni. A Parkinson-kór, egyelõre úgy látszik, gyógyíthatatlan,
de ha volt erõm az elsõ körben, úgy lesz erõm a második körben is.

A Jelenések könyvében van megírva, hogy a vének levették a ko-
ronájukat és letették a Bárány trónusa elé. Hálát adok Istennek,
hogy levethetem én is, itt közöttetek az én koronámat.”

A családias hangulatú együttlét oldott légkörben, szeretetven-
dégséggel folytatódott.

Hargitai Lajos

Levethetem elõttetek
a koronámat...

Magyarné Balogh Erzsébet
lelkipásztor, a Református

Missziós Központ igazgatója
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Egy pofonért kaszával, fejszével...
Szombaton délelõtt a K&H Bank melletti parkoló a szokásosnál
is jobban megelevenedett. Ez esetben nem a szombat délelõtti be-
vásárlásra érkezõk sürögtek-forogtak itt. Elõször csak egy kék
kisteherautó és néhány másik gépkocsi állt ott, s körülötte egy né-
pes társaság hangoskodott. Aztán egymás után érkeztek a márkás
Mercik, s csikorgó fékkel, füstölõ gumival fordultak be a 63-as út-
ról a lakótelep felé. Az egyik a 63-as úton, a kerékpársávban állt
le, a megállni tilos tábla közelében, a vészvillogót kirakva. Indula-
tos szóváltás kezdõdött, majd hirtelen a kék teherautó platójáról
kaszák, fejszék, balták és egyéb szúró-vágóeszközök kerültek elõ,
és az így felfegyverkezett társaság nekirontott a fegyvertelen má-
sik csapatnak, akik közül a fegyvereket látva többen elfutottak. A
kaszás ember az egyik menekülõ után eredt, s arra rásuhintva el-
vágta a védekezésre fölemelt kezét. A másik, fiatalabb gyereket
egy autóval vették üldözõbe. Az üldözött gyerek a Hõsök terén át
a kultúrház mögötti bokrokba menekült. Az üldözõ autó ide is
követte, s fenyegették, hogy elveszik az életét, ha elkapják.
Közben a helyszínre érkezett egy rendõrautó, majd követte õt
még két másik, szirénázva. A rendõrök szétválasztották a vereke-
désbe bonyolódó feleket. Aki nem tágított, azt könnygázzal lefúj-
ták.
Aztán újabb „harcoló” segédcsapatok érkeztek a város minden
részébõl, köztük sok nõ is, s a vitába beszálltak õk is.
A rendõrség ezután kényszerintézkedéssel vetett véget a háború-
vá fajuló csetepaténak.
Az üggyel kapcsolatban a Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányságon
R. Szabó Ágnes sajtószóvivõnél érdeklõdtem, aki az alábbi felvi-
lágosítást adta.
A rendõrség megállapítása szerint szombaton délelõtt három sár-
bogárdi férfi keveredett szóváltásba másik két sárbogárdi férfival.
A helyszínre érkezõ rendõrök már azt látták, hogy a három férfi
kaszával, fejszével támadt a másik kettõre, s azok autójának szél-
védõjét betörték. A felfegyverkezett támadókkal szemben a rend-
õrök könnygázt és testi kényszert alkalmaztak. Az intézkedés
közben mindkét fél segítségére egyre többen érkeztek. A közben
megérkezõ rendõri erõsítés 10 fõt elõállított a sárbogárdi rendõr-

kapitányságra, ahol az elõállítottak közül 5 fõt gyanúsítottként
õrizetbe vettek garázdaság bûntettének gyanújával. A kihallgatá-
sok után vádemelési javaslattal a bíróságra került az ügy.
A bíróság a gyanúsítottakat kedden szabadlábra helyezte az elle-
nük megkezdett eljárás folytatása mellett. A gyanúsítottak sza-
badlábon védekezhetnek.
Mint megtudtam, az egész háború egy régen elcsattant pofonnal
kezdõdött, amit az egyik fél családja olyan mértékben talált sérel-
mesnek, hogy ezért felfegyverkezve akartak bosszút állni a térre
baráti beszélgetésre odacsalt másik család tagjain.

Hargitai Lajos

Mi békét akarunk!
A helyi cigányság közül többen felkeresték szerkesztõségünket, s
elmondták, hogy õk nem értenek egyet azzal, hogy egyes családok
egy elcsattant pofont kaszával, fejszével akarnak megtorolni. Fel-
háborítja õket, hogy büntetlenül járhassanak szabadon az utcán
olyanok, akik fejszével, kaszával, ásóval, baltával felfegyverkezve
törnek más emberek életére. Ne bújhassanak ügyvédek háta
mögé, így úszva meg a méltó büntetést!
Ha nincs következménye a bûnnek, akkor az ilyen emberek más-
kor is fölveszik a kaszát, fejszét, mert azt hiszik, hogy itt mindent
meg lehet úszni. És mi lesz, ha akkor kioltja egy ember életét, mint
ahogy Veszprémben is a kézilabdásét, s akkor már nem lesz
megállás a lejtõn?
A cigányság elhatárolja magát az ilyen agresszív, mindenen ke-
resztülgázoló emberektõl, és nem vállal velük közösséget. Dol-
gozzanak becsületesen, és ne bûnözésbõl, csalásból, mások házá-
nak, vagyonának kizsarolásából, érdemtelenül felvett segélybõl
tartsák el magukat! Az egészséges ember dolgozzon, és ne segély-
re ácsingózzon, a gyerekeit ne bûnözõ életmódra nevelje!

Cigány emberek a többi becsületes cigány nevében

Rendkívüli ülés
Rendkívüli ülést tartott a sárbogárdi képviselõ-testület kedden
délután. Elsõként az idõjárás miatt tett intézkedésekrõl tájéko-
zódhattak a képviselõk Juhász János polgármester révén. Mint el-
hangzott: eddig bruttó 526 ezer forintot fordítottak a védekezés
költségeire, amihez a vis maior keretbõl támogatás kérhetõ.
Schmidt Lóránd kérdezte: Csinált-e felmérést arról a mûszaki
osztály, hol kell átereszeket cserélni, hogy legközelebb ne járjunk
így? Mennyibe kerülne az egész rendszer megfelelõ rendbetéte-
le?
Szõnyegi Lajos a mûszaki osztály részérõl így válaszolt: A vízjogi
engedélyes terv szerint 2 milliárd Ft körüli összegbe kerülne.
Azért voltak tele az árkok, mert a külterületi fogadókból vissza-
jött a víz. A rossz átereszeket figyelemmel kísértük, írásban több
100 lakót szólítottunk fel, a közmunkásokat is bevontuk. Ennyi vi-
zet, amennyi fél óra alatt leesett, egy új, jó rendszer sem tudna ke-
zelni.
Etelvári Zoltán: Sok idõs segítségre szorul az árok tisztításánál.
Többen föl vannak háborodva, hogy sok közmunkás a béréért
csak vakarózik.
Bártfai Antal: A város hogy áll a saját dolgával? – Hogy a lakosság
által kitisztított árkokból elfolyjon a víz. Az útépítési munkák he-
lyett most az utak alatti átereszek karbantartására kell pénzt for-
dítani.

Szõnyegi: Komoly átépítésekre nem ad fedezetet az elfogadott
költségvetés. Kis keresztmetszetû átereszek vannak, meg olyan,
hogy nincs áteresz egy út alatt. Olyan azonban nincs, ami törött,
rossz.
Juhász János: A városból szépen elfolyik a víz, azzal nincs baj, ha-
nem az állami gyûjtõ lett tele.
Második napirendi pontként a Közép-Duna Vidéke Hulladék-
gazdálkodási Zrt. részére szavaztak meg pótlólagos befizetést a
társaság mínusz 2,4 millió Ft-os saját tõkéjének településarányos
rendezéséhez.
Az ülés elején arról is szavazott a testület, hogy a Kancsár Anita
fogorvosi körzetének helyet adó, Szász Zsuzsa-féle rendelõ bérle-
ti díjához havi 67 ezer forinttal (1/3-ad részben, osztozva a megyé-
vel és a kórházzal) járulnak hozzá, mivel a korábbi ígéret ellenére
a megye nem vállalja ezt a költségrészt. Ebbõl 35 ezer Ft-nyi
összeg visszajön a fogorvostól, így a testületnek kb. 200.000 Ft-ba
kerül összesen e fogorvosi körzet ellátásának biztosítása a rende-
lõ megújulásáig.

Hargitai Kiss Virág
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Agnus dei
Az elõzõ számban már olvashattak egy rö-
vid ízelítõt Barina Júliáról, a cecei egyház-
község kántoráról, aki 60 éve „van a szak-
mában”. Most a vele készült interjúról szá-
molok be.
Nem volt meglepetés, hogy Júlia nõvér ezt
a pályát választotta, mivel – mint ahogy azt
õ is mondta – szerencsére vallásos család-
ba született. Már 13 évesen játszott orgo-
nán, bár akkor még kevesebb sikerrel. Fia-
talkorában a szülõfalujában terjesztették a
katolikus újságot, amiért pár forint jutal-
mat kaptak. Barina Júlia lemondott errõl a
kis zsebpénzrõl, és inkább megkérte a kán-
tortanítót, hogy tanítsa meg õt orgonálni.
Elsõ fellépése nem úgy sikerült, ahogy azt
szerette volna, mivel egy olyan éneket ját-
szott, amiben módosító jelek szerepeltek,
amiket õ még nem nagyon tudott „kezel-
ni”. Ezért felállt az orgona mögül és haza-
rohant. Ám a kezdeti nehézségek után sem
keseredett el, és pár évre rá megkapta elsõ
oklevelét is, amit késõbb számos másik kö-
vetett.
1983-ban Budapesten végezte el a kántor-
továbbképzõt, ezután útja több, a szülõfa-
lutól távoli településre vezetett. Így tevé-
kenykedett például Vértesszõlõsön, Do-
rogbányán, Nyergesújfalun, míg végül
Radnics Zoltán atya jóvoltából Cecére ke-
rült.
Nemcsak mint kántor tevékenykedik itt,
hanem az egyre nagyobb elismerésnek ör-
vendõ Harmónia Kórust is õ vezeti, elvál-
lalta az alsósok hitoktatását, és hallottuk a
falusiak beszámolóját arról, hogy látták õt
még füvet is nyírni, úgyhogy az unalom

gondolata meg sem fordul a fejében. Cece,
Vajta, Alsószentiván és Sáregres közsé-
gekben tevékenykedik a hét több napján.
Elmondta, hogy az énekkarba elõször so-
kan jártak, de ez a létszám az idõk alatt le-
morzsolódott, állítása szerint azért, mert el
kell jönni a szentmisére, ami több ember-
nek nem megoldható. Ugyanúgy szomor-
kodik a hittanórára járó gyerekek szülei
miatt, mert – ahogy mondja – néhány fiatal
olyan szívesen járna templomba, de nincs
megkeresztelve, vagy a szülõk nem akarják
azt, hogy az Úr színe elé járuljon.
Júlia nõvér már gyerekkorában is mélyen
vallásos volt, amit szülei is támogattak.
Volt, hogy sírt, mert a szülei nem vitték el
õt a hajnali 5 órakor kezdõdõ misére. A
gimnáziumban az osztálytársai sokat gú-
nyolódtak vallásosságán, de ez õt nem tán-
torította el a nemes céltól. A rendõrség
többször „be akarta szervezni”, terhelõ
vallomást akartak kihúzni belõle a papok-
ról, de õ nem ijedt meg, sosem mondott
semmi rosszat róluk.
Hiába lett volna lehetõsége, Júlia nõvér
sosem ment férjhez, holott kérõjénél még
az öngyilkosság gondolata is felmerült.
Kiskorában – mint késõbb megtudta –
rajzszöget nyelt, ezért édesanyja a Szûz-
anyának ajánlotta. Ettõl kezdve lett Szûz
Mária nagy tisztelõje.
A hitrõl is beszélt; úgy gondolja, hogy az
embereknek kell a lelki háttér, fontos az
ima és a szentmise a hitéletben.
Az interjú közben felfigyeltem egy bölcs
mondatára, ami mottója lehet az egész be-

szélgetésnek: „Nem mondom azt, hogy egy
hívõ embernek nincs gondja, baja, de el
tudja azt viselni.” Bármikor találkozunk
Barina Júliával, mindig egy mosolygós,
kedves, közvetlen embert látunk, ami, úgy
gondolom, a háttérben sincs másképp.
Miután befejeztük az interjút, kezdtek
gyülekezni a kórus tagjai, ugyanis éppen
azután tartották a próbájukat, miután mi
beszélgettünk a nõvérrel. Egy remek, jó-
kedvû, összeszokott társaságról van szó,
akik nagy lelkesedéssel érkeznek a temp-
lomba, és ez az itt tartózkodásuk alatt sem
csökken. Mint megtudtuk, a próbák min-
dig ilyen jó hangulatban telnek, a kórus
több helyre eljut a fellépések alkalmával.
Több környezõ településen szerepeltek
már, de bemutatkoztak Esztergomban és
Mariazellben is.
Végezetül szeretnénk gratulálni Júlia nõ-
vérnek az eddigi munkájáért, további
hosszú életet kívánunk neki és azt, hogy
még sokáig tevékenykedhessen ezen a pá-
lyán!

