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Pengett a kasza – harsogott a búzakalász

Fél évtizede hagyomány már Nagylókon, hogy a nyugdíjasklub aratás idején felrázza a
falu lakóit egy kis nosztalgiaaratásra. Így történt ebben az évben is a vasút melletti búzatáblán. (Írás a 6. oldalon.)

Szombaton tartotta országos tisztújító
kongresszusát a Magyar Szocialista Párt.
A kongresszuson a nagy öregek többsége
háttérbe szorult. A fiatalítás jegyében a
párt elnöke Mesterházi Attila lett. Az
egyik alelnök Kovács László lett, a másik
alelnökké dr. Szabadkai Tamást választották. Õt alelnökké választása után arról
kérdeztem, hogy az országos politikai feladatok végzése mellett továbbra is bekapcsolódik-e a helyi politikába.
Dr. Szabadkai Tamás elmondta, hogy továbbra is õ marad az MSZP sárbogárdi
szervezetének elnöke, és a helyi politikában továbbra is aktív szerepet kíván vállalni. Hogy ez milyen formában történik, õszre tisztázódik. Mind a helyi, mind az országos politikában a megújulás a legfontosabb. Úgy tûnik, erre ez a kongresszus lehetõséget és felhatalmazást is adott.
Gratulálunk Tamásnak az alelnökségéhez, kívánjuk, hogy sikerüljön a változtatási törekvéseikben eredményt elérni!
Hargitai Lajos

Halászbúcsú Rétimajorban
A halászbúcsú nem lehet meg halfõzõverseny nélkül. Az ország minden tájáról érkeztek csapatok, s neveztek a versenyre.
Jöttek a Balatonról, Százhalombattáról,
Ercsibõl, Bajáról, a Tolna megyei Udvariból. Sárbogárdról a borbarátok két csapata
fõzött, Gili János és Bognár József vezetésével. A Sárbogárdi Betyárok csapata halászlével és töltött csukával a zsûri legnagyobb elismerését vívta ki. (Írás a 2. oldalon.)
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Halászbúcsú Rétimajorban
A Szent Péter-napi halászbúcsút tizedik
alkalommal rendezték meg Rétimajorban.
A rekkenõ hõség ellenére hatalmas tömeg
volt kíváncsi a sok színes programra. Rétimajor önmagában is sok érdekes látnivalót
kínál az ide látogató vendégeknek, hiszen
itt vannak a tavak madárvilágukkal, a gyönyörû táj, a susogó nádas. Egy fürdés a
wellness fürdõben, vagy a szabadtéri tóban. A tavak közt sétálva megcsodálhatjuk
az egzotikus vízinövényeket, amelyek
ezerszínû virágjukkal hívogatják a családokat. Vagy ott van a halászati múzeum és a
fotótárlat, a nádi iskola a dísztóval és színes halaival, ahová a gyerekeket sok érdekes programmal várták. Nos, akinek mindez nem elég, ezen a szombaton sok más érdekes látnivaló, mûsoros program várta az
érdeklõdõket. Az idén a rendezvénysátorban is volt kiállítás Sziklási Gábor fotóiból.
A halászbúcsú nem lehet meg halfõzõverseny nélkül. Az ország minden tájáról érkeztek csapatok, s neveztek a versenyre.
Jöttek a Balatonról, Százhalombattáról,
Ercsibõl, Bajáról, a Tolna megyei Udvariból. Sárbogárdról a borbarátok két csapata
fõzött, Gili János és Bognár József vezetésével. A Sárbogárdi Betyárok csapata halászlével és töltött csukával a zsûri legnagyobb elismerését vívta ki.

vai Ferenc, az Aranyponty Halászati Zrt.
vezérigazgatója köszöntötte a vendégeket.
Volt divatbemutató, fellépett a Bokréta
néptáncegyüttes Dégrõl, valamint a sukorói néptáncosok és a táncszínház.
Egy órakor már rekkenõ hõségben hirdették ki a horgászverseny és a fõzõverseny
eredményeit.

Mondhatjuk, hogy a híres halfõzõk mellett
a sárbogárdiak taroltak. Varga Sándor
mesterszakács az elérhetõ legmagasabb
pontszámot adta Farkas István töltött csukájára. A halászlé kategóriában Tar János
második lett, s a Betyárok, valamint Bognár József és Gili János is dobogóra kerültek.
Az eredményhirdetés után megkóstoltuk a
díjnyertes halászlét, ami valóban kitûnõ
volt. A titkát persze nem árulták el. A balatoniak vasalóval sütötték a halat, de busából készült töltött káposzta és tejfölös,
gombás busapörkölt is készült. Az egyik
sátornál köretnek halformára sütött palacsintatésztát adtak a hal mellé.
Délután a Bárkaszínpadon bábmûsorral,
Südi Iringó tánccsoportjának latinos mûsorával és divattánc-bemutatóval folytatódott a program. A sáregresi asszonyok az
idén is kitettek magukért, s míg délelõtt saját készítésû házi süteményeikkel kínálták
a vendégeket, miután elfogyott a sütemény
java, dalos kedvvel a világot jelentõ deszkákra léptek, és vidám énekükkel szórakoztatták a vendégsereget.
Hargitai Lajos