Menyhárt Daniella

Egyházi képviselõk avatása
Vasárnap a katolikus templomban avatták fel Cecén a katolikus egyház képviselõit. A
szentmise végén Kallós Péter plébános minden leendõ és/vagy újjáavatandó képviselõt az
oltár elé hívott, ahol a szentmise elõtt megismert eskü szövegét kellett elmondaniuk. Ezt
a szertartást Szent Péter és Pál napja alkalmából rendezték ezen a napon.
Az eskütétel után mindenki köszöntötte a plébános urat névnapja alkalmából. Kallós Pé-
ter elmondta, hogy õ ilyenkor csak egy imát szokott kérni, mert annak van a legnagyobb
segítõ ereje. Erre is gondoltak néhányan, így Barina Júlia vezetésével egy szép névnapi
köszöntõ éneket adtak elõ a jelenlévõk az atya tiszteletére.
A szentmise után a parókián osztották fel a szükséges feladatokat, tennivalókat, és az eze-
ket betöltõ hivatalokat.

Menyhárt Daniella
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Limbóláz
Vasárnap ismét megrendezték Cecén a már hagyományossá vált
koszorúcskát. A helyi fiatalok a táncbemutatóra rengeteget ké-
szültek, ami meg is látszott az elõadásukon. Ahogy elmondták, ta-
náruk, Sándor Zsolt nagyon sokat foglalkozott velük a minél jobb
mûsor érdekében. Többfajta táncot láthattunk mind az idõseb-
bektõl, mind a fiataloktól, amit a közönség is nagy tapssal díjazott.
Az idei évben nemcsak az általános iskolások, de néhány már el-
ballagott diák is részt vett a bemutatón. A próbák idõpontja is
nagy részben hozzájuk lett igazítva, mivel ezeket szombat délelõt-
tönként tartották, a kollégisták nagy megkönnyebbülésére. Más-
fél-két órán át gyakorolták a különféle lépéseket, mozdulatokat,
míg végül egy ilyen mûsor kerekedett ki belõle.

Minden tánc elején Sándor Zsolt mondott egy-két frappáns mon-
datot bevezetõnek és kedvcsinálónak, ezután következtek a fellé-
põk. A tanár úr külön megköszönte a szülõknek, hogy a gyerekek-
nek biztosították a feltételeket ahhoz, hogy egy ilyen nívójú mû-
sor keretében bemutathassák tánctudásukat, és már elõrevetítet-

te, hogy ismét egy remek tánctábor keretében tölthetik a diákok a
nyár egy részét. Ezt már a fiatalok is nagyon várják, ugyanis már
tavaly is nagyon jól érezték magukat, s remélik, hogy ez idén sem
lesz máshogy. A 6 napos tábort a cecei kézmûvesházban rendezik
majd.
A táncosok elmondták, hogy ez alatt a pár év alatt nagyon össze-
szokott csapat lettek, s már szinte lámpalázuk sincsen, mert tud-
ják, hogy ha netalán elrontanának valamit, akkor is ugyanúgy sze-
retnek mozogni, s ez csak erõsíti bennük a tánc iránti szeretetet.
A mûsor végén Sándor Zsolt megköszönte Kiss Ágnesnek az idá-
ig végzett munkáját, aki sokat segített a szervezésben, ráadásul
egész évben nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a táncosok a próbá-
kat a lehetõ legjobb feltételek között tarthassák. A diákok szintén
megköszönték tanáruknak azt, hogy egész évben foglalkozott ve-
lük.
Zárásul a résztvevõk mindenkit invitáltak egy kis limbóra, amit az
erre az alkalomra berendezett, homokos tengerpart hangulatát
idézõ színpad elõtti részen tartottak. Miután egyre több táncos
vált ki a tömegbõl, a nézõké lett a terep, hogy megmozgathassák a
bemutató közben elgémberedett végtagjaikat.

Menyhárt Daniella

I shall find a way or make one…
Rátalálhatok egy útra, vagy elindulhatok
egy újon – ez a jelmondata annak az ame-
rikai iskolának, melynek küldöttsége ked-
den délután tett látogatást Cecén.
Azt hiszem, nagy megtiszteltetés érte a né-
zõket, amikor a Marylandbõl érkezett le-
ánykórus európai turnéja keretében iktat-
ta be ezt a programot, hogy megmutathas-
sák, milyen nagyszerûen énekelnek, és ezt
milyen lelkesedéssel továbbítják a hallga-
tóknak. A Reszkessetek betörõk! címû
film elsõ részében, a templomi jelenetben
hallható kórushoz lehet hasonlítani a pro-
dukciójukat, de ha az interneten rákere-
sünk a Holton-Arms kórusra, akkor az is
meghallgathatja õket, aki esetleg nem tud-
ta élõben élvezni az elõadásukat.
Kisebb késéssel érkezett a csoport, ami a
mûsor elõtt nekik szervezett programok
miatt még nagyobbra nõtt, viszont úgy
gondolom, remekül érezhették magukat.
Látogatást tettek az általános iskolában, a
tájházban és egy helyi paprikaföldön, és
vásárolhattak a helyi paprikából is.
A kultúrházban már vártak rájuk a cecei
fellépõk. Elõször a Búzavirág Népdalkör
elõadásából hallgathattunk meg egy nép-
dalcsokrot, akik késõbb többször is vissza-
tértek a vendégek szórakoztatására. Utá-
nuk a Gerlice Néptáncegyesület léphetett

a színpadra, akik több korosztályban kép-
viseltették magukat; mind a „nagyok”,
mind a fiatalabbak nagy sikert arattak.
Majd jöttek a várva várt vendégek, egy
rendkívül szigorú, elit leányiskola tanulói,
akik vezényszóra állnak fel a székrõl, az
óriási fegyelmet tartó tanárok társaságá-

ban hagyják el az épületet, s egyenruhában
léptek a színpadra. A karmester szerepét
betöltõ tanárnõ minden dal elõtt mondott
egy kis bevezetõt. Legtöbbször a csehek
(mivel az elõzõ napokban Csehországban
tartózkodtak) és a magyarok vendégszere-
tetét dicsérték. Köszönetképpen még ál-
dást is szórtak – természetesen egy dal se-
gítségével – a vendéglátók fejére.

Az elõadást közös énekkel zárták, a vendé-
gek és a Búzavirág Népdalkör részvételé-

vel a „Debrecenbe kéne menni…” címû
népdal csendült fel, amit minden jelenlévõ
nagyon élvezett.
Természetesen nem maradhatott ki az
ajándékozás sem. Cece két zászlóval lett
gazdagabb: Maryland és az USA nemzeti
lobogóját adták át a szervezõknek, s az át-
adás közben a kórus elénekelte az Egye-
sült Államok himnuszát, ami még lenyûgö-
zõbb volt az elõadásukban.
Este még egy közös vacsorát költhettek el
a vendéglátókkal, majd visszautaztak Bu-
dapestre, ahol az éjszakát töltik. Szerdán
már Bécsben fognak barangolni, s pénte-
ken zárul le a június 30-a óta tartó európai
körútjuk.

Menyhárt Daniella
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SÁRBOGÁRD LOVASAI
1. rész

A közelgõ, augusztus 20-ai sárbogárdi fogathajtó-verseny kap-
csán bemutatjuk kedves Olvasóinknak a Sárbogárdi Lovas Egye-
sület aktív fogathajtóit a lap hasábjain, valamint a Bogárdi TV-
ben.
Az elmúlt hétvégén három családhoz látogattam el.

Vida Károly és menyasszonya, Visi Annamária együtt vesznek
részt szinte minden versenyen két szép lovukkal. Karcsi elöl ül a
bakon, kedvese pedig segédhajtóként segíti õt. Karcsit a korábbi
gumis kocsis bogárdi megmérettetéseken ismerhettük meg, tem-
peramentumos hajtóként. Fiatalon szép elismerést vívott ki az
idõsebb hajtók közt gyorsaságával. A sebesség ellenére nem érte
még baleset, szerencsére. A versenyeken rendszeresen az elsõ hat
helyezett közt hangzik el a neve.
Herczeg Laci bácsi életkorával rangidõs a lovasok között. Õ ma is
– akárcsak kezdetben, még az 1990-es években, amikor felélén-
kült itt a lovas élet – inkább kedvtelésbõl vesz részt a fogathajtó-
kon. Elõször a munkában is társ lovakkal indult, majd amikor hin-
tóra váltott, vékonyabb paripákat fogott be. Az õ szekrénye nincs
telis-tele serlegekkel, ám büszkén mutatta azokat, melyek egy-egy
jelentõs eseményen való részvételét idézik. Neki a társaság, a jó
hangulat a legfontosabb, s az, hogy felmenõi lovas vérét, valamint
korábbi hivatását, a lovakkal való foglalkozást továbbviheti.
A Gosztola családban mindenkit „megfertõzött” a lovazás. Ez
azért szerencsés, mert együtt tölthetik a hétvégéket a fogathaj-
tó-szezon alatt is. Elõször a családfõ, József kezdett el foglalkozni
a lovakkal, majd felesége, Márti és két fia, Gábor és Dávid is csat-
lakoztak a félig hivatássá vált hobbihoz. Míg József és Dávid haj-

tóként, addig Márti és Gábor versenybíróként vesznek részt a ver-
senyeken. Anya és fia már nemzetközi versenyen is dolgoztak
együtt, de itthon más megyékben is sokat bíráskodnak.
Számos lovuk közt volt egy legendás pár, amelyiknek azóta még
nem akadt méltó utódja. Velük érték el a legkiemelkedõbb ered-
ményeket, a sok szép trófea közül a legfényesebbeket: egy izsáki
négyfordulós fogathajtás elsõ helyét, valamint Szalkszentmár-
tonon egy vándorkupát három egymást követõ alkalommal.
Az interjúkat a Bogárdi TV képernyõjén tekinthetik meg.
A következõ héten folytatjuk.

Hargitai Kiss Virág

Mocsárbûz a Bem utcában
A Bem utca nyugati oldalán, Május 1 major közelében, a víz megállt a földeken a nagy esõzések következtében. A házak udvarában is
állt a víz, amit a lakók jeleztek a hivatalnak, polgármesternek. Egy kis árkot húztak is a kiküldött munkások, amin valamennyi víz elfolyt
ugyan, de leginkább elpárolgott a felgyûlt csapadék.
A víz helyén most mocsár alakult ki, ami iszonyatos bûzt és milliónyi szúnyogot ont magából.
Amikor ezt jelezték az ott lakók a hivatalnak, nem túl kedvesen közölték velük, hogy ez országos probléma, nem tehetnek semmit.
Panaszolták azt is az emberek, hogy az utca egy-egy részén el sem folyik az árokban a víz, mert nincs lekaszálva a fû. Azt mondták nekik
az illetékesek, hogy a víz miatt nem lehet kaszálni. Pedig a kasza nem áll meg a vízben…
Hosszú távon nem ér semmit, hogy csak tessék-lássék munkával úgymond „tüzet olt” a hivatal. Tanulva az elmúlt idõszak vízáradata
okozta problémákból sürgõsen neki kell állni cselekedni. Nemcsak hogy menteni kell, ami menthetõ, hanem meg kell elõzni minden
lehetséges eszközzel a nagyobb bajt. Mert nem tudni, mi vár még ránk, akár holnap!!!

Hargitai Kiss Virág
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Ciao Italia!
A Mészölyben már hagyománnyá vált nyaranta egy szomszédos,
vagy távolabbi ország felfedezése. Utunk ezúttal Olaszországba
vezetett.
Június 27-e kellemes éjszakáján indult el egy csapat mészölyös és
néhány volt diáktársunk a napfényes Itáliába.
A szlovén Karszt Európa egyik legszebb barlangvidéke. Csodála-
tos utazásunk az itt található postojnai cseppkõbarlang felfedezé-
sével kezdõdött. A barlang belsejébe 2 km hosszú szakaszon kis-
vasút szállított bennünket, majd három kilométernyi gyaloglás
következett. Mesevilág tárult a szemünk elé, alig gyõztük csodálni
a sokféle színû és formájú cseppköveket. 500.000 éves múlt csep-
penkénti munkája!
Másfél órányi utazás után végre „Csizmaország”! Rövid városné-
zés Triesztben, majd a Miramare-kastély megtekintése várt fá-
radt, de lelkes csapatunkra. Miksa fõherceg rezidenciájának min-
den ablakából a csodálatos Adriai-tenger vonzotta tekintetünket.

Késõ délután érkeztünk szálláshelyünkre, Bibionébe. Az utca vé-
gén ott a tenger! Homokos part, kellemes vízhõmérséklet, csodá-
latos idõ. Kell ennél több? Villámgyorsan vettük birtokba „lak-
osztályunkat”, átöltözés, és irány a tengerpart! Tizenhat órás uta-
zás után egy csapásra feltöltõdtünk, és eszünk ágában sem volt pi-
henni. Még aznap este fel kellett fedeznünk a várost; ki gyalogo-
san, ki tandemmel indult útnak. Késõ éjszaka tudtak csak ágyba
parancsolni minket kísérõ tanáraink.
Reggel a Bibionei piac mediterrán hangulata, színes kavalkádja
nyûgözött le bennünket. Néhány eurót is sikerült ajándéktárgyra
váltani. Majd egy kellemes napot töltöttünk el a tengerparton. So-
kat fürödtünk, beszélgettünk, nevettünk, szórakoztunk. Este az

egész csapat pizzázni ment (mert az olasz pizza és tészta kóstolása
nélkül mégsem mehetünk haza), és mivel Itália is focilázban
égett, néhányan nagykivetítõn izgultuk végig a Spanyolország–
Portugália-mérkõzést.
Szerdán reggel hajóra szálltunk, hogy megtekintsük Burano,
majd Murano szigetét, és utazásunk koronájaként Velence váro-
sát.

Idegenvezetõnk sokat mesélt a cölöpökre épült városok süllyedé-
sérõl. Ha a pisai tornyot most nem is láthattuk, de a buranoi ha-
rangtorony ferdesége meggyõzött minket a hallottakról. Burano
nemcsak a csipkéjérõl, hanem színes házairól is ismert, amelyek
csak két helyen találhatók meg a világon, Buenos Airesben és
ezen olasz városkában.
Ezután az üvegek városába, Murano szigetére folytattuk hajó-
utunkat. Tátott szájjal figyeltük, hogyan kel életre az izzó massza
ágaskodó paripa formájában. Ezt a mesterséget több tíz év ke-
mény munkájával lehet elsajátítani, és ez a tudomány apáról fiúra
száll.
Délután érkeztünk el a nap csúcspontjához, Velencéhez. A cölö-
pökre és apró szigetekre épült Velencében az épületek között
csatornák kanyarognak. A legfontosabb közlekedési eszköz a
gondola. A szûk utcákban csak araszolva tudtunk elõre haladni,
és gyakran tapasztaltuk meg az olaszok temperamentumos ter-
mészetét. A Szent Márk tér pazar épületei elkápráztattak ben-
nünket. Dózse palota, Sóhajok hídja, Rialto híd, Grand Canale.
Ezek a csak tankönyvekbõl ismert csodák ott voltak a szemünk
elõtt! Különleges és felemelõ érzés! Megtudtuk, hogy az olaszok
miért tisztelik annyira a galambokat, miért nem megy át egy igazi
velencei Szent Teodor és Szent Márk oszlopai között, mit véstek a
rabok a börtön köveibe, miért a szárnyas oroszlán Velence jelké-
pe, és még számtalan érdekességet.
Köszönet illet mindenkit, aki ezt a lenyûgözõ utazást lehetõvé tet-
te! Különösen hálásak vagyunk Tündi néninek, aki fáradhatatla-
nul szervezte programjainkat, és összefogta csapatunkat! Mi mást
is mondhatnék még? Arrivederci!

Dicsérdi Ádám
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Be kell tiltani a rászokást
elõsegítõ dohányipari

adalékanyagok alkalmazását
Az Asztmás és Allergiás Betegek Orszá-
gos Szövetsége (ABOSZ), az Asztmás és
Allergiás Gyermekek Magyarországi
Egyesülete (AGYME), a COPD-s Tüdõ-
betegek és az Oxigénnel Kezeltek Köz-
hasznú Egyesülete (OKKE), valamint a
Légúti Betegek Országos Egyesülete
(LEBE) támogatja, hogy tiltsák meg
minden olyan adalékanyag alkalmazását,
amely a dohánytermékek fogyasztható-
ságát, illetve a hozzászokást, a függõség
kialakulását erõsítheti.
Az Egészségügyi Világszervezet által
kezdeményezett, és az EU által 2003-ban
elfogadott, majd a Magyar Köztársaság
Országgyûlése által is törvénybe iktatott
Dohányzás-ellenõrzési Keretegyezmény
(FCTC) 9-10. cikkéhez készülõ irányelv
tervezete foglalkozik a dohánytermék ki-
próbálását követõen is további fogyasz-
tásra ösztönzõ, azaz a rászokást elõsegítõ
adalékanyagokkal.
Az új tervezet más országokhoz hasonló-
an nálunk is szigorítaná (korlátozná, vagy
tiltaná) mindazon anyagok alkalmazását,
amelyek a dohányterméket élvezhetõbbé
teszik (pl. méz, melasz, mentol), vagy
olyan hatást keltenének, mintha egészsé-
gesebbek, vagy legalábbis kevésbé káro-
sak lennének (pl. vitamin, zöldség, gyü-
mölcs), esetleg élénkítõ, vagy vitalitásfo-
kozó hatásúak (pl. koffein, taurin, gua-
rana, glukuronolakton, amelyek részben
további egészségkockázatot is jelenthet-
nek).
A dohánygyártás résztvevõi szeretnék
megakadályozni, hogy ezek a szigorítá-
sok megszülessenek. A Magyar Dohány-
termelõk Országos Szövetsége (MA-
DOSZ) azzal érvel, hogy a jogszabály szi-
gorításával munkahelyek szûnnének meg
elsõsorban a Nyírségben, ahol a Burley-
dohány termesztése 10 ezer embernek
biztosít néhány hétig, vagy hónapig tartó
idénymunkát.
A jogszabály-változtatás azonban nem a
Burley-dohányról és a Nyírségrõl szól,
hanem mindazon adalékanyagoknak a
betiltásáról, amelyek élvezhetõbbé teszik
a dohányzást, és könnyítik a rászokást. A
még nemdohányzók számára a dohány-
zástól visszatartó egyik legnagyobb aka-
dályt a dohányfüst bûze és kellemetlen
íze jelenti. Mivel a Burley-dohány kese-
rûbb, mint a Virginia-dohány, ezért an-
nak elviselhetõvé tételéhez adalékanya-
gokra van szükség. Ezek nélkül az ada-
lékanyagok nélkül sokkal kevesebb fiatal
tudná elviselni/elfogadni a dohányfüst
beszívásával járó kellemetlenségeket. A
már függõ dohányosok jelentõs része

ugyanakkor szinte bármilyen dohányter-
méket kész elszívni annak érdekében,
hogy megszabaduljon a nikotin(drog)-
függõség számára elviselhetetlen tünete-
itõl.

Az adalékanyagoknak (pl. melasz, gyü-
mölcs, fahéj, szegfûszeg stb.) is jelentõs
szerepük van abban, hogy a vízipipázás
rendkívüli mértékben elterjedt a fiatalok
körében. Már alig van olyan diák, aki úgy
fejezné be középiskolai tanulmányait,
hogy nem próbálta volna ki a vízipipá-
zást. A magyar piacon is megjelentek már
a gyümölcsízesítésû cigaretták, amelye-
ket egyértelmûen azért fejlesztettek ki,
hogy a hagyományosan büdösnek tartott
dohányfüsttõl irtózó fiatalok számára is
elfogadhatóvá tegyék a dohányzást.

Magyarországon évente mintegy 30.000
ember veszíti életét a dohányzás miatt ki-
alakult betegségek következtében, több-
ségük 40-65 éves kora között. A függõ do-
hányosok fele valamilyen dohányzással
kapcsolatos betegségben veszíti életét,
átlagosan 10-15 évvel korábban, mint
nemdohányzó társai.

A MADOSZ ragaszkodása a Burley-do-
hány termesztéséhez hasonló ahhoz,
mint az afganisztáni hadurak ragaszko-
dása a máktermeléshez, és az ehhez kap-
csolódó ópiumgyártáshoz. Meg kell talál-
ni annak a módját, mivel lehet kiváltani a
dohánytermesztést az érintett területe-
ken, és ebben kell segíteni, meggyõzni a
termesztõket.

Az adalékanyagok betiltása elõrelátha-
tólag, sajnos, nem fogja jelentõsen befo-
lyásolni a jelenlegi cigarettafogyasztás
mértékét, legfeljebb az egyes cigaretta-
márkák piaci részesedése fog megváltoz-
ni. A legnagyobb elõrelépést attól vár-
hatjuk, hogy így várhatóan kevesebb fia-
tal fog rászokni a dohányzásra, ezáltal
gyermekeink egészségesebben és tovább
élhetnek.

Nemes Mária elnök (OKKE),
Pós Péter elnök (ABOSZ),

Váci Sándor elnök (LEBE),
Zempléni János elnök (AGYME)

További információ:
dr. Mucsi János, a LEBE ügyvivõje,

belgyógyász és tüdõgyógyász szakorvos,
a European Network for Smoking and

Tobacco Prevention magyar tagja
(www.ensp.org), 06 (70) 7735 946,

mucsi.janos@tudobeteg.hu.

Életveszélyes
gödör az úton

A Kertalja utcában – ott, ahol véget ér a
portalanított útburkolat és köves útként
folytatódik –, a helyi lakosok elmondása
szerint, a gázosok a közelmúltban javítási
munkát végeztek. Az út közepén ásott
munkagödröt úgy, ahogy visszatemették,
azután elmentek isten hírével, nem hagyva
ott semmiféle figyelmeztetést. Az esõzés-
ben a betemetett gödör megsüllyedt. Ebbe
azóta többen is belehajtottak autóval, mo-
torral, kerékpárral. Ez különösen késõ
este veszélyes, mert a gyengén megvilágí-
tott úton nem látszik a gödör.
Egy ottani lakos mutatta a kezén és a lábán
lévõ komoly sérüléseket, amiket úgy szer-
zett, hogy kismotorral sötétedés után bele-
hajtott a gödörbe, és elesett. A balesetben
a motorja is összetörött.
Mint elmondták a környékbeliek: több au-
tónak is leszakadt már az alja, tönkrement
a lengéscsillapítója. Magam is láttam, hogy
az út mellett több autóról származó alkat-
részdarabok hevernek a gödör környékén.
Az utcabelieknek azt javasoltam, hogy te-
gyenek hivatalos bejelentést az önkor-
mányzatnál, valamint készítsenek fény-
képfelvételt a gépjármûvek és önmaguk
sérüléseirõl, és kérjenek kártérítést a köz-
út üzemeltetõjétõl, az önkormányzaton
keresztül attól, aki az utat megrongálta és
nem állította helyre megfelelõ módon.
Kérdéses, hogy a közterületen végzett
munkát egyáltalán bejelentették-e. Pedig
a közutakon végzett bárminemû munkát a
közmûszolgáltatónak be kell jelentenie az
önkormányzatnál, és a munkára kapott
engedélyben leírtak szerint kell a munkát,
illetve utána a helyreállítást elvégezni.
Fontos, hogy a panaszbejelentést foglalják
írásba, kérjék jegyzõkönyv felvételét a pa-
naszról, hogy annak nyoma legyen, s ha
nem születik megfelelõ intézkedés, a mu-
lasztó hivatallal, személlyel szemben eljá-
rás indulhasson.

Hargitai Lajos
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Megnyílt az Egyenlõ Bánásmód Hatóság
ügyfélszolgálata

Tudja Ön, hová fordulhat segítségért, ha
neme, faji hovatartozása, bõrszíne, nemzetisége, nemzeti vagy etnikai kisebbséghez való tartozása,
anyanyelve, fogyatékossága, egészségi állapota, vallási, vagy világnézeti meggyõzõdése, politikai,
vagy más véleménye, családi állapota, anyasága (terhessége), vagy apasága, szexuális irányultsága,
nemi identitása, életkora, társadalmi származása, vagyoni helyzete, foglalkoztatási jogviszonyának,
vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyának részmunkaidõs jellege, illetve határozott idõtarta-
ma, érdekképviselethez való tartozása, egyéb helyzete, tulajdonsága, vagy jellemzõje miatt hátrányos
megkülönböztetésben részesül?

Munkatársunk, dr. Kóródi Balázs 2010. július 13-án, kedden, 14 és 16 óra között a József Attila
Mûvelõdési Központban (Sárbogárd, Hõsök tere 3.) megválaszolja kérdéseit, kíváncsi tapasztalatai-
ra, valamint tájékoztatja arról, hogy jogsértés esetén milyen lehetõségei vannak a jogérvényesítésre.

Nincs egyedül!

TÁMOP 5-5-5/08/1-2008-0001 – „A diszkrimináció elleni küzdelem –
a társadalmi szemléletformálás és a hatósági munka erõsítése”

Idén nyáron
is vár a klub!

Július 6-a és augusztus 19-e között
hétfõtõl csütörtökig az igények-
hez alkalmazkodó szabadidõs te-
vékenységekkel várunk minden
érdeklõdõ kicsit és nagyot a sár-
szentmiklósi klubba: pingpong,
sakk, darts, kézmûves-foglalkozá-
sok, kötélhúzás, mesék egymás-
nak, tollaslabdázás a szabadban.

A felügyelet csak a klubban zajló
programokra érvényes.

Ha vannak jó elképzeléseid, ho-
gyan töltsük hasznosan a szünetet,
várjuk az ötleteidet!

Nyitvatartási idõ: hétfõn, kedden,
szerdán 10–15 óráig, csütörtökön
13–18 óráig.

Várunk mindenkit!

Adomány
a karitásztól

A sárbogárdi karitászcsoport a hét
folyamán kapott egy jelentõs élel-
miszer-adományt, melyet több
mint 400 rászoruló család részére
osztanak szét az önkénteseik Sár-
bogárd, Kislók, Töbörzsök terüle-
tén. Szívesen várják maguk közé
azokat, akik csatlakoznának az
önkéntesek sorába.

Hargitai Kiss Virág

BAKANCSRA,
BICAJRA FEL!

Mezõföld
teljesítménytúra

2010. július 10-11.,
Nagylók

nappal 60-50-30-15 km-en,
éjjel 40-20 km-en,

kerékpárral 50 km-en.

Szálláslehetõség van!

Részletek:
Vígh-Tarsonyi László

(70/340 2913),
Viniczai Ramóna (20/515 2751).
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A NYÁR VESZÉLYEI
Itt a nyár, a pihenés és a nyaralás ideje, amikor
próbálunk kikapcsolódni a hétköznapok világá-
ból. Aki teheti, megcélozza a strandokat, well-
ness központokat, vagy a természetes vízpar-
tokat.

Általában magunkkal visszük a kényelmünket
biztosító értékeinket, készpénzt, bankkártyát,
üdülési csekket vagy mûszaki cikkeket (fény-
képezõgép, MP4, mobiltelefon) és természete-
sen ékszert, kulcsokat.

Sajnos a körültekintést és óvatosságot nem
spórolhatjuk meg ezekben a napokban sem,
mert a strandszarkák a meleg napokon is „dol-
goznak”, és hidegzuhanyként érhet bennünket
cselekményük eredménye.