Sokan álltak a kecskesajtos standjánál,
ahol lehetett kapni a sajtok mellett kimért
tejet és nagyon finom kefirt is. Több árus
kínált ajándéktárgyakat, fazekasmunkát,
ékszereket és sok minden mást. Lehetett
lõni régi magyar íjjal, gyönyörködni a solymászok bemutatójában, a mezei focipályán pedig a gyerekcsapatok rúgták a labdát, szüleik lelkes biztatása mellett. Az
idén régi autók is felvonultak. Ezeket a
fürdõ mellett lehetett megcsodálni. Délben halpénzért, Rétimajor saját fizetõeszközéért lehetett vásárolni a nagysátornál
ételt, italt.
A Bárkaszínpadon egész nap mûsor volt.
A sárbogárdi Ten Dance táncklub mûsorával nyitották itt a programokat. Elõtte Lé-
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Élményekkel teli kirándulás Kárpátalján
Aki el tud merülni a természet szépségében, aki ezek között meg
tudja találni a haza történelmi múltját, és nemcsak gondolatban,
hanem a valóságban is felkerekedik, elmegy a Kárpátok alá, annak például Ukrajna magyarlakta tájainak, településeinek, városainak csodáiban lesz része.
Nagylók Község Önkormányzata meghirdetett egy ilyen utat június 30-ától július 4-éig. A jelentkezettek egy kisbuszt töltöttek
meg; tizennyolcan vágtunk neki az izgalmasnak ígérkezõ, kikapcsolódást jelentõ útnak. Az elõzetes szervezést és a lebonyolítást
Tóth József polgármesterünk – aki e környék, Jánosi helység szülöttje – szinte teljes egészében magára vállalta. Õ kalauzolt, tolmácsolt, vigyázott ránk stb.
1. nap
Több mint négyszáz kilométer buszozás után érkeztünk meg a
makkosjánosi Helikon Szállodához, állandó szálláshelyünkre,
ahol az ott élõ magyarok kitörõ örömmel fogadtak bennünket, és
végig kedves kiszolgálásban és ellátásban részesítettek bennünket.
Elhelyezésünket követõen felkerekedtünk, és Beregszász után a
Bethlen–Rákóczi-kastélymúzeum gazdag gyûjteményét láttuk.
2. nap
Utunk szép síkságokon, dombokon, hegyvonulatokon vezetett
Munkácsra, a várba, majd innen az ungvári várba. Mindkét helyen gazdag múzeumi látnivaló kötötte le figyelmünket. A magyar
történelem sarkalatos eseményei elevenedtek meg, pl. amikor a
vár történetének egyik legsúlyosabb idõszakát, az 1683-1688-as
ostromot élte át, s itt az elbukott Thököly – a szabadságharc utolsó kuruc erõsségeként, Zrínyi Ilona vezérletével – három évig dacolt a császári seregekkel szemben; ezért a török szultán elismerése jeléül oklevéllel tüntette ki. Említést érdemel, hogy a várban
megfordult Petõfi Sándor, s itt raboskodott egy évig Kazinczy Ferenc nagy nyelvújítónk is. Mindkét vár fõ központja volt a Rákóczi-féle szabadságharcnak.
Ungváron láttuk a Kárpátaljai Szabadtéri Néprajzi Múzeum szabadtéri skanzenjét is.
3. nap
Utunk a Vereckei-szoroshoz és -hágóhoz vezetett. Ahogy minden
mohamedánnak életében legalább egyszer kötelezõ Mekkába zarándokolni akár a világvégérõl is, úgy minden hazáját szeretõ magyarnak tisztesség dolga felkeresni azt a történelmi helyet, ahol a
magyarok, Árpád apánk vezetésével, a hágón át találták meg hazánkat a Kárpát-medencében.

Metl Péter munkácsi szobrász alkotása az az emlékmû, amely a
hét honfoglaló törzset szimbolizálja. Nagylók nevében kis csapatunk is elhelyezte a megemlékezés koszorúját, illetve elénekelte a
magyar himnuszt. Említést érdemel, hogy 2008. július 21-én avatták fel ezt a millecentenáriumi emlékmûvet, amely szimbolizálja
Magyarország és Ukrajna jószomszédi barátságát.

Innen Kárpátalja legszebb vízeséséhez mentük, a Sipot-vízeséshez.
Többen sírni kezdtek, amikor beléptünk a Szolyvai Emlékparkba.
Az 1944 novemberében létesített szolyvai gyûjtõtábor áldozatainak, a „málenykij robot” elszenvedõinek és a sztálini terror áldozatainak állítottak itt emléket. A fekete márványtáblákra mintegy
12 ezer nevet véstek fel.
Ezen a napon utolsó állomásunk a Schönborn-kastély volt, amit
1726-ban kapott gróf Schönborn. Érdekesség, hogy a kastélynak
12 bejárata, 52 terme és 365 ablaka van. A kastélypark tava eredetileg a monarchia alakját mintázta. A parkban található a Fiatalság forrása, amelyben mindenki megmosakodott, s jóízûeket kortyolgatott a finom, hideg vízbõl.
4. nap
Utunk Bene községen vezetett át, amely Sárbogárd testvértelepülése.
Ezután Tiszaújlak (Vilok) következett. A Tisza jobb partján elterülõ magyar nagyközség érinti az ukrán–magyar határsávot, és itt
válik határfolyóvá a Tisza. Itt található a monumentális turulmadaras Rákóczi-emlékmû, amelyet a kuruc csapatok elsõ gyõzelmes csatájának helyén emeltek.
Nagyszõlõsön Perényi Zsigmond kastélyát láttuk.
Sajánon Ukrajna egyik híres ásványvizét kóstoltuk meg.
Lábainknak nagy kihívást jelentett fölgyalogolni a híres huszti
romvárhoz, amely a XI. században épült, majd 1773-ban elhagyták, mert egy villámcsapás következtében tûzvész pusztította el.
Utána már nem építették újjá. Megjegyzendõ, hogy a középkorban Magyarország egyik legerõsebb vára volt.
Ezután egy kivételes látványban volt részünk Rahónál, ahol a Fehér- és a Fekete-Tisza összefolyik.
Ugyanitt megálltunk Európa földrajzi közepén, ahol ezt a helyet
két obeliszk is jelzi. Valamint kipróbáltuk a Tiszát átszelõ függõhidat, ahol rémülten, egymásba és a kötélzetbe kapaszkodva keltünk át.
5. nap
Beregszász piacán emlékeket vásárolgattunk az otthon maradottaknak. Hazafelé menet, az M3-as polgári pihenõjénél megnéztük az õseink életét bemutató szabadtéri skanzent, ahol még kemencében sült, igazi kenyérlángost is fogyaszthattunk.
Késõn este értünk haza.
Összegezve az öt nap élményeit, egy feledhetetlen történelmi kirándulásban vettem/vettünk részt, ahol mind a bejárt tájak szépségével, mind pedig a történelmi helyek nevezetességeinek megismerésével gazdagabbak lettünk.
A látottakról, hallottakról, az ottani emberek életérõl lesz mit
mesélni az itthoniaknak!
Ezt a kirándulást meleg szeretettel ajánljuk másoknak is.
Tauz Józsefné
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Negyedszer is juliális
Cece a múlt héten kitett magáért. Jó pár hír jelent meg a faluról:
Barina Júlia kántorkodásának 60. évfordulója, az egyházi képviselõk avatása a katolikus templomban, az amerikai vendégek látogatása, és a hab a tortán a hétvégi juliális volt.
Aki emlékezett a tavalyi viharra, az örült az elõrejelzéseknek,
hogy az idõ meleg lesz, de nem gondoltuk, hogy ennyire! Aki reggeltõl estig kint volt a programokon, esetleg árult, szervezett, annak rendesen meggyûlt a gondja a kánikulával (én a két nap alatt
jelentõs mértékû leégést szenvedtem, ami – mint rájöttem – elég
„kényelmetlen” tud lenni). Azért abban megegyezhetünk, hogy a
hõség még mindig jobb volt, mint ha esett volna.
A nagy hõségben lassan gyülekeztek az emberek. Aki megelégedett azzal, hogy hallgatja azt, ami a színpadon történik, az leült a
sátorba, és onnan figyelt, de aki a színpad elé táborozott le, annak
meg kellett küzdenie a tûzõ nap okozta kellemetlenségekkel,
mint az izzadás, a napszúrás, vagy az égetõ aszfalt.
A szombati programok a meghirdetett idõben kezdõdtek. Varga
Gábor polgármester rövidre fogta a már negyedik alkalommal
megrendezésre került rendezvény megnyitóját. Elmondta: örül
annak, hogy lát kezdeményezést Cecén, amit az önkormányzat is
támogatott, és hogy jövõre már egy jubileumát ünneplõ rendezvényre látogathatunk el.
Még jó, hogy megkaptam a fellépõk listáját, mert annyian voltak,
hogy nehéz lett volna megjegyezni õket. A Németkéri Napokra
való tekintettel a német nemzetiségû tánccsoportjuk nyitotta meg
a fellépõk szinte véget nem érõ sorát. Ezután a cecei nyolcadikosok elõadásának segítségével, egy paródia erejéig betekintést
nyerhettünk a rohanó világunk legnagyobb barátjául (vagy éppen
ellenségéül?) szolgáló, modern eszközök rejtelmeibe, mint az
internet, az ipod vagy a telefon. A június közepén az általános iskolából elballagott diákok jó érzékkel vetítettek rá ezeknek az
eszközöknek a legnagyobb hátrányára: az idegen szavak használatára. A lányok, és késõbb a fiúk is egy táncot lejtettek a színpadon.