Hasznos tanácsok
autónk védelmében

A parkolóhely megválasztásánál legyen szem-
pont, hogy kijelölt parkolóban álljon le. Az ilyen
parkolókban általában fizetni kell, viszont a leg-
több helyen van valamilyen ellenõrzés, eseten-
ként kültéri kamera, esetleg sorompó védi a te-
rületet, és éjszakára kivilágítják. (Figyelje a
parkolás rendjére figyelmeztetõ táblákat, fel-
iratokat!)

A fizetõs parkolóban kapott jegyet vigye ma-
gával, mivel azt az autótolvaj fel tudja használni
távozáskor (egyes helyeken a beléptetéskor
kapott parkolókártyát távozáskor szükséges
felmutatni)!

Fontos! A gépjármûvet kulccsal zárja le, az ab-
lakokat résnyire se hagyja nyitva, és használja
a meglévõ mechanikai, illetve elektronikus vé-
delmi és riasztóberendezéseket, melyek nehe-
zítik a jármû feltörését és a motor indítását!

Az utastérben ne hagyjon semmiféle értéktár-
gyat (ruhát, táskát), mivel ezek a tolvajok fi-
gyelmét felkelthetik, azokét, akik kisebb érték
megszerzése végett betörik az ablaküveget!
Komolyabb értéket a csomagtartóban sem ér-
demes hagyni, mert nincs biztonságban (pl.
laptop)!

Figyelem! Az utóbbi években gyakori bûnelkö-
vetési módszer, hogy ki- és beszálláskor meg-
szólítják a kiszemelt áldozatot, és különféle
módon elterelik a figyelmét, majd a már nyitott
utastérbõl észrevétlenül ellopják értékeit. A fi-
gyelemelterelés közé tartozhat az, hogy mû-
szaki hibára hívják fel a figyelmet, például elõ-
zõleg kiszúrják szándékosan a gumiabroncsot,
és a kerékcsere alatt lopnak.

Egy másik trükkös lopási módszer, hogy a par-
koló kocsitól követik áldozatukat, akinek autó-
kulcsát megszerzik, majd annak segítségével
viszik el a jármûvet. Gyakran elõfordul térsé-
günkben, hogy a strandon hátrahagyott holmi-
val együtt emelik el a kulcsot.

Másrészt elõfordul, hogy öltözõszekrényt tör-
nek fel, illetve az elektromos kóddal záródó aj-
tót nyitják fel és viszik el az indítókulcsot.

Tanácsok strandlopás
elkerülésére

Ne vigye magával, csak a legszükségesebb dol-
gokat! Kerülje az értékes ékszer, nagyobb
mennyiségû készpénz, mûszaki cikk, feltûnõ ér-
ték vízpartra történõ kivitelét! A készpénzt, au-
tókulcsot – a fenti okok miatt – vigye magával
valamilyen vízhatlan tárolóeszközben, amit
esetleg nyakban hordhat!
Amennyiben mûködik értékmegõrzõ, azt vegye
igénybe, mert az ott elhelyezett tárgyakért fele-
lõsséget vállalnak! Ennek kulcsa mindig legyen
Önnél!
Õrizetlenül ne hagyja dolgait! Amennyiben töb-
ben vannak, valaki folyamatosan maradjon a
csomag mellett!
A közvetlen Ön mellett strandoló személyeket
vegye szemügyre, figyeljen a szomszédja cso-
magjaira is!
A gyanúsan viselkedõ személyeket figyelje
meg, és szóljon a strand alkalmazottjainak, ne
menjen el szó nélkül az észlelt negatív jelensé-
gek mellett!
Lopás észlelése esetén azonnal értesítse az ille-
tékes rendõrkapitányságot (107, 112), a helyi
biztonsági szolgálatot és a fürdõhely személyze-
tét, adjon pontos tárgyleírást az elvitt dolgokról,
amennyiben gyanakszik valakire, úgy az elköve-
tõ(k) személyérõl!
Amennyiben bankkártyát vitték el, intézkedjen
azonnal telefonon a letiltásról, lakáskulcs ese-
tén zárcserérõl (bankkártya mellett ne tároljuk
PIN-kódunkat)!
Hasznos lehet, ha ismeri az értékei ismertetõ je-
leit, amelyek a késõbbi azonosítást megkönnyí-
tik (mûszaki cikk esetén: típus, gyári szám,
IMEI-szám)!
A helyszínt õrizze meg eredeti állapotában, és
ne nyúljon ahhoz, amihez a tettes láthatóan hoz-
záérhetett, vagy amit hátrahagyott (a rögzített
nyomok bizonyítékul szolgálhatnak)! A hatóság
kiérkezéséig a terület õrzésérõl valaki gondos-
kodjon!
Az esetek felderítését nehezíti, hogy a sértettek
sokszor a strandolás végeztével észlelik a meg-
károsításukat, és a tettesrõl ritkán van informá-
ciójuk, a sok vendég között is alig akad, aki felvi-
lágosítást tud adni. Ennek ellenére, ha kárt
szenved, azonnal tegyen feljelentést. Az elvitt
dolgokról adjon részletes leírást, valamint ve-
gye igénybe az áldozatsegítõ szolgálat segítsé-
gét.
Bõvebb információt kaphat a www.police.hu
és a www.bunmegelozes.eu honlapokon.
Amennyiben külföldi utazást tervez, tanulmá-
nyozza át a Külügyminisztérium honlapján meg-
jelentetett, az egyes országokról külön-külön el-
készített beutazási feltételeket, valamint konzuli
tárgyú tájékoztató kiadványokat. Továbbá taná-
csos a honlapon szereplõ listákból kigyûjteni a
felkeresni kívánt országokban mûködõ nagykö-
vetségek, fõkonzulátusok, tiszteletbeli konzuli
képviseletek címeit, telefonszámait.
KÖRÜLTEKINTÉSSEL, ÓVATOSSÁGGAL ELÕZ-
ZÜK MEG A BÛNCSELEKMÉNYT!

Gondtalan nyaralást kívánunk! Rendõrség

Túlpörögve
Sárbogárdon egy Renault típusú személy-
gépkocsi vezetõje lakott területen belül az
50 km/h helyett 109 km/h sebességgel köz-
lekedett.
Ezt a „rekordot” aztán egy Skoda típusú
személygépkocsi vezetõje 112 km/h sebes-
ségel döntötte meg. A bírság összege
mindkét esetben: 130.000 Ft.

A vandálok is
tuningolnak

Nem lehet ám akárhová letámasztani esté-
re az autót! Egy sárszentmiklósi lakó a
Vasút utca végén „csillaggarázsban” altat-
ta kedvenc jármûvét, mert a nagy sár miatt
nem tudott beállni az utcájukba. Másnap-
ra a kocsi külleme varázsütésre megválto-
zott, de nem a tulaj örömére.

Talán a hétvégi tuningtalálkozó ihletett
meg néhány helyi randalírozót: megszaba-
dították egy visszapillantótól a kocsit, mert
az nagyon növeli a légellenállást. Motor-
háztetõn való ugrálás módszerével csinosí-
tották meg a karosszériaelemeket, vala-
mint futurisztikus formára hajlították az
ablaktörlõlapátokat. A meglepett gépjár-
mû-tulajdonos ismeretlen tettes ellen tett
följelentést a Sárbogárdi Rendõrkapitány-
ságon.

KÉK HÍREK
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Trükkös tolvajok Fejér megyében
Az elmúlt idõszakban ismételten megnöve-
kedett a becsapott, „trükkösen” meglopott em-
berek száma megyénkben.

A rendõrségi tapasztalatok azt mutatják, hogy a
bûncselekmények áldozatává válás tekinteté-
ben különös figyelmet kell fordítani az idõskorú
állampolgárok védelmére, hiszen a bûnelköve-
tõk gyakran kihasználják kiszolgáltatott helyze-
tüket, jóindulatukat és jóhiszemûségüket. Az
idõs emberekre a legnagyobb veszélyt a vagyon
elleni bûncselekmények jelentik, ezek közül is el-
sõsorban a lopás, zseblopás, betöréses lopás,
besurranásos lopás, trükkös lopás, csalás, sik-
kasztás és rablás.

Az Enyingi Rendõrõrs büntetõeljárást folytat is-
meretlen személyek ellen lopás miatt. A két is-
meretlen még június 29-én délelõtt keresett fel
otthonában egy 89 éves enyingi hölgyet, akinek
azt mondták, hogy az EON dolgozói. Miután az
egyik megnézte a villanyórát, kérte, hogy hadd
üljön le valahova, mert sok írnivalója van. Ekkor
a sértett bekísérte az elõszobába. A másik férfi
közölte, hogy átmegy a szomszédba. Miután
végzett az írással, a férfi közölte, hogy tízezer fo-
rint többletfizetése van, melyet szeretne részére
kifizetni, de mivel csak 20.000 Ft-os bankjegye
van, adjon neki vissza belõle. A hölgy átadott ne-
ki egy tízezrest, ám ezen egy kis szakadás volt,
és emiatt az ismeretlen férfi kérte, hogy cserélje
ki. Ekkor a sértett bement a lakásba, és egy zárt
szekrénybõl, ahol a spórolt pénzét tartotta, ki-
vett egy másik tízezrest. Az idõközben visszaér-
kezõ tettestárs felszólította a hölgyet, hogy mu-
tassa meg a garázsa villanykapcsolóit is, mert
amennyiben rosszak, az EON most ingyen kicse-
réli. Mialatt a garázsba mentek, az elsõ tettes az
elõzõleg már látott helyrõl eltulajdonította a sér-
tett 2.000.000 forintnyi készpénzét, és kb.
60.000 forint értékû arany ékszerét. A házba
visszaérkezõ sértett már csak azt látta, hogy a
férfi kifut a kertjébõl, és ekkor már futott utána a
társa is.

2010. június 29-én, a vízmûvek munkatársainak
kiadva magukat, három ismeretlen férfi a sértett
figyelmét elterelve tulajdonított el 97.000 forin-
tot egy dunaújvárosi idõs asszonytól.
2010. június 18-án szintén Dunaújvárosban ká-
rosított meg egy ismeretlen férfi és nõ egy idõs-
korú hölgyet, aki szõnyegvásárlás ürügyén en-
gedte be az ismeretleneket otthonába.
Ajánlások a trükkös lopások megelõzése érde-
kében:
A trükkös lopások elkövetési módszerére jellem-
zõ, hogy az elkövetõ valamilyen ürüggyel beké-
redzkedik a lakásba, elvonja a házigazda figyel-
mét (pl. kér egy pohár vizet), illetve valamilyen
módon megpróbálja eltávolítania a szobából,
majd összeszedi az értékeket, és sietõsen távo-
zik a lakásból.
A hamis óraleolvasók a „mérõkészülékek leolva-
sásának”, a szerelõk a „házban tapasztalt rend-
ellenességek” elhárításának ürügyén jutnak be a
lakásba, ahonnan a sértett figyelmének elterelé-
sével különféle értékeket tulajdonítanak el. Túlfi-
zetés ürügyén nagyobb papírpénzbõl kérnek
vissza, és így figyelik ki, honnan veszik elõ a sér-
tettek a pénzt.
Az álügynökök különféle kedvezõnek tûnõ üzle-
tek felajánlásával bírják rá az idõs embereket a
lakásba való bejutásra, majd eltulajdonítják az
értékeket.
Az álrendõrök módszerére jellemzõ, hogy a kiho-
zott nyugdíj bemutatását kérik arra hivatkozva,
hogy a bankjegyek hamisak, ezért azokat lefog-
lalják, és megígérik, hogy az ellenértéket késõbb
postán kiküldik.
Ne engedjen be senkit a lakásba, akinek sze-
mélyazonosságáról nem gyõzõdött meg hitelt
érdemlõen! Még akkor se engedje be, ha hivata-
los szerv, vagy vállalat képviselõjének mondja
magát! A rendõrkapitányság, vállalat, közmû-
szolgáltató telefonon történõ felhívásával ellen-
õrizze le, hogy valóban azokkal van-e dolga, akik-
nek mondják magukat! Amennyiben társasház-

ban lakik és valamilyen közmûprobléma van, ar-
ról a gondnoknak mindenképpen tudnia kell!
Kérjük Önöket, hogy bejárati ajtajukra szereltes-
senek fel megfelelõ biztonsági zárakat!
Ha csengetnek, ellenõrizze, ki keresi, használjon
széles látókörû optikai kitekintõt!
Ajtaját ne tárja ki idegennek! Gondolja át, indo-
kolt-e az idegen jövetele, miért kér iratot, érté-
ket, pénzt Öntõl! Kérjen igazolványt, ellenõrizze
azt, illetve a megadott telefonszámot, közben ne
engedje be az idegent!
Ne tartson otthon 100.000 Ft feletti összeget,
tegye inkább bankba!
Az értékekeit ne hagyja elöl, zárja el, lehetõleg
lemez-, vagy pénzkazettákba! Ha rajtakap egy
besurranó tolvajt, a helyzetet mérlegelve gon-
dolja át, hogy szembeszáll-e vele.
Legyen jó viszonyban szomszédjaival! Ha Ön is
figyelmet szentel nekik, õk is jobban fognak fi-
gyelni, ha segítségre volna szüksége.
A besurranásos lopásokat jellemzõen családi
házaknál és földszinti lakásoknál követik el, ezért
célszerû rácsot felszerelni a földszinti ablakokra,
a bejárati ajtót pedig zárva tartani akkor is, ha
otthon tartózkodik!
A kapu, bejárati ajtó zárjában soha ne hagyja
benn a kulcsot! A kiskaput akkor is tartsa zárva,
amikor otthon tartózkodik!
A ház ablakait, melléképületeit tartsa zárva, ha
elmegy otthonról! Otthonának kulcsait ne rejtse
el az ajtó közelében, az elkövetõk ismerik a
„dugi” helyeket!
Ajtóérintkezõ segítségével a belsõ folyosón el-
helyezett bim-bam csengõ mûködtetése jelzést
adhat arról, hogy valaki belépett a házba.
Aki rosszullétre hivatkozik, számára hívjanak
mentõt, vagy irányítsák a közeli orvosi rendelõ-
be.
A pénzváltás ürügyével próbálkozót a legköze-
lebbi üzletbe, pénzintézetbe küldjék.

Rendõrség

TÁMOP Abán
Az Aba–Soponya Közoktatási Társulás a TÁMOP
3.1.4. pályázat keretében támogatást nyert a kom-
petencia alapú oktatás bevezetésére.

A kompetencia alapú oktatás a gyermekek egyéni
adottságát veszi figyelembe. Kiindulási pontként a
gyermekek tudását fogadja el, és ehhez képest
méri fejlõdésüket.

Az Aba Sámuel Általános Iskola Béke téri telephe-
lyén 4 pedagógus vezette be ezt az új oktatási for-
mát matematika, szövegértés-szövegalkotás, szo-
ciális-életviteli és környezeti kompetencia területe-
ken.

A bevezetõ pedagógusokra nagy terhet rótt az új
tanulásszervezési mód bevezetése, mind az órákra
való felkészülés, mind pedig az órai munka tekinte-
tében. A tanulóknak is meg kellett szokniuk ezeket
a módszereket.

Az új, kooperatív tevékenységekkel a tanítóknak
fejleszteniük kell a tanulók együttmûködési készsé-

gét, toleranciáját, segítõkészségét, a fegyelmet,
önkritikát.
A tanév végén elmondható, hogy ez teljes egészé-
ben sikerült is.
A pedagógusok a tanév folyamán szakmai megúju-
lást segítõ tanfolyamokon vettek részt, és munká-
jukat mentorok is segítették.
A tavasz folyamán a pedagógusok szakmai nap ke-
retében mutathatták be kollégáiknak az eddig elért
eredményeket.
A jó gyakorlatok megvásárlása pedig további lehe-
tõséget ad arra, hogy még szélesebb körben meg-
ismerhessék ezt a fajta oktatási formát. Olyan in-
tézmények bevált anyagait adaptálhatják, melyek
más iskolákban már jól bevált módszerként mûköd-
nek.
Az új módszer bevezetése mellett kötelezõen meg-
valósítandó feladatokat is teljesíteniük kellett a ne-
velõknek. Ilyen volt például egy témahét, egy há-
rom hetet meghaladó projekt megszervezése, vagy

egy moduláris oktatási forma megtervezése. Ezek
meg is valósultak, nagy sikerrel.
Az iskola tanárai fantázianevekkel illették ezeket az
oktatási tömböket, melyek így még érdekesebbé
váltak a tanulók számára. Ilyen volt például a
„Nyúlkaland”, mely a húsvéti népszokásokat fog-
lalta csokorba. E témahét keretében minden tanóra
és tananyag a húsvét köré csoportosult.
Vagy például a „Csillagmorzsák” – ami tõlünk telik
anyák napja ünnepére” nevet viselõ, három hetet
meghaladó oktatási projekt, mely a nevébõl is adó-
dóan az anyák napja ünnepe köré szervezte a tan-
órákat és a tanórán kívüli tevékenységeket.

Abai iskola
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Evangélikus gyermektábor
A sárbogárdi és sárszentmiklósi evangélikus közösség tábort szer-
vezett a térség fiataljainak erre a hétre. A miklósi templom udva-
rán rendezkedtek be, ahol a több településrõl érkezõ gyerekek
kedvükre játszhatnak a nekik szimpatikus játékokkal, így használ-
ják például a pingpongasztalt, a hintát, de csocsóznak és akár tol-
lasozhatnak is. Ám ez nem minden, hiszen a tábor ideje alatt taní-
tó jellegû programokat szerveznek a fiataloknak a lelkész, Vár-
aljainé Melis Orsolya hitoktató, pedagógus és lelkes szülõk közre-
mûködésével.
Bõjtös Attila lelkész elmondta, hogy az idei napközis tábor fõ té-
mái a kövek, ugyanis sok bibliai történet köthetõ ezekhez. Sok já-
tékos feladatot találtak ki a kövekkel kapcsolatban, így felelevení-
tették az öt kõ játékot, melynek eszközeit a gyerekek saját kezûleg
készíthették el, de sokan kivették a részüket kedden a kõfestésbõl
is. Bõjtös Attila szerint – s ennek magam is szemtanúja vagyok –
senki nem unatkozik.

Attól függetlenül, hogy a gyerekek több településrõl érkeztek, a
remek programok segítségével a hét végére egy nagyon jól össze-
kovácsolódott csapat lesz ebbõl a társaságból. A fiatalok nagyon
jól érzik magukat, szinte kivétel nélkül mindenki a szerdai kirán-

dulást várta, valószínûleg azért, mert a végállomás (Gorsium)
meglepetés volt számukra.
A lelkésszel és a gyerekekkel készült interjút a Bogárdi TV-ben
tekinthetik meg.

Menyhárt Daniella

Érdekesség: SZÓFELHÕ
Ezek a szavak jellemzik ennek az újságnak a tartalmát. Minél nagyobb egy szó, annál többször fordul elõ.
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Szent Péter-napi
Halászbúcsú

2010. július 10. (szombat)

Az idén 10. alkalommal
Sáregres–Rétimajorban!

A Bárkaszínpad programja
9.50 a Ten Dance táncklub bemutatója (Radnai Zoltán és barátai)

10.15 Tóth Ildikó és Bakonyi Anett divat-stílustervezõk bemutatója
– Budapest

10.30 a Bokréta Néptáncegyüttes fellépése – Dég

11.00 a Sukorói Néptáncegyüttes –
Sukidance és Everdance Táncszínház

11.45 a Bokréta Néptáncegyüttes fellépése – Dég

12.00 Galiba zenekar – népi zenék elõadása

13.00 eredményhirdetés – halfõzõ- és színész-horgászverseny

14.00 Kincses Színház – Brémai Muzsikusok (bábmûsor)

15.00 Südi Iringó és tánccsoportja – latin show

15.30 Scholl Dancers – divattánc-bemutató – Százhalombatta

Sportprogramok
Vitorlázás a 7-es tavon

Rétimajori foci-vb (általános iskolás csapatoknak)

Gasztronómia
Halételfõzõ-verseny

A Rétimajor Étterem kitelepült konyhája

Halételek, halpénzért!

LÁTVÁNYOSSÁGOK
Wellness park

Old Timer autók bemutatója (Chevrolet, Fiat klub)

Herman Ottó tér
Gödöllõi Solymászok – solymász-íjászbemutató, jurta

Rendezvénysátor
Sziklási Gábor fotókiállítása

Az Androméda travel sátora
Tombola, értékes nyereményekkel

Múzeumtér
Kézmûvesek, népmûvészek kiállításai, kirakodóvásár

A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. bemutatkozása

Pannon Egyetem Keszthely – halas projektek bemutatása

Gyermekprogramok
Arcfestés, rajzverseny, strand, bábmûsor, szalvétaszobrászat

IV. CECEI
JULIÁLIS

JÚLIUS 10., SZOMBAT,
JÓKAI UTCA

10.00 órától: játszóház, tûzoltó-, rendõrbemutató;

15.00 órától: Varga Gábor polgármester, a Fidesz–KDNP or-
szággyûlési képviselõjének ünnepi köszöntõje;

– Bali Péter, az országos mesemondóverseny
elsõ helyezettjének meséje;

– a Cecei Búzavirág Népdalkör mûsora;

– a Cecei iskola végzõs diákjainak színpadi elõadása;

– a Gerlice Néptáncegyüttes mûsora;

– a Cecei Musical Barátok Társulata;

– a Gerlice Néptáncegyüttes mûsoros blokkja;

– Varga Judit elõadása;

– a pálfai Vándorok tánccsoport bemutatója;

– a Németkéri Nemzetiségi Tánccsoport elõadása;

– a kölesdi néptánccsoport bemutatója;

– a Csámpai Country Club mûsora.

Az est sztárvendége
a Unique együttes.

A koncert után utcabál Szabó László
közremûködésével.

JÚLIUS 11., VASÁRNAP,
SPORTPÁLYA, VÁSÁRTÉR

8.00 órától: fogathajtás és lovas programok a futballpályán a
Cecei Lovas Egyesület szervezésében;

13.00 órától: falvak közti vetélkedõ (tréfás játékok, sorverse-
nyek 6 fõs csapatokkal, Alap, Alsószentiván, Vajta, Sáregres,
Rétszilas, Cece részvételével).

Kísérõ programok:
ingyenes ugrálóvár, trambulin,

kirakodóvásár.

Szeretettel várjuk Önöket és kedves családjaikat!

A rendezõk a mûsorváltoztatás jogát fenntartják.
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Variációk fõzelékre

Lencsefõzelék gazdagon
Hozzávalók: 3 doboz lencse (a konzervet egyszerûbb kezelni), 1 fej hagyma, 3-4
gerezd fokhagyma, 3 szelet, kb. fél centi vastag kolozsvári szalonna, 2 evõkanál
liszt, 2-3 babérlevél, 2 teáskanál pirospaprika, só, bors, leveskocka, tejföl, cit-
rom.
A kolozsvári szalonnát vékonyra felszeleteljük, a zsírját kisütjük, majd kiszed-
jük. A zsírban megpirítjuk a hagymát, ráöntjük a lisztet, amikor zsemleszínû
lesz, rádobjuk a zúzott fokhagymát, majd félrehúzzuk és belerakjuk a pirospap-
rikát. Ezek után belerakjuk a lencsét, és felöntjük annyi vízzel, hogy fõzeléksû-
rûségû legyen. Beletesszük a fûszereket és a babérlevelet. A sóval módjával
bánjunk, mivel a szalonna sós. Ha felforrt, beleteszünk egy leveskockát. Sûrû
kevergetés mellett készre fõzzük. Tálaláskor a tetejére szórjuk a kolozsvári sza-
lonnát. Tejföllel és egy kis citromlével pikáns és finom. Betétnek csinálhatunk
még hozzá sült virslit, vagy debrecenit. Nem éppen fogyókúrás étel, de nagyon
finom!

Kukoricafõzelék
Hozzávalók: 50 dkg kukoricakonzerv, vagy 1 csomag fagyasztott tejes kukorica,
5 dkg vaj, 1 evõkanál liszt, 1-2 dl tej, 1 dl tejszín, só, õrölt fehér bors, (1 csokor
petrezselyem).
A konzervkukoricát leszûrjük, és a vajon megforrósítjuk, erõs lángon zsírjára
sütjük. A liszttel meghintjük, és annyi tejjel engedjük fel, hogy sûrû mártás le-
gyen. Sóval meg õrölt fehér borssal ízesítjük, és tejszínnel gazdagítva tálaljuk.
(A tálon meghinthetjük finomra vágott petrezselyemmel is a tetejét.) Ha mirelit
kukoricát veszünk hozzá, a vajban felolvasztott kukoricát zsírjára sütjük, liszttel
meghintjük, és ugyanúgy járunk el vele a továbbiakban, mint a konzervkukori-
cával.

Burgonyapürében sült tojás
Hozzávalók: burgonya, babérlevél, tejföl, tojás, sajt.
A burgonyát vízben, sóval, kis babérlevéllel megfõzzük. Leszûrjük, és egy pohár
tejfölt teszünk bele, majd összetörjük. Egy tepsit zsiradékkal kikenünk, majd
beletesszük a pürét, elsimítjuk. Kanállal mélyedéseket készítünk bele (annyit,
amennyi tojást szeretnénk beleütni). Üssük bele a tojásokat, rakjuk be a sütõbe,
és süssük, míg a tojás a tetején meg nem sül. Ha kész, reszelt sajttal leszórjuk.

Joghurtos cukkinifõzelék
Hozzávalók: 3 zsenge, 15-20 cm hosszú cukkini, 1 fej hagyma, 1 nagy pohár jog-
hurt, vagy sovány tejföl, 3 nagy evõkanál étkezési keményítõ, só, bors, pár csepp
ecet, vagy citromlé, apróra vágott kapor (ha valaki nem szereti, akár el is hagy-
ható).
A cukkiniket tök-, vagy nagyobb lyukú citromreszelõn le kell reszelni, addig az
apróra vágott hagyma párolódik. A zsenge cukkinit nem kell megpucolni. A pá-
rolt hagymára jöhet aztán a cukkini, víz, só, bors. Ha megpuhult, a joghurttal és
keményítõvel csak be kell habarni, illetve citromlével, vagy ecettel és apróra vá-
gott kaporral ízesíthetjük. Ha egy kevés marad, egy kis fokhagymával megbo-
londítva hidegen és melegen is nagyon finom sült hús mellé.