Utánuk a Gerlice tánccsoport mutatta be tudását két korosztályban. Köztük az újonnan alakult Cecei Musicalbarátok Társulata
mutatkozott be, akik ismert musicalekbõl énekeltek részleteket.
Aztán számomra egy nagyon kellemes meglepetés következett:
Varga Judit sanzonénekes lépett a színpadra és ismert, magyar
slágerekkel szórakoztatta a nagyérdemût. Hallhattuk tõle Máté
Péter, Cserháti Zsuzsa és Koncz Zsuzsa ismert dalait, a nézõktõl
pedig egyértelmûen pozitív értékelést kapott, amire a taps mértékébõl lehetett következtetni.

Õt a színpadon a pálfai táncosok váltották õt. Õk is két csoportban léptek a pódiumra; amíg az egyik csoport táncolt, a másik öltözött. Kb. 40 perces fellépést láthattunk tõlük, amiben a bécsi keringõtõl kezdve a rockyn keresztül a kánkánig minden megtalálható volt.

A sok énekes–táncos produkció után jöhetett egy kis felfrissülés,
ugyanis Bali Péter frappáns meséjét hallgathatta meg a közönség
egy író, olvasó, beszélõ kutyáról szóló hazugságról. Közvetlenül
utána a Búzavirág Népdalkör adott elõ jó néhány nótát, majd a
kölesdi táncosok mutathatták meg a tudásukat a nézõseregnek.

Köszönet
Nagy tisztelettel megköszönjük mindazon támogatóink, szponzoraink segítségét, hozzájárulását,
akik segítsége nélkül nem jöhetett volna létre az
immár hagyományossá vált Cecei Juliális.
Íme a támogatók részletes névsora (július 10-ei
támogatói lista): ASSA Kft., T-Mobile – Falusi
Imréné, Démuth Tibor, Orova Renáta, Fazekas Gábor, Albert István, Mészáros Istvánné, cecei benzinkút, Gyulai István, Király Sándorné, Boros
Józsefné, Kovács József és családja, Nagy Gábor,
Dömsödi Sándorné, Csötönyiné Lovász Magdolna, Mádi Csabáné, dr. Menyhárt Ferenc, Albert Tibor, Inotai Péter, Borosné Tárnok Diána, Kovács
László és családja, Nyikos József, Bakó József,
Bakó Terézia, Szimilkó Sándor, Raffael Sarolta, ifj.

Nemes János és családja, Falusi Imréné, Takács
Jánosné (Pannika néni), Bayer Judit, Flach
Attiláné, Móré Boglárka, Takács László, Székeliné
Bíró Erika, Kiszl Tibor, Cece Község Önkormányzata, a cecei önkormányzat dolgozói, sportegyesület, lovasegyesület, Varga Gábor polgármester,
Rigó László alpolgármester, a Drink bár törzsvendégei. A falvak vetélkedõjének megrendezéséért
külön köszönet Kovács Zoltánnak, Vikinek és Petrának; az erõemberek vetélkedõjéért Somogyi Gábornak; a mûsorvezetésért és egyéb segítségéért
Kacz Máriának és Sárvári Ilonának.
A 4. Cecei Juliális második napján a fogathajtó
rendezvény támogatói voltak: Varga Gábor polgármester, Varga János és családja, Takács Károly, Szeip Sándor, Bende Zsolt, Csötönyiné Lovász Magdolna, Márkus József, Csányi Kálmán,
Kacz Gábor, Goldberger Roland, Kiss Ferenc, Pus-