NAGYMAMA RECEPTJEI

Heti idõjárás
A következõ idõszakban általában de-
rült idõre, sok-sok napsütésre számít-
hatunk. Csapadék nem várható. A lég-
mozgás gyenge marad. Napról napra
erõsödik kissé a nappali felmelegedés.
A hétvégére igazi kánikula köszönt be.

www.metnet.hu

AZ ÖRDÖG MOST MÉG
KEVÉSBÉ ALSZIK

Nagyon nagy disznók élnek körülöttünk. Ezt a mi-
nõsítést emberekre értem, nem sertésekre. Hall-
gassák meg az alábbi esetet!
Megcsörren a nyolcvanéves nagymama telefonja,
kellemes nõi hang jelentkezik.
– Megismered a hangom, Nagyi?
– Te vagy az, Pannikám? Mi a baj?
– Bajban vagyok, Nagyi. Most nem érek rá elmagya-
rázni, majd elmesélem. Elég az hozzá, hogy nagyon
gyorsan szükségem volna egy komolyabb kölcsön-
re, amit már holnap délután törleszteni tudok.
– Mennyi pénzre volna szükséged, unokám?
– Mennyit tudnál hirtelenül összeszedni? Legalább
kétszázezer kellene. De ha több is akad, az még
jobb. Ugye, tudod, hogy szeretlek, és tudom, hogy te
is szeretsz engem. Nem kell félned, holnap meg-
adom. Lehet, hogy háromszázezer is összejönne?
– Talán van nálam annyi.
– Háromszázötven kellene tulajdonképpen. Az
nagy segítség volna.
– Eljössz érte ide hozzám?
– Jaj, az nem megy. Dunaújvárosban vagyok. Meg-
kérek egy megbízható embert, hogy ugorjon el érte.
Az kellene, hogy beteszed az összeget egy boríték-
ba, és fél órán belül megáll a ház elõtt egy taxi, a so-
fõrnek át kellene adni. Ugye, menni fog ez, Nagyi?
Nagyon segítenél rajtam. Szeretlek. Puszi, puszi,
majd találkozunk. A taxisnak add oda nyugodtan,
megbízhatunk benne.
A nõ letette a kagylót, a nagymama riadtan pénze-
ket vett elõ, számolgatni próbálta, de részben a lel-
kiállapota, részben a gyenge látása miatt ez nehe-
zen ment, a kétezreseket összetévesztette a húszez-
resekkel, a szõnyeget bankjegykötegek lepték el.
De közben folyton jöttek a sürgetések Dunaújvá-
rosból, a lány szinte szünet nélkül lefoglalta a nagy-
mama vonalát. Egy percnyi alkalom mégis adódott,
a néni sebesen áttelefonált a szomszédba a lányá-
hoz.
– Marikám, gyere át gyorsan!
A lánya helyett azonban a fürgébb lábú unoka, ép-
penséggel Panni szaladt át, aki épp ott tartózkodott
az anyjánál.
– Hát te már megjöttél Dunaújvárosból, Panni?
– Én? Három hónapja nem voltam Dunaújváros-
ban.
Azonban perceken belül megállt a ház elõtt egy fe-
kete taxi, határozott sofõr jött be, és kérte a boríté-
kot.
Nem kapta meg.
– Jó, hogy nem ért el a szívinfarktus, úgy megrémül-
tem ettõl a telefontól. Azt hittem, valami szörnyû
bajban vagy – mondta késõbb az unokájának a
nagymama.
Mit szólnak egy ekkora pimaszsághoz? Véletlenen
múlt, hogy egy disznónak nem sikerült lenyúlnia egy
öregasszonynak a temetésére összekuporgatott fo-
rintjait. Valakinek a jóságával visszaélni az egyik
legaljasabb dolog. Az ilyen szélhámosok miatt inog
meg az emberek hite egymásban.
Figyelem! A telefon veszélyes masina. A szélhámos
gátlástalan, ügyes és nagyon ravasz. Szülõk, nagy-
mamák, vigyázzatok!

(L. A.)
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A juhászlegény három szeretõje
Megkapta a juhászlegény a behívóját, be
kellett rukkolnia katonának. Három lány-
nak is csapta a szelet, mind a háromtól
elköszönt.
Elment az elsõhöz.
– Katonának visznek, elköszönök tõled.
Mondd meg nékem, mivel fogsz meggyá-
szolni, míg oda leszek!
A lány gondolkodott, gondolkodott.
– Mivel tudnálak meggyászolni? Három év
nagyon hosszú idõ, de addig nem fésülkö-
döm, nem mosakodom.
Nagyot nézett erre a juhászlegény, de egy
árva szót sem szólt rá. Illedelmesen elbú-
csúzott, aztán a másik szeretõjéhez vette
az irányt.
Neki is mondja:
– Ennyi és ennyi ideig udvaroltam neked,
és most elszakadok tõled, katonának visz-
nek. Mivel fogsz meggyászolni?
– Míg oda leszel, sem az udvart nem söp-
röm, sem a házat nem takarítom.
A juhászlegény erre is nézett nagyot, de
nem szólt rá semmit.
Eljutott a harmadikhoz. Annak is mondja:
– Sokat voltunk együtt, beszélgettünk, mu-
latságba jártunk, itt is voltunk, ott is vol-
tunk, és most vége mindennek, katonának
visznek. Meg fogsz-e gyászolni?
– Meg bizony.
– Mivel?

– Ha annyira kívánod, hogy meggyászolja-
lak, három évig felöntözöm bánatomban a
moslékot a padlásra.
A juhászlegényt ez a mondás is megütötte,
de nem szólt ellene semmit.
Telt-múlt az idõ, a juhászlegény egy-két al-
kalommal hazajött szabadságra, ellátoga-
tott ilyenkor a lányokhoz is. Az elsõ tény-
leg nem fésülködött. Bizony bodros volt,
beboglyasodott a haja. A másiknak meg
nagy összevisszaság az udvarán, a háza
meg szennyes. Az sem volt valami kelle-
mes látvány. Csak a harmadiknál volt rend,
a lány is takaros, ott nem bántotta a szemét
semmi. Persze, a padlásra nem
kukkanthatott fel.
Mikor megkapta az obsitot, úgy gondolta,
feleséget hoz a házhoz, a három lány közül
egyiknek beköti a fejét.
Elment az elsõhöz.
– Hadd látom, mivel gyászoltál meg!
Alig ismert a lányra, ahogy elõtte állt bog-
lyasan, piszkosan, csipásan. Szinte rá sem
tudott nézni, úgy megundorodott tõle.
Elment a másikhoz. Ott meg alig tudott
bejutni a kapun, nem akart nyílni a sok sze-
méttõl. No, a sok ráncigálás után csak en-
gedett, de a házba már csak lapáttal tudott
utat törni magának. Itt sem vidult fel,
örült, mikor otthagyta a szennyes portát.
Végül a harmadiknál kötött ki. Szépen ki-
takarított lakásba lépett, a lány meg csino-

san, szépen öltözködve, kifésülködve
várta.
– No, mivel gyászoltál meg?
– Felöntöztem a moslékot a padlásra.
– Mutasd meg, hova öntözhettél annyi
moslékot!
Gondolta a legény, hogy valami óriási dé-
zsába gyûjtögette. Milyen bûz lehet ott há-
roméves moslékkal a padláson!
Kinyitotta a lány a padlásajtót, fölnézett a
legény. Hát, csak úgy verte a fejét a sok
sonka, kolbász, szalonna. Annyi volt a ru-
dakra akasztgatva, hogy majd leszakadtak.
A juhászlegény mindjárt átölelte a lányt,
mert úgy gondolta, õt fogja feleségül ven-
ni, õ gyászolta meg a katonaszeretõjét a
leghelyesebben.

Magyar népmese

Búcsúbál
Sárszentágotán

a kultúrházban
2010. július 10-én

21.00 órai kezdettel!

Tombola és büfé is üzemel!

Belépõ: 500 Ft.

A szervezõség tagjai sok szeretettel
várnak mindenkit!

A Madarász József
Városi Könyvtár nyári

nyitva tartása
A könyvtár

2010. július 26-ától
augusztus 22-éig zárva lesz.

A nyári szünet után is várjuk kedves Ol-
vasóinkat és leendõ Olvasóinkat könyv-
tárunkba, ahol 59.831 db könyv, 1.923
db DVD, 103 db folyóirat, 5 db számí-
tógép áll a dolgozni, olvasni, szórakozni,
kikapcsolódni vágyók rendelkezésére.
Szeptember végétõl nívós és ingyenes
programokkal várunk minden érdeklõ-
dõt.
Felhívjuk kedves Olvasóink figyelmét
arra, hogy a Madarász József Városi
Könyvtár július-augusztus hónapban
szombatonként zárva van.
Minden kedves Olvasónak kellemes pi-
henést, nyaralást, kikapcsolódást, fel-
töltõdést kívánnak a könyvtár dolgozói!
…és kérjük, ne feledjék:

augusztus 24-étõl ismét
TALÁLKOZ(Z)UNK
A KÖNYVTÁRBAN!

PÁLYAVÁLASZTÓ
LÁNYOK, FIÚK!

A KOSSUTH ISKOLA PÓTFELVÉTELT
HIRDET

TEXTILTERMÉK-
ÖSSZEÁLLÍTÓ,

SZOBAFESTÕ ÉS MÁZOLÓ
SZAKMÁKRA.

Várjuk jelentkezésedet, ha sajátos nevelési
igényû vagy, esetleg helyet szeretnél

változtatni, vagy kimaradtál, de rájöttél,
hogy mégis tanulni szeretnél.

Tanulóink ösztöndíjban részesülnek.

Látogasd meg korszerû tanmûhelyünket,
kérj tanácsot!

Cím: 7000 Sárbogárd, József A. u. 20.

Telefon: 06 (25) 508 180.

Beiratkozás: 2010. június 29.,
2010. augusztus 4.
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Július 10., SZOMBAT
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel 8.00 Híradó 8.05 Sporthírek 8.10
Szezon 2010: Kapcsolódjunk ki! 8.40 Sam, a tûzoltó 9.00 Thomas és barátai 9.25
A kis Amadeus – Az ifjú Mozart kalandjai 9.50 Clic és Kat 10.00 Inami 10.20 Vízi
duma 10.30 Ötös fogat 10.55 Sötét jóslat 11.25 Élet a Nagy-Korallgáton 12.00
Hírek 12.05 FIFA 2010 Labdarúgó-vb 14.00 Kell egy csapat 14.30 WTA TOUR nõi
tenisztorna 16.10 Hogy volt!? – Válogatás 17.40 Életképek 19.00 Szerencse-
szombat – a Luxor sorsolása 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Szerencse-
szombat – az Ötöslottó és a Joker sorsolása 20.10 FIFA 2010 Labdarúgó-vb
22.40 Hírek 22.45 Sporthírek 22.50 Kultúrház 23.20 Kubrick-menet 0.45 FIFA
2010 Labdarúgó-vb
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 A fantasztikus négyes 10.25
Játék 11.30 A dadus 12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.45 Nagymenõk 13.40
Forma-1 15.25 Elveszett kincsek kalandorai 16.40 Utazás a föld mélyére 18.30
Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 Jack, a villám 21.35 Dirty Dancing 2. 23.10 A
menedék 1.10 Kung-fu 2.00 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Teleki Sámuel útján 6.25 TV2-matiné 7.25 Nickelodeon kedvencek
9.25 Mókás állatvilág 9.55 Szurikáták udvarháza 10.25 Doktorológia Leslie
Nielsen módra 10.55 Két testõr 11.25 Babavilág 11.55 Így készült a 14. Kapcso-
lat Koncert 12.25 A láthatatlan ember 13.25 A kiválasztott – Az amerikai látnok
14.25 Doktorok 15.30 Rejtélyek kalandorai 17.30 Knight Rider 18.30 Tények
19.05 Magellán 19.35 Focianyu 21.15 Ütközetben eltûnt 23.10 A lény 3 0.45
Ezo.tv 1.35 Kalandjárat 2.00 Teleshop 3.00 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 9.05 Smink nélkül
10.00 Sport 12.00 Krónika 12.22 Történet hangszerelve 13.05 Kabaréklub 14.04
Világóra 14.35 G7 – Gazdasági magazin 15.05 Zöldövezet 15.30 Magyarország-
ról jövök 16.04 Idõt kérek 17.04 Jelenlét – Romák és a közélet 17.30 Krónika
17.50 Sportvilág 18.04 A Metro Klubtól a Szigetig 18.30 Mentés másként – Mû-
vészeti figyelõ 19.05 Sportvilág 19.25 Határok nélkül – A kultúráról 19.50 Mese
19.58 Zene 20.05 A Rádiószínház Dokumentummûhelye 21.04 Rádiószínház
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 11., VASÁRNAP
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel 8.00 Híradó 8.05 Sporthírek 8.10
Fõtér 9.00 Engedjétek hozzám 9.05 „Így szól az Úr!” 9.15 Katolikus krónika 9.40
Világi apostolok 10.05 Katolikus válaszok 10.30 A sokszínû vallás 10.45 Refor-
mátus magazin 11.10 Református ifjúsági mûsor 11.15 Bibliai jelenetek könyv-
kötéseken 11.30 Az utódok reménysége 12.00 Hírek 12.05 Sport7 12.35 FIFA
2010 Labdarúgó-vb 14.30 WTA TOUR nõi tenisztorna 16.10 Körhinta 16.40 Hogy
volt!? - Válogatás 18.05 Panoráma 18.35 Hogy volt!? – Extra 19.30 Híradó 19.50
Sporthírek 20.00 FIFA 2010 Labdarúgó-vb 23.35 Kultúrház 0.30 Hírek 0.35
Sporthírek 0.45 TS – Motorsport 1.10 Panoráma 1.40 Növények és emberek
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Trendmánia 10.30 Játék 11.35
MeneTrend 12.00 Híradó 12.15 Dáridó Lajcsival 12.45 A dadus 13.15 Magyar
autósport-magazin 13.35 Forma-1 16.05 Míg a halál el nem választ 16.30 Jég
veled! 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11 20.00 80 nap alatt a Föld körül 22.20 Pony-
varegény 1.25 Portré
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Teleki Sámuel útján 6.45 TV2-matiné 8.00
Nickelodeon kedvencek 10.00 Mókás állatvilág 10.30 TV2-matiné 11.30 Stahl
konyhája 12.00 Kalandjárat 12.30 Száguldó vipera 13.30 Célkeresztben 14.30
Sheena, a dzsungel királynõje 15.30 Crusoe 16.30 Üsd, vágd, focizzál! 18.30 Té-
nyek 19.00 Napló 20.05 Shrek 21.45 Nyakunkon az élet 23.30 Volt egyszer egy
Vadnyugat 2.15 Ezo.tv 3.05 Napló 3.55 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Vasár-
napi újság 8.30 „Az én ügyem” 9.05 „Retro-szótár – hangban” 10.04 Református
istentisztelet közv. 11.03 Sport 11.08 Gondolatjel 11.37 Pro és kontra 12.00 Kró-
nika 12.22 Harminc perc alatt a Föld körül 13.04 Sport 14.04 Szonda 14.35 Oxi-
gén 15.05 Hangalbum 16.04 Disputa 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sport-
világ 18.04 Esti séta 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sport-
világ 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Válogatás a Vasárnapi
újság reggeli mûsorából