kás Imre, Killer Imre, Szûcs János, Pordán Zsolt,
Pordán János, Lang János, Boros Zoltán, Pordán
Pál, Darab János, Bögyös Géza (Sáregres), Szabó
József (Sáregres) Móré Tamás, Nagy Gábor,
Orova Renáta, Bakó József és családja, Nemes
János, Berényi László, Kuzsmiczki Károly, Tarczal
Ferenc, Kiss Gábor, Boros Attila, Kun Zsolt, Boros
Józsefné, Albert István, Lukovics János, Kovács
László, Prusencki István, Kacz Mária, Nyikus Lajos, Kovács Zoltán, Kovács Attila (Alsószentiván),
Rigó László alpolgármester (Rétszilas), Farkas Attila „2004 Bt.” (Vajta), Oroszi István Sándor, Takács Károlyné (Pannika néni, Vajta), Albert Tibor.
Az összefogás ereje bizonyított: ünneppé érett a
tudás, a tapasztalat, a hozzáértés! Köszönjük, ceceiek!
Rendezõk
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Estére már (talán a lehûlõ idõnek, na meg a várt sztárvendégnek
köszönhetõen) sokan összejöttek a színpad elõtt, és nézték, hogy
a juliálisok történetében már nem elsõ alkalommal szereplõ
Csámpai Country Club hogyan járja a különbözõ, country stílusú
zenékre.
Amikor leléptek a színpadról, a közönség már nagyon várta a következõ produkciót, mivel tudták, hogy a Unique együttes következik. Már felpakolták a szintetizátorokat a banda férfiúi, de az
énekesnõ még nem jelentkezett. Körülbelül a negyedik, CD-rõl
játszott zene után végre megérkezett Völgyesi Gabi is, mint egyetlen nõi tag, és kezdetét vette a „koncert”. A szervezõk minden évben jó érzékkel hívják meg a sztárokat, amit a közönség is díjaz érdeklõdésével. Nem volt hosszú a fellépésük, de nem is vártuk azt,
hogy egy ilyen hírnévvel rendelkezõ gárda napokig játsszon nekünk.
A szombati nap zárásaként hajnalig tartó utcabál következett
Szabó László jóvoltából. Féltem, hogy a roppant erõszakos szúnyogok elriasztják a mulatni vágyókat, de ahogy a szobámból hallottam, még hajnali háromkor is ropták. A rovarokról meg azt
mondták, hogy 11 óra után eltûntek, úgyhogy nem zavarták a jó
hangulatot.
A vasárnap nem kisebb kánikulát hozott, mint az elõzõ. A programok reggeltõl estig a vásártéren, a futballpálya mögött zajlottak.
Aki járt kint a hétvégén, vagy ismeri a terepet, az tudja, hogy nem
sok árnyékkal rendelkezik a terület, maximum annyival, amit a kihelyezett sátor, vagy a kocsik és fogatok biztosítottak, úgyhogy
rendesen fõhetett az ember feje, de nem a méregtõl. Ez a hajtókat
nem zavarta: több mint 30 jelentkezõt regisztráltak, ennek köszönhetõen a fogathajtóverseny délelõttõl késõ délutánig tartott
– megállás nélkül.
A megnyitó a várthoz képest egy órával késõbb kezdõdött a polgármester megnyitójával, a lovasok bevonulásával és a Himnusszal. Akik a versenyzésben (vagy a szurkolásban) megéheztek,
egy finom babgulyást, vagy egy tál pörköltet költhettek el a
sátorban.
Mialatt a fogatosok több
kategóriában
mérették
meg magukat, egy óra (és a
Nap majdnem legnagyobb)
magasságában
kezdetét
vette a hagyományos falvak
közti vetélkedõ Cece, Sáregres és Vajta községek
részvételével. Na, hát itt aztán volt minden: zsámolypakolás, zsákban futás,
ropievés, tréfás futóverseny, balloncipelés és kocsitolás. Rendesen küzdöttek a versenyzõk a gyõzelemért, ami volt itt is, volt ott is, de a végeredmény a következõképpen alakult: 1. Sáregres, 2. Vajta, 3. Cece.
Nem maradt más hátra, minthogy a fogathajtó végeredményét ismertessük:
Népi fogatok versenye: I. Vida Károly, II. Zámodi László, III.
Zámodi Szilvia, IV. Szummer Attila, V. Rupa Sándor, VI. Rupa
Sándor.
Hintók – akadályhajtás: I. Csernyánszki László, II. Kovács Zoltán, III. Fritz József, IV. Király János, V. Gõsi János, VI. Csuti
Gábor.
Hintók – vadászhajtás: I. Csuti Gábor, II. Csernyánszki László,
III. Kovács Zoltán, IV. Czigler Károly, V. Tóth Lajos, VI. Araczki
Attila.
Különdíjazásban részesült 3 ifjú hajtó: Boros Roland, Kiss Tamás, Szummer Gergõ.
A fogathajtók doyenjei: Csernyánszki László, Czigler Károly.
Ismét kitettek magukért a szervezõk (és természetesen a szereplõk is). Aki akarta, nagyon jól tudta érezni magát. Ezúton is köszönet mindenkinek, aki munkájával, vagy bármilyen más módon
hozzájárult ehhez az eseményhez.
Menyhárt Daniella
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A cecei kórus
Opatijában
Több
alkalommal
jártam Abbáziában,
az Osztrák–Magyar
Monarchia
híres
üdülõhelyén, a mai
Opatijában, az Adria
partján. Az itt lévõ
szép székesegyházban járva gondoltam,
milyen jó lenne itt
énekelni az énekkarral! Beszéltem a helyi plébános úrral,
aki nagy örömmel fogadta az ötletet, és
meghívott,
hogy
2010. június 27-én,
vasárnap, énekeljünk a nagymisén, melyet a koncertünkkel zártunk. Kórustársaim is nagy lelkesedéssel fogadták a lehetõséget,
így aztán 3 napos kirándulást szerveztem Opatijába és környékére.
Pénteken hajnalban indultunk, és délben érkeztünk a szállásunkra, egy szép, tengerparti magánházba. Délután fürdõztünk egyet
a közeli Moscenicka Draga kavicsos tengerpartján. Este Opatija
óvárosában, Voloskoban egy halvendéglõben szemezgettük a
tenger gyümölcseit, aztán az ódon hangulatú falak között sétálgattunk, énekeltünk a szûk sikátorok között, a helyi lakosok nagy
örömére.
Szombaton reggel felkerestük a közeli Lovran városát, ahol szintén énekkel köszöntöttük az olaszos hangulatot, a templomot és
az utca embereit. Utunk a tengerparton vezetett végig a plomini
fjordhoz, ahonnan remek kilátás nyílt a szemközti szigetekre, a
nyílt tengerre és alattunk a vakítóan kék, mély fjordra. Visszafelé
buszunk felkapaszkodott a hegytetõn lévõ Moscenice faluba. Eldugott utakon, kanyarokon át jutottunk az idegenek által soha
meg nem szállt, picurka óvárosba, ahol a fõtéren magasodik kupolás templomuk. Áhítatos gyerekhallgatóság élvezte a templomtéren énekünket. Mi pedig a szûk utcácskák, virágok, a fel-felbukkanó tenger látványától voltunk elragadtatva. Délután ismét
fürödtünk egy csendes öbölben, miközben a finom fagyikat ízlelgettük. Este Opatijában a helyiek egyik kedvenc rostsütõ éttermében vacsoráztunk.
Vasárnap volt a nagy nap! 10 órakor az Opatija hegyoldalában lévõ gyönyörû templomban énekeltünk a szentmisén, melyet koncertünkkel zártunk. Ezt követõen a templomkertben terített asztallal vártak vendéglátóink. Meleg fogadtatásban, elismerésben
volt részünk. Meséltünk Cecérõl, kórusunkról, terveinkrõl. Szeretettel várnak vissza bennünket.
Délután még egy utolsó fürdés következett, majd énekszóval köszöntük meg szállásadóinknak a kedves vendéglátást, a finom
isztriai borokat, amikkel kedveskedtek nekünk.
Jó hírét vittük a nagyvilágba Cecének! Összekovácsolt bennünket
a sok nevetés, a fellépés kellemes izgalma, a sok szép látnivaló
együttes élvezete.
Köszönjük Barina Júlia nõvér áldozatos munkáját, melynek eredményeképpen eljuthattunk ide. Örülünk, hogy az Õ vezénylésével
zenghettük az Úr dicséretét!
Ezúton mondunk köszönetet a cecei önkormányzat testületének
és a cecei plébános úrnak támogatásukért!
Szeretnénk, ha a beszámolónk másokat is inspirálna az együtt
éneklésre – örömmel várunk minden énekelni vágyót a Harmónia
Kórusba!
Egy kórustag
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2010. július 15. Bogárd és Vidéke