Július 12., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Párizsi
jó barátok 9.50 Hogy volt!? Extra 10.45 Parlamenti napló 12.00 Híradó 12.15
Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00 Szomszédok 13.35 Roma Magazin
14.05 Domovina 14.35 Ez történt ma reggel 16.25 Körzeti híradók 16.35 Hírek
16.45 Teadélután 17.40 Elit gimi 18.40 McLeod lányai 19.30 Híradó 19.50 Sport-
hírek 20.00 Kékfény 21.00 Ítéletlovasok 22.35 Hétfõ este 23.00 Hírek 23.05
Sporthírek 23.10 Memento 23.20 Teadélután 0.10 Parlamenti napló 1.25 Revue
déja vu
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Fókusz Plusz 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Te
vagy az életem 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10 Játék 13.30 Fél kettõ 14.25
Kung-fu 16.15 A szerelem rabjai 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacso-
racsata 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 Hazudj, ha tudsz! 22.20 A rejtély
23.25 Poker After Dark 2009 0.20 Reflektor 0.35 Nem szentírás

TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Stahl
konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.30 Teleshop 11.50 Smokey és a
Bandita 3. 13.25 Kvízió 14.55 Szentek kórháza 15.55 Egy tini naplója 16.25 Joshi
Bharat 17.30 Árva angyal 18.30 Tények 19.05 Monk – Flúgos nyomozó 20.10
Aktív 20.45 Hõhullám 21.20 NCIS 22.20 Gyilkos számok 23.20 Különleges ügy-
osztály 0.20 Tények este 0.50 Ezo.tv 1.40 A csend kódja 3.20 Magellán 3.45
Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.03 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30
Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.30 A görög katolikus egyház félórája 14.05
Kabaréklub 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Üt-
közõ 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 20.23 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 13., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Párizsi
jó barátok 9.50 Kékfény 10.45 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kár-
pát expressz 13.00 Szomszédok 13.35 Srpski Ekran 14.05 Unser Bildschirm
14.35 Ez történt ma reggel 16.25 Körzeti híradók 16.35 Hírek 16.45 Teadélután
17.40 Elit gimi 18.40 McLeod lányai 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Önök
kérték! 21.00 Ítéletlovasok 22.30 Kedd este 23.00 Hírek 23.05 Sporthírek 23.10
Memento 23.15 Teadélután 0.15 Nappali 1.25 A wroclawi egyetem három
évszázada
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Trendmánia 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Te
vagy az életem 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10 Játék 13.30 Fél kettõ 14.30
Charles és Diana: Nemesi tragédiák 16.15 A szerelem rabjai 17.25 Mónika-show
18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 A
mentalista 22.20 A Grace klinika 23.20 XXI. század – A legendák velünk élnek
23.55 Végzetes visszaszámlálás 1.40 Reflektor
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Stahl
konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.20 Teleshop 11.30 Ki hitte volna?
13.25 Kvízió 14.55 Szentek kórháza 15.55 Egy tini naplója 16.25 Joshi Bharat
17.30 Árva angyal 18.30 Tények 19.05 Monk – Flúgos nyomozó 20.10 Aktív
20.45 Hõhullám 21.20 Túlélésbõl jeles 23.05 A médium 0.05 Tények este 0.35
Ezo.tv 1.30 El Nino – A kisded 3.05 Babavilág 3.30 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.30 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30
Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.26 Zene 13.30 A római katolikus egyház
félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Kö-
zelrõl 17.30 Krónika 18.03 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 20.23 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
Hangalbum 0.10 Éjszaka

Július 14., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Párizsi
jó barátok 9.50 Önök kérték! 10.45 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30
Kárpát expressz 12.55 Szomszédok 13.35 Hrvatska krónika 14.05 Ecranul nostru
14.35 Kormányváró 15.05 Ez történt ma reggel 16.25 Körzeti híradók 16.35 Hírek
16.45 Teadélután 17.40 Elit gimi 18.40 McLeod lányai 19.30 Híradó 19.50 Sport-
hírek 20.00 Yorkshire-i szívügyek 21.00 Párizs, szeretlek! 23.05 Szerda este
23.30 Hírek 23.35 Sporthírek 23.40 Memento 23.50 Teadélután 0.45 Nappali
1.45 Hungarythm
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Autómánia 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Te
vagy az életem 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10 Játék 13.30 Fél kettõ 14.10
Kilenctõl ötig 16.15 A szerelem rabjai 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05
Vacsoracsata 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 Damb és Damber –
Dilibogyók 23.35 Cyborg 2. – Üvegárnyék 1.30 Reflektor
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Két testõr 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Stahl
konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.30 Teleshop 11.40 Hotzenplotz, a
rabló 13.25 Kvízió 14.55 Szentek kórháza 15.55 Egy tini naplója 16.25 Joshi
Bharat 17.30 Árva angyal 18.30 Tények 19.05 Monk – Flúgos nyomozó 20.10
Aktív 20.45 Hõhullám 21.20 Doktor House 22.20 Mercy angyalai 23.20 Szelle-
mekkel suttogó 0.20 Tények este 0.50 Ezo.tv 1.40 Így készült a „Szenvedélyünk
a szórakoztatás” 2.10 Már nem lakunk itt 3.45 Két testõr 4.10 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.04 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30
Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.30 A református egyház félórája 14.05
Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Kró-
nika 18.03 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 Rádió-
színház 20.21 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 23.35
Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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vonatkozik a hirdetések tartalmára is. Hirdetésfelvétel: keretes hirdetések: kedden 17 óráig, apróhirdetések: szerdán 10 óráig adhatók le. Csak a törvénybe nem
ütközõ tartalmú hirdetéseket fogadunk el. Lapzárta: szerdán, 12 órakor. Terjesztés: saját terjesztõhálózattal egyéni elõfizetéssel házhoz szállítással, illetve
megvásárolható Sárbogárd és a környezõ húsz település boltjaiban, hírlapárusító helyeken. Elõfizethetõ a terjesztõknél és a szerkesztõségben. 4 hétre: 800 Ft,
negyedévre: 2200 Ft, félévre: 4000 Ft, egész évre: 7600 Ft. Eng.sz.: HU ISSN 0866 4382.
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A BOGÁRDI TV
MÛSORA

Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖ-
KÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁR-
EGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az
O 05-ös csatornán, a 93 Mhz-es frekvencián, valamint az EMW
hálózatán a C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.

Július 10., Szo: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 Lapszem-
le 15.00 Szent László-napi áhítat (85’) 19.00 Lapszemle 20.00
Pálfa ünnepe

Július 11., V: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Szent László-napi áhítat
(85’) 13.00 Heti híradó 15.00 Sanghaji Világkiállítás 2010 (10’),
Dr. Lenkei Gábor: Mentõöv (21’), Szt László-napi kiállítás (33’),
Interjú Barina Júliával (30’), Huszár Gabriella ügye 19.00 Heti
híradó 20.00 Szabó Éva néni kitüntetése

Július 12., H: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Pálfa ünnepe 13.00 He-
ti híradó 15.00 Sport 19.00 Heti híradó 20.00 Koszorúcska Cecén
2010. július (90’)

Július 13., K: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Szabó Éva néni kitün-
tetése 13.00 Heti híradó 15.00 Koszorúcska Cecén 2010. július
(90’) 19.00 Heti híradó 20.00 Rendkívüli testületi ülés (20’), Ame-
rikai vendégek Cecén (80’)

Július 14., Sze: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Rendkívüli testületi
ülés (20’), Amerikai vendégek Cecén (80’) 13.00 Heti híradó
15.00 Pálfa ünnepe 19.30 Lapszemle 20.00 Sport

Július 15., Cs: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 Lapszemle
15.00 Rendkívüli testületi ülés (20’), Amerikai vendégek Cecén
(80’) 19.00 Lapszemle 20.00 Szabó Éva néni kitüntetése

Július 16. P: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Pálfa ünnepe 13.00 Lap-
szemle 15.00 Szabó Éva néni kitüntetése 19.00 Lapszemle 20.00
Rendkívüli testületi ülés (20’), Amerikai vendégek Cecén (80’)

***

Az élõadások alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A
Lapszemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalun-
kon: www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mû-
sorváltozásról a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A
mûsoroknál szereplõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorvál-
toztatás jogát fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a Bogárd és Vidéke
szerkesztõségében: Sárbogárd, Hõsök tere 12. (a mûvelõdési ház
mögött) hétköznapokon 8–17 óráig. Ha gondjuk van a vétellel,
kérjük, hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. — 06 (40) 416 000, TV
Network EMW Kft. — 1289.

Július 15., CSÜTÖRTÖK

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Párizsi
jó barátok 9.50 Üdítõ 10.45 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát
expressz 13.00 Szomszédok 13.35 Együtt 14.35 Ez történt ma reggel 16.25 Kör-
zeti híradók 16.35 Hírek 16.45 Teadélután 17.45 Elit gimi 18.40 McLeod lányai
19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Már egyszer tetszett 21.00 Szabó Gyula 80.
születésnapjára 22.45 Csütörtök este 23.10 Hírek 23.15 Sporthírek 23.20
Memento 23.30 Teadélután 0.25 Nappali 1.40 Elszakítva

RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Itthon 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Te vagy az
életem 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10 Játék 13.30 Fél kettõ 14.35 Végsõ
zuhanás 16.15 A szerelem rabjai 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacso-
racsata 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 Hetedik érzék 22.20 Döglött ak-
ták 23.25 Holtomiglan, holtodiglan 23.50 Kemény zsaruk 0.55 Reflektor 1.10
Infománia

TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00
Stahl konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.20 Teleshop 11.30 Szerelem
és semmi más 13.25 Kvízió 14.55 Szentek kórháza 15.55 Egy tini naplója 16.25
Joshi Bharat 17.30 Árva angyal 18.30 Tények 19.05 Monk – Flúgos nyomozó
20.10 Aktív 20.45 Hõhullám 21.20 Szóljatok a köpcösnek! 23.25 Painkiller Jane
0.25 Tények este 0.55 Ezo.tv 1.50 Patkányok Párizsban 3.25 Segíts magadon!
3.50 Animációs filmek

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 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 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Kró-
nika 18.03 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 Rádió-
színház 20.24 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 23.35
Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Július 16., PÉNTEK

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Párizsi
jóbarátok 9.50 80 kert nyomában a Föld körül 10.50 Nappali 12.00 Híradó 12.15
Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00 Szomszédok 13.35 Körzeti magazinok
14.25 Közlekedõ 14.35 Ez történt ma reggel 16.25 Körzeti híradók 16.35 Hírek
16.45 Teadélután 17.40 Elit gimi 18.40 McLeod lányai 19.30 Híradó 19.50 Sport-
hírek 20.00 Üdítõ 21.00 A csábító nyomozó: Nyomasztó múlt 22.30 Péntek este
22.55 Hírek 23.00 Sporthírek 23.05 Memento 23.15 Teadélután 0.15 Nappali
1.25 Rabszolgák útja

RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 MeneTrend 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Te
vagy az életem 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10 Játék 13.30 Fél kettõ 14.40
Végsõ száguldás 16.15 A szerelem rabjai 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó
19.05 Vacsoracsata 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 CSI: A helyszínelõk
22.20 Vámpírnaplók 23.20 Gyilkos elmék 0.15 Reflektor 0.35 Itthon 0.55 Alias
1.45 Autómánia

TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00
Stahl konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.20 Teleshop 11.30 Megvagy!
13.25 Kvízió 14.55 Szentek kórháza 15.55 Egy tini naplója 16.25 Joshi Bharat
17.30 Árva angyal 18.30 Tények 19.05 Monk – Flúgos nyomozó 20.10 Aktív
20.45 Hõhullám 21.20 NCIS 22.20 Shark – Törvényszéki ragadozó 23.20 Trauma
0.20 Tények este 0.50 Ezo.tv 1.40 Kyle, a rejtélyes idegen 3.20 Alexandra
pódium 3.45 Animációs filmek

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.05 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30
Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.30 A baptista egyház félórája 14.05 Arc-
vonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika
18.03 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
20.23 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvi-
lág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ
0.10 Éjszaka
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Hanganyagok gépelését vállalom. Telefon: 06
(70) 369 0476.

Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826.

Közmûvesített 600 négyszögöl telek alappal el-
adó Ifjúsági u. 11-ben. 06 (70) 2185 666.

Redõnyök: 06 (30) 507 3344.