Pengett a kasza – harsogott a búzakalász
Fél évtizede hagyomány már Nagylókon, hogy a nyugdíjasklub
aratás idején felrázza a falu lakóit egy kis nosztalgiaaratásra. Így
történt ebben az évben is a vasút melletti búzatáblán.
Már korán reggel megindult a falu apraja-nagyja gyalogosan, kerékpáron, motorral, autón – közel száz fõ –, hogy ismételten részesei lehessenek egy olyan érzésvilágnak, amelyet kizárólag csak
akkor fedez fel magában az ember, ha képes egy sok elembõl álló,
csoportos tevékenység, jelen esetben az aratás felemelõ munkájában részt venni. Ilyenkor az egyik ember lelke viszi a másikat.
Barabásné Hepp Ilona, a nyugdíjasklub elnöke köszöntötte a jelenlévõket, és utalt a munka erkölcsi összetartó szerepére.
Tessék elképzelni azt a sok szükséges szerszámot, amit elhoztak a
lelkes munkavégzõk : kaszaélezõk, üllõ, különleges kaszaélverõ
kalapács, vizes fenõtok, fenõkõ, sarló a marokszedéshez, széles
gereblye, csöcsös vizeskorsó.
Megkérdeztük a nyugdíjasok korelnökét, az aratók vezetõjét, a 86
éves Reiter Józsi bácsit, ugyan, szóljon néhány szót e nosztalgiaaratás jelentõségérõl:
– Haj, gyermekeim! – sóhajtotta. – Az én emlékeim még az apámtól, nagyapámtól kezdõdnek, akik elõször adtak szerszámot a kezembe. Itt van, nézzétek! – s batyujából elkezdte elõszedni az
1893-ból származó aratási felszerelését. – Megtanítottak engem a
munka szeretetére, az életet adó mag szegény emberhez méltó
megbecsülésére. Két-három hétig tartott az éves kenyeret is nagyjából biztosító, teljes bérû, részes aratás, begyûjtés, cséplés.
– Hogy volt ez összehangolva? – kérdeztem.
– Bandába verõdtünk, ahol a bandavezér vezényelte le annak a
két-három heti munkának (rendszerint csak szóbeli szerzõdés
volt) az irányítását.
– És most hogyan?
– Rám bízták a vezénylést. A kaszásokat, a marokszedõiket, a kötélkészítõket épp az imént állítottam sorba. Kezdetét veheti a
munka! Én állok az elsõ kaszás helyére.
Józsi bácsinak korát meghazudtolva pengett a kaszája, és harsogott a búza, ahogy rendre vágta a sort. Közben az asszonyok, lányok népdalai csendültek föl, hirdetve a közös munka dalát.
Józsi bácsinak két marokszedõje volt: 80 éves felesége, Mariska
néni és a 79 éves özv. Kiss Jánosné. Mintegy tíz kaszás követte Józsi bácsit, akik mögött a nyugdíjas asszonyok voltak a „marokszedõ lányok”. A szusszanásnyi idõközben arra is volt idejük, hogy a
kezdetben csak nézelõdõ fiatalokat bevonják a kötélkészítés és
marokszedés mûvészetébe. A szalmadíszek készítését Bakonyi
József tanította be az õt körbeálló, megbámuló fiataloknak.

V. Toledo Focikupa
2010. augusztus 7. 9 óra
Helyszín: Sárbogárd SE, focipálya.
Nevezési díj: 10.000 Ft, mely tartalmaz egy ebédet.
Nevezéseket leadni 2010. augusztus 1-jéig lehet az alábbi telefonszámokon:
06 (30) 500 1952, 06 (30) 317 0624.
Gyülekezõ: reggel 8 órakor.
Megnyitó: 8.30 óra.
BÜNTETÕRÚGÓ-VERSENY
(a mérkõzések után).
Mindenkit szeretettel várunk!

Mert együtt játszani jó!
A Toledo 2005 csapata

Elámultunk, amikor Deák Lászlóné, akárcsak gyermekkorában,
csak úgy mezítlábosan mászkált a tarlón és szedte a markot a kaszása után.
A falu elöljárói – a polgármester, Tóth József, a jegyzõnõ, Gálné
Papp Erika, valamint Horgosi János képviselõ – is részt kértek és
vettek az aratásból. Vágták a rendet, rakták a kereszteket és gereblyéztek.
Józsi bácsit a végén megkérdeztük:
– A mai embernek mit jelent az aratás?
– Feltétlenül a kenyér tiszteletét. Aki megértette a mindennapi
kenyérért folyó, sokirányú küzdelmet, az az elsõ helyre teszi a föld
e csodálatos ajándékát. Ezt példázza nosztalgiánk is, habár ma
már a világ legnehezebb, kaszás munkáját a gépesítés vette át,
megkímélve az emberi munka erejét, s ezt tisztelettel tudomásul
kell vennünk.
Említést érdemel, hogy a klub jóvoltából reggel pálinkás indítás, a
munka végeztével kondérban készített pörkölt (borral, üdítõvel,
savanyúval telerakott, rögtönzött fehér asztalon) várta a munkában megfáradt embereket, valamennyiünket.
Az isteni, finom, magyaros étel készítõi Finta Imréné és Koncz
Ferencné voltak, több alkalmi segítõvel, akik ki is szolgálták a
nagy vendégsereget. Zajlott a terefere, itt is szólt a nóta, és a vidám emberek barátsága, összetartozása vitte tovább a falu életét.
Tauz Józsefné pedagógus

Vak Bottyán Általános Mûvelõdési Központ
7081 Simontornya, Hunyadi út 15., tel./fax: 74/486-139, e-mail:
vabosim@freemail.hu. OM-azonosító: 036 371. Igazgató: Tóthné
Unghy Ilona, pályaválasztási felelõs: Kovácsné Lengyel Ilona igh.
(szakiskola), telefon: 74/486-914; Horváthné Farkas Rita igh. (gimnázium), tel./fax: 74/486-312.