Veszélyes fák kivágása 06 (20) 437 4869. (276862)

Háromszobás, 80 m2-es, elsõ emeleti lakás el-
adó. Érdeklõdni: 06 (30) 994 1332, 06 (20) 419
4940.

Segédmunkára rakodókat felveszünk. 06 (30)
382 4133.

Sárbogárd központjában 36 m2-es üzlet eladó.
Lakássá is bõvíthetõ. Telefon: 06 (20) 342 0788.

Tûzifa rendelhetõ méterbe, kugliba, hasítva.
Akác: 2100 Ft, vegyes: 1800 Ft. 06 (20) 454
8979, 06 (30) 571 3618. (276336)

Felújított, kétszobás lakás eladó. 06 (30) 482
3947. (276334)

Albérlet kiadó. 06 (70) 608 3274. (276333)

Akció! Minõségi kuglizott, hasogatott tölgy tû-
zifa 1950 Ft/q áron eladó! Sárbogárd 20 km-es
körzetében ingyenes szállítás! Telefon: 06 (20)
237 7179. (0897021)

Parasztház olcsón eladó. 06 (30) 3302 615.

Tûzifa eladó ingyenes házhoz szállítással.
Cser-tölgy: 1900 Ft/q, vegyesen 1900 Ft/q,
akác: 2140 Ft/q. Telefon: 06 (30) 986 2623.

Lakás eladó! Irányár: 4,7 M Ft. 06 (70) 244
4983.

Sárbogárdon Wesselényi utcában kettõ családi
ház eladó. Telefon: 06 (20) 316 1805. (0827049)

Ady-lakótelepen 2. emeleti lakás sürgõsen el-
adó. Irányár: 6,9 M Ft. Telefon: 06 (20) 481
4102. (08987046)

Családi házban lakrész kiadó Sárbogárdon. 06
(30) 274 9100.

Matrózblúz eladó. 06 (20) 405 7366.

Friss vágott virág egész nyáron olcsón kapható.
Tinódi u. 21.

Árpád-lakótelepen lakás kiadó. 06 (30) 2894
557.

Árpád-lakótelepen albérlet kiadó. 06 (20) 364
2382. (897168)

4203 m2 területen fekvõ ipari árammal telep-
hely, daráló + takarmánykereskedés (Sárszent-
miklós) eladó. 06 (30) 255 9806. (0897167)

Alkalmazotti munkaviszonyba munkatársat ke-
resünk. Feltétel: érettségi. Önéletrajzot a Sárbo-
gárd, Hõsök tere 11-be várjuk. Groupama Garan-
cia Biztosító. (276989)

Jó állapotban lévõ szõlõ présházzal Sárszent-
miklóson eladó. 06 (30) 530 1970. (276988)

B 30-as falazó, kukoricamorzsoló, új satu
150-es eladó. 06 (30) 406 3214. (276986)

Árpád-lakótelepi lakás áron alul eladó. 06 (30)
269 4276.

Házi ápolást, gondozást, éjjel-nappali felügye-
lettel (esetleg odaköltözéssel is) vállalok. 06
(30) 217 7481. (0897156)

Kukoricát, búzát, tritikálét, árpát, napraforgót
vásárolnék. 06 (30) 382 4133.

Táp árusítására C kategóriás és B kategóriás jo-
gosítvánnyal rendelkezõ mozgóbolti eladókat
felveszünk. 06 (30) 382 4133.

Sárszentmiklós, Rákóczi u. 42. kétszobás, für-
dõszobás parasztház eladó. 06 (70) 374 9710.
(276992)

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

ADY-LAKÓTELEPEN
egyedi gázfûtéses, FELÚJÍTOTT,

3. emeleti LAKÁS eladó.
06 30 444 1602

Strandközeli APARTMAN
Harkányban kiadó.
06 30 482 6407

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!

ELÕRENDELHETÕ
a Sárbogárdi Városi Vegyes Kar minõsítõ

hangversenyérõl készült DVD-film
2010. július 22-éig.

(Ára a rendelések mennyiségétõl függ.)
Rendelésüket leadhatják (névvel, elérhetõséggel) a szerkesztõségben,

a 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 12. szám alatt, a 06 (25) 508 900-as
telefonszámon, vagy a bogardesvideke@vnet.hu internetes címen.

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke

eseményeirõl

POLGÁRÕR-VONAL
Lakossági bejelentések és segítségkérések a

polgárõrségtõl éjjel-nappal a következõ telefonszámon:

06 (30) 6210 651
e-mail: polgarorseg@indamail.hu
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FEJÉRVÍZ Fejér Megyei
Önkormányzatok Víz- és Csatornamû
Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

Értesítjük fogyasztóinkat, hogy

Sárbogárdon
2010. július 12-tõl augusztus 12-ig,
munkanapokon, 9.00–14.00 között

füstgáz-generátoros
szennyvízcsatornahálózat-vizsgálatot

végzünk.

Az eljárás célja a szennyvízcsatorna-hálózatra kötött csapa-
dékvíz-bekötések felderítése.

A lakásokba a füst nem jut be, ha a vizes berendezéseknél a
vízzárak (WC-kagyló, mosdó, fürdõkád, padlóösszefolyó
stb.) rendben mûködnek. Kérjük ezért, ellenõrizzék telített-
ségüket, és szükség esetén töltsék fel ezeket vízzel.

Ha a füst mégis a lakásokba jutna, egyszerû szellõztetéssel
eltávolítható.

A vizsgálathoz használt anyag az egészségre nem ártal-
mas.

Kérjük megértésüket és türelmüket.

FEJÉRVÍZ ZRt.

Hargitai nagymamaHargitai nagymama
szakácskönyveszakácskönyve

Ételed az életedÉteled az életed címmelcímmel

kapható a Bogárd és Vidéke Lapkiadóbankapható a Bogárd és Vidéke Lapkiadóban
és az újságot árusító boltokban,és az újságot árusító boltokban,

2.500 Ft-os áron.2.500 Ft-os áron.
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Gondolkodjunk!
A teknõs tó újraéledése eléggé elszomorí-
tott, mert eltelt ugyan száz év, de ugyanott
vagyunk és ugyanabban: nyakig vízben és
(stílusosan) sárban.
Nem vagyok klímakutató, de azt mondják
a szakemberek, fel kell készülni a szélsõsé-
ges idõjárásra. Azt viszont nem írják, hogy
„kivéve Sárbogárd”.
Ha emlékeim nem csalnak, kezdõdött az-
zal, hogy elõször eltûnt a tavaszi idõjárás,
majd az õszi sem volt a régi. Aztán most
már bizonyítottan a nyári viharok keserítik
meg életünket, mindennapjainkat. Sopán-
kodhatunk, de azzal nem oldunk meg
semmit. Tenni kell valamit!
Egy irgum-burgum jellegû polgármesteri
felhívást olvashattunk az újságokban, hogy
mi lesz, ha a lakosság nem teljesíti köteles-
ségét a vízelvezetéssel kapcsolatban.
Ez a felhívás olyan hatásos volt, hogy a ka-
zánházunkban a talajvíz „feltett kézzel”
megadta magát, és egy hét alatt saját maga,
külsõ segítség nélkül visszahúzódott. Tud-
ta, hogy csak magára számíthat, az önkor-
mányzatra nem.
Ha már itt tartunk, mit is tesz az önkor-
mányzat? Ellenõriz.
Naivan úgy képzelem, hogy elsõ körben az
önkormányzati utakat ellenõrzik, és az
érintett utak alatti, nem létezõ átereszgyû-
rûket teszik le, vagy az összetörteket pótol-

ják. Aztán utcánként értesítik a lakókat,
hogy mikor lesz az árkok szintezése, mi-
lyen idõpontra készül el a közhasznú mun-
kások bevonásával a járólapok elhelyezé-
se. Ezek után minden lakóval közlik, hogy
meddig kell ásnia, hogy a megfelelõ
átmérõjû átereszt le tudja tenni.
Ha ez így lesz, rendben lesz.
Ha nem így lesz, és szabálysértési eljárást
kezdeményeznek mondjuk ellenem – aki
elõtt 31 éve nincs igazi árok és nincs át-
eresz, de olyan szerencsések vagyunk,
hogy az utca legmagasabb pontján helyez-
kedünk el, és „csak” a kazánházunk van
idõnként veszélyben –, alig várom, hogy
velem kikezdjenek. Garantálom, hogy
meg tudom védeni magamat, sõt felaján-
lom a segítségemet másoknak is, ha ilyen
helyzetbe kerülnek.
Rendben van, tartsuk be a szabályokat, de
– ha kérhetném – elõször járjon élen a „ha-
tóság”!
Milyen joga van egy erkölcsileg meg-
roggyant vezetõkkel terhelt hivatalnak
bármit kérni, követelni, ellenõrizni és bün-
tetni? Teljesen emberi reflex a felhívásra:
mit, mikor, miért tegyen a hatóság, mielõtt
bennünket etetne. Ide jutottunk. Ez a
helyzet kinek az „érdeme”?

Csibegép (Csizmadiáné Boros Edit Gréta)

Nyílt levél Sárbogárd
város jegyzõje részére

Tisztelt jegyzõ asszony!
Sárbogárd Város Önkormányzata
SZMSZ-ének 54. § (1) bek. b) pontja alap-
ján önkormányzati ügyben felvilágosítást
kérünk, amelyre legkésõbb 15 napon belül
írásbeli választ várunk. Amennyiben ezen
idõszakon belül a képviselõ-testület ülése-
zik, a válaszadást álláspontunk szerint az
ülésen célszerû megtenni.
A helyi médiában derült fény arra, hogy
Sárbogárd város jegyzõje – képviseletét el-
látta dr. Kolláth György alkotmányjogász,
sztárügyvéd – a Fejér Megyei Fõügyész-
séggel perben állt Huszár Gabriella alkal-
mazásával kapcsolatban. A híradás szerint
az ügyészség jogszerû és eredményes óvást
nyújtott be a jegyzõ döntésével kapcsolat-
ban.
Rendkívül sajnálatosnak tartjuk, hogy az
ügyrõl a város megválasztott képviselõi
semminemû információt és tájékoztatást
ez idáig nem kaptak, ezért kérjük, hogy az
alábbi kérdésekre szíveskedjen válaszolni
– a kérdések megjelentek a Bogárd és
Vidéke hetilap 2010. 07. 01-jei számában:
– Mily módon titkolta Huszár Gabriella a
munkavégzésre való alkalmatlanságát?

– Hogyan derült fény a titokra?
– Milyen szankcióval illeti azt az embert
(azaz önmagát), aki „jogsértõen” kinevez-
te s 10 éven át foglalkoztatta Huszár Gab-
riellát?
– A másodfokú bíróság ítélete után az
ügyészi óvásban foglaltakat teljesíti-e?
– Mit kíván tenni annak érdekében, hogy
mihamarabb lezáruljon az ügy?
A fenti kérdéseken kívül az alábbi kiegé-
szítõ kérdéseket is fel kívánjuk tenni:
– Mennyibe került Sárbogárd Város Ön-
kormányzatának, ezzel a város adófizetõi-
nek a fenti per, illetõleg az eljárás?
– Miért nem kaptak tájékoztatást a város
képviselõi a fenti, közérdeklõdésre számot
tartó, a helyi médiában megjelent ügyrõl?
– Mennyire játszik szerepet Sárbogárd vá-
ros jegyzõjének döntéseiben az egymással
szembeni megértés és az emberség?
Sárbogárd, 2010. július 06.

Tisztelettel: Etelvári Zoltán képviselõ,
dr. Szabadkai Tamás képviselõ

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

SEPSI JÓZSEF

temetésén részt vettek,
sírjára koszorút,
virágot helyeztek,

fájdalmunkban osztoztak.

Gyászoló család

Tipródás
a virágágynál

Két hölgy állt meg a szépen rendbe rakott
virágágyás szélénél, a zebrától pár méter-
re, a Rossmannal szemben. Azon dilem-
máztak, vajon hol keljenek át, hol férnek el
két rózsabokor között. Szóba került köz-
tük az is, hogy ott a zebra (amerrõl egyéb-
ként jöttek), de szándékuktól, hogy az
ágyáson keresztül keljenek át, ez nem tán-
torította el õket. Odaszóltam hát nekik bá-
torításként, hogy „a zebrán talán egysze-
rûbb lenne”, mire õk kissé meglepve, némi
dacos sértettséggel a hangjukban azt vála-
szolták: „Tudjuk!” Ám eztán sem indultak
el a hivatalos átkelõhely felé.
A bokrok körüli tipródásuk több ideig tar-
tott, mintha visszasétáltak volna pár lépést
a zebráig.
Nem tudom, mit szólnának, ha valaki az õ
virágoskertjüket, az õ munkájuk gyümöl-
csét taposná össze.

Hargitai Kiss Virág

Kiegészítés
„A titok” címû múlt heti riportom kap-
csán szóvá tette egy hozzászóló a
Bogárdi TV üzenõfalán, hogy 1997-
ben, amikor Huszár Gabriella elkezdett
a hivatalban dolgozni, nem dr. Krupa
Rozália volt a jegyzõ.
Valóban, 1997-ben dr. Krupa Rozália
még csak aljegyzõ volt, dr. Hortyi Sán-
dor töltötte be a jegyzõi posztot, õ vette
föl decemberben Gabriellát. Dr. Hor-
tyit 1998-ban elbocsátotta a testület.
Eztán lett dr. Krupa jegyzõ, õ véglegesí-
tette Gabit.
Tehát mégis csak dr. Krupa követte el
az általa vélt „jogsértést” (azaz õ alkal-
mazta Gabriellát), amit aztán tényleges
jogsértéssel (Gabriella elbocsátásával)
„orvosolt”.

Hargitai Kiss Virág