RENDKÍVÜLI FELVÉTEL 2 ÉVES NAPPALI TANRENDÛ
GIMNÁZIUMI KÉPZÉSÉRE
A 2 éves intenzív gimnázium–szakiskola 9-10. eredményes elvégzése utáni, ill. a szakmunkásvizsgával rendelkezõk nappali tanrendû felnõttoktatása.

RENDKÍVÜLI FELVÉTEL SZAKISKOLAI NAPPALI
RENDSZERÛ OKTATÁSRA
9. osztályban könnyûipari (szabó, nõi szabó) és mezõgazdasági szakmacsoportra (kertész, lótartó); 10. osztályban csak mezõgazdasági (kertész,
lótartó) szakmacsoportra.

A szakiskola 9-10. osztálya után továbbtanulási lehetõség
tanulói ösztöndíjjal a szakképzés évfolyamain (szabó, nõi szabó, kertész, lótartó); 2 éves intenzív gimnáziumban
Jelentkezés személyesen, szerdai napokon 8-12 óra között.

Bogárd és Vidéke 2010. július 15.
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V Á L A S Z A LA B O R Ü G Y R E
Tisztelt Szerkesztõ úr!
A Synlab Hungary Kft. (székhely: 1135 Budapest, Reitter F. u.
39-49.) képviseletében az Ön 2010. július 6-án küldött levelére az
alábbi válaszunk.
Elõször is le szeretném szögezni, hogy a korábbi, 2010. május 3-án
kelt, Önnek elküldött és az újságjukban megjelent válaszunkban
mi nem állítottuk azt, hogy a vért levesszük a háziorvosoknak. Az
azonban ismételten tény, hogy 2010. április 28-án Juhász János
polgármester úr az összes háziorvost írásban értesítette az átmeneti idõben a vizsgálati anyagok begyûjtésének helyérõl, az ezt koordináló személyrõl, valamint a szállítási napjairól, és kérte az
együttmûködésüket a vér levételében és gyûjtõhelyre eljuttatásában. A vérvételi csöveket és tûket biztosítjuk. Az, hogy OEP-finanszírozást nem kapnak a háziorvosok a vérvétel után, nem a
társaságunk hibája, és a Tompa M. utcai laboratóriumban történõ mûködtetés megkezdésének késedelme sem. Sárbogárd körzet betegeit a székesfehérvári Távírda utcai laborunkban a sárbogárdi idõpontfoglalás alapján látjuk el.
Szeretnénk – mivel társaságunknak is ez a legfõbb érdeke – a betegellátást Sárbogárdon újra biztosítani, de hogy ez mikortól valósulhat meg, az a Snylab Hungary Kft.-tõl már független; az új telephelyen a vérvételi hely kialakítása megvalósult, az üzemeltetéshez szükséges mûködési engedélyt már több hete megkértük.
Hogy teljes képet kaphasson az ügy fejleményeirõl, részletezném.
A közremûködõ Synlab Hungary Kft. mûködési engedélyének kiadásának feltételei:
– A közremûködõ és a közremûködést kérõ Fejér Megyei Szent
György Kórház közti szerzõdés megléte, melyben az adott laboratórium/telephely nevesítve van. Ezt teljesítettük.

– A közremûködést kérõ az érvényes mûködési engedélyét módosíttassa az adott telephelyre vonatkozóan az illetékes ÁNTSZ intézetnél. Ez van függõben.
A Synlab Hungary Kft. a közremûködõi és bérleti szerzõdések
megkötése után azonnal, 2010. május 17-én nyújtotta be a mûködési engedélyre kérelmét az ÁNTSZ Közép-dunántúli Regionális Intézetének.
2010. június 4-én az ÁNTSZ Közép-dunántúli Regionális Intézete arról értesített bennünket végzésben, hogy a közremûködést
igénylõ Fejér Megyei Szent György Kórház mûködési engedélye
módosítási ügyében eljárást indított, és az eljárás döntéssel történõ lezárásáig a Synlab Hungary Kft. mûködési engedélyre vonatkozó kérelmében indult eljárást felfüggeszti. Jelenleg a felfüggesztés tart.
Az ÁNTSZ Közép-dunántúli Regionális Intézetétõl azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a közremûködést kérõ Fejér Megyei Szent
György Kórház mûködési engedély módosítására több változást
jelentett be, természetesen köztük a Sárbogárd, Tompa Mihály
utca 2. szám alatti vérvételi hely kialakítását. A kórház egységes
szerkezetbe foglalt mûködési engedélye addig nem módosítható,
míg a több telephelyet érintõ változásokat a regionális szakfelügyelõ szakfõorvos/ok nem ellenõrzik, az ellenõrzés eredményérõl véleményüket a regionális tiszti fõorvosnak meg nem küldik.
Tájékoztatom, hogy a Sárbogárd, Tompa Mihály utca 2. szám
alatti vérvételi hely ellenõrzése megtörtént, a szakfelügyelõ szakfõorvos pozitív véleményét 2010. június 24-én megküldte a regionális tiszti fõorvosnak.
A többi változást érintõ ellenõrzésrõl és annak eredményérõl tudomásunk/rálátásunk nincs, mint említettük, a mûködési engedély egységes szerkezetben csak az ellenõrzések és az eljárás lefolytatása után kerül részünkre is kiadásra.
Budapest, 2010. július 9.

– Bérleti szerzõdés, vagy haszonélvezeti jogról való rendelkezés.
Ezt is teljesítettük.

Tisztelettel: Szekeres Júlia ügyvezetõ

Lesz végre labor Sárbogárdon?
Lapunk elõzõ számában olvashatták a sárbogárdi laboratórium ügyével kapcsolatos írásomat arról, hogy hónapok óta miért nem tudják megoldani, hogy
végre Sárbogárdon mûködjön a
laboratórium, ne Székesfehérváron. Erre a laboratórium mûködtetõje a fenti választ adta.
Õk egyértelmûen az ÁNTSZ-t
tették felelõssé a helyzetért. Ez
nagyon meglepett, hiszen az
ÁNTSZ egyértelmûen nyilatkozott még tavasszal, hogy õk soron kívül intézik ezt az ügyet, tekintettel annak fontosságára.
Megkérdeztem dr. Bujdosó
Lászlót, a Regionális Tisztiorvosi Szolgálat vezetõjét Veszprémben. Õ
elmondta, hogy mindent megtettek, ami
rajtuk múlt. Ha megfelelõ módon és idõben fordulnak hozzájuk, már rég nem lenne ez a kérdés probléma. Õt is felháborítja
ennek az ügynek a húzódása. Személyes
ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy ez a
kérdés napokon belül megoldódjon.

Mobil labor

Az ügyrõl tájékoztattam Varga Gábor országgyûlési képviselõt is, aki a Fejér Megyei Közgyûlésben is szorgalmazta, hogy a
szakrendelés a rendelõintézet átépítése
idején zavartalan legyen Sárbogárdon. Õ
elmondta, hogy ezek után mindenképpen
vizsgálatot kér a megfelelõ helyen ebben a
felháborító ügyben.
Hargitai Lajos

Nem kell ide labor, kérem szépen! Itt
vannak a sárbogárdi riviérán kitenyésztett, speciális szúnyogok – leveszik azok a vérünket ingyen és bérmentve. Tébét sem kell fizetni utánuk. A biztonságos szállítmányozás,
persze, más kérdés. Hiszen sok béka
is nevelkedik az árkokban, amik mindenképpen veszélyeztethetik a vér eljutását a laborba. Ámbár a franciáknak értékesített kétéltûek után befolyt összegbõl, valamint a maradék
békákból fenntartott gólyák mint idegenforgalmi látványosságok bevételébõl egy helyi, saját labor ára is kijönne.
Hargitai Kiss Virág
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Új szavazókörök
Sárbogárd város területén a helyi önkormányzati képviselõk választásán az egyéni választókerületek számát, sorszámát és szavazókörönként a területét az alábbiak szerint határozom meg.

1. sz. tevk.:

001. szavazókör:
klub, Szent I. út 77.
Alsókörtvélyes tanya, Bágyi sor, Bajcsy-Zsilinszky
utca, Bem utca, Bigli tanya, Csonka utca, Décsei
szõlõhegy tanya, Dózsa György utca, Esze Tamás
utca, Hantosi út, Huszár tanya, Imremajori út, Május 1 major, Szent István utca 79-tõl végig, Szent
István út 86-tól végig.

002. szavazókör: Szent István
Ált. Isk., Szent István út 82.
Abai út, Balassi Bálint utca, Dózsa György-lakótelep, Honvéd utca, Katona utca, Kracsó tanya, Szent
István út 1–77/A-ig, Szent István utca 2–84-ig, Temetõ köz, Tüzér utca, Vasúti õrház.

2. sz. tevk.:

004. szavazókör:
Fejérvíz irodaház, Tinódi út 146.
Ady Endre út 1–25-ig, Bethlen Gábor utca, Csõgör
köz, Dörögdi köz, Göbölös köz, Hatvani út, Kereszt
utca, Kertalja utca, Lázár utca, Mátyás király utca,
MÁV-telep, Sövény utca, Tinódi köz, Tinódi út
104-tõl végig, Tinódi út 125-tõl végig.

005. szavazókör:
iroda, Ady Endre út 162., fsz.
Ady Endre u. 27–181-ig, Asztalos utca, Berzsenyi
Dániel utca, Csík utca, Iskola köz, Kígyó köz, Kis
köz, Kovács köz, Mányoki utca, Mészöly Géza utca,
Nyíl utca, Posta utca, Radnóti Miklós utca, Simon
köz, Simon utca, Tinódi út 65–123-ig, Tinódi út
70/A–102-ig, Vak Bottyán utca, Wesselényi utca.

3. sz. tevk.:

003. szavazókör: Sárrét-Víz iroda,
Ady Endre út 112.
Ady Endre út 2–128/B-ig, Árpád utca 1–9/A-ig, Árpád utca 2–28-ig, Barátság utca, Csók István utca,
Fenyõ utca, Haladás út, Salamon utca, Sallai tanya,
Sport utca, Úttörõ utca, Videoton gyártelep.

007. szavazókör: orvosi rendelõ,
Tompa M. u. 2.
Árpád-lakótelep, Árpád utca 9/B-tõl végig, Árpád
utca 30-tól végig, Gergely köz, Gilice köz, Ifjúság
utca.

016. szavazókör:
Kislók, Szabadság u. 8.
Bolondvár tanya, Kislók puszta, Kislók Ady Endre
utca, Kislók Hunyadi utca, Kislók József Attila utca,
Kislók Kossuth utca, Kislók Petõfi utca, Kislók Rákóczi utca, Kislók Rózsa utca, Kislók Szabadság utca, Kislók Úttörõ utca, Kislóki utca, Kislókpuszta.

4. sz. tevk.:

006. szavazókör:
mûvelõdési központ, Hõsök tere 3.
Ady Endre utca 130–182-ig, Baross utca, Hõsök
tere, Mikes köz, Németh sarok utca, Túry Miklós
utca, Zrínyi Miklós utca.

009. szavazókör:
gimnázium József A. u. 4.
Ady Endre út 184–202/A-ig, Attila utca, Bercsényi
utca, József Attila utca, Kossuth út 1–9-ig, Rózsa

utca, Sávoly köz, Templom köz, Tompa Mihály
utca.

5. sz. tevk.:

008. szavazókör: Mészöly Géza
Ált. Isk., József A. u. 14.
Ady Endre út 204-tõl végig, Damjanich utca, Ipari
szõlõ, Kis utca, Kisfaludy utca, Kossuth út 11-tõl végig, Kossuth út páros házszámok, Külsõ szõlõhegy,
Mádi köz, Nap utca, Németh Lajos köz, Ó utca, Petõfi Sándor utca, Szegfû utca, Szélsõ utca, Virágsarok köz, Virágsarok utca.

010. szavazókör:
HEMO, József A. u. 15/B
Ady Endre út 183-tól végig, Dobó István utca,
Gagarin utca, Kinizsi utca, Köztársaság út 2–92-ig,
Köztársaság út 1–89/A-ig, Nagy Lajos utca, Tinódi
út 1–49-ig, Tinódi út 6–68/A-ig, Vágóhíd utca, Virágrész utca.

6. sz. tevk.:

011. szavazókör:
Sárszentmiklósi Ált. Isk.
Álmos vezér utca, Elõd vezér utca, Huba utca, Köztársaság út 94-tõl végig, Lehel utca, Miklós utca,
Munkácsy Mihály utca, Rádi tanya, Semmelweis
Ignác utca, Szarvaspuszta, Tisza utca.

012. szavazókör: Pentagri Kft.,
faház, Széchenyi u. 2.
Csaba utca, Gárdonyi Géza utca, Homoksor, Kazinczy Ferenc utca, Kölcsey Ferenc utca, Magyar utca, Mindszentpuszta, Rákóczi utca, Széchenyi
utca, Vezér utca.

7. sz. tevk:

013. szavazókör:
sárszentmiklósi klub
Akácfa utca, Arany János utca, Béke utca, Fasor
utca, Gesztenyesor, Hársfa utca, Köztársaság út
91-tõl végig, Nyárfa utca, Park utca, Táncsics utca,
Vörösmarty utca.

014. szavazókör:
Sárszentmiklósi Ált. Isk.
Deák Ferenc utca, Egressy Béni utca, Erkel Ferenc
utca, Ibolya utca, Jókai Mór utca, Killer tanya,
László utca, Nefelejcs utca, S.miklós – vasúti õrház, Szabadság utca, Vasút utca.

015. szavazókör: Rétszilas, klub
Hadnagypuszta, Rétszilas – vasútállomás, Bocskai
utca, Fehérvári út, Új utca.

8. sz. tevk.:

017. szavazókör:
Pusztaegres, kultúrház
Baross János utca, Dégi utca, Fehérvári utca, Hatvani utca, Kiss utca, Köztársaság tér, Ödönmajor,
Örspuszta, Pusztaegres – Ady Endre utca, Deák Ferenc utca, Dózsa György utca, Kossuth Lajos utca,
Petõfi Sándor utca, Rákóczi Ferenc utca, Széchenyi István utca.

018. szavazókör: Sárhatvan, klub
Antal major, Halásztanya, Sárhatvan – József Attila utca, Külsõ-Hatvan puszta, Arany János utca.

2010. július 15. Bogárd és Vidéke
019. szavazókör: Nagyhörcsök, klub:
Anna major, Dózsa utca, Nagyhörcsök – Kossuth
Lajos utca, Nagyhörcsökpuszta, Ország út, Petõfi
utca, Töbörzsöki út.
A határozat – mint közszolgálati hirdetmény – közzétételére Sárbogárd város honlapján, a városi polgármesteri hivatal faliújságján, a magyarország.hu
oldalán 2010. július 13-án kerül sor.
A határozat ellen a közzétételétõl számított 2 napon
belül beérkezõ, a Fejér Megyei Területi Választási
Iroda vezetõjéhez címzett, de a Helyi Választási Irodához – Sárbogárd, Hõsök tere 2., I. em. 9. sz. ajtó –
benyújtandó kifogással lehet élni. A határidõ elmulasztása jogvesztõ hatályú. A kifogás a Ve. 9. § (1)
bekezdésében foglaltak megsértésére hivatkozással terjeszthetõ elõ, közölni kell a jogszabálysértés
bizonyítékait, a kifogást benyújtó nevét, lakcímét,
vagy más elérhetõségét, illetõleg kézbesítési megbízottjának valamely elérhetõségét.

Indoklás
A helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 24. §
(3) bekezdése elõírja, hogy a 10.000-nél több lakosú település választási irodájának vezetõje a törvény hatálybalépését követõ 30 napon belül megállapítja az egyéni választókerületek sorszámát és
területét.
Ugyanezen törvény 5. § (2) bekezdés a./ pontjában
foglaltak alapján az A-558/10/2010 számú határozatommal Sárbogárd városban az egyéni választókerületben megszerezhetõ mandátumok számát az
eddigi 10 mandátummal szemben 8 mandátumban
határoztam meg. Azaz a törvényi szabályozás változása miatt az egyéni választókerületi képviselõi
helyek száma 2 képviselõi hellyel csökken. Erre figyelemmel a meglévõ választókerületek határait át
kellett dolgozni.
A választókerületek kialakításánál a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban:
Ve.) 9. §-ában foglaltakra figyelemmel kell lenni,
mely szerint „a választókerületeket úgy kell kialakítani, hogy választókerületenként a lakosság száma
megközelítõen azonos legyen.” A kialakításnál figyelemmel kell lenni a nemzetiségi, vallási, történelmi, földrajzi és egyéb helyi sajátosságokra is.
A választókerületekben szavazóköröket kell kialakítani, melynek szabályozását a Ve. 10. § (1) bekezdése tartalmazza, miszerint a megállapítását úgy
kell elvégezni, hogy egy-egy szavazókörre mintegy
hatszáz, legfeljebb ezerkétszáz választópolgár jusson.
A Ve. hivatkozott szakaszaiban a kialakításkor figyelembe veendõ, más-más összetételt jelentõ
személyi kör között az egyensúly megteremtését a
Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.
évi XX. törvény 71. § (1) bekezdésében szabályozott „választójog egyenlõségének alkotmányos elve” biztosítja. A választójog egyenlõségének alkotmányos elve sérülékeny az egyéni választókerületek nagyságával összefüggésben. A különbözõ
nagyságú választókerületek létrehozásával aránytalanul nõhet, vagy csökkenhet egy mandátum értéke, azaz jóval több, vagy kevesebb választópolgár szavazata kell egy-egy mandátumhoz. Az Alkotmánybíróság a 22/2005. (VI.17.) AB határozatában az arányosság és aránytalanság mértékére
azt a választ adta, hogy az egy képviselõi helyre jutó választópolgár választókerületenkénti eltérése
nem haladhatja meg a 10 %-ot, és semmiképpen
nem lépheti túl a 15 %-ot. E szabálytól csak kivételesen engedhetõ meg az eltérés.
A választókerületek kialakításánál a fentieken túl figyelemmel voltam Sárbogárd város területi tagoltságára, kialakulására, amely több területszervezési
Folytatás a következõ oldalon.

Bogárd és Vidéke 2010. július 15.
eljárás során nyerte el jelenlegi méretét. Ezen
területszervezési eljárások közül a községegyesítésekkor fennálló területi határokat mindenképpen figyelembe veendõnek tekintettem, azaz a sárszentmiklósi városrész határát, a pusztaegresi településrész, valamint Alsótöbörzsök
különállóságát.
A történelmi városrészekre – pl. Bogárd, Tinód
– is próbáltam tekintettel lenni.
Ez utóbbi teljes mértékben nem valósulhatott
meg, tekintettel arra, hogy a belsõ – 2–5 – választókerületek felosztását jelentõsen befolyásolta a tinódi rész falusias beépítése, így annak
népsûrûsége, valamint az a körülmény, hogy a
63-as fõközlekedési út keleti oldalán épült ki három lakótelep.
A felosztási javaslatomat a helyi politikai életben ismert, így jelölõszervezetként szóba jöhetõ szervezetek képviselõivel 2010. július 8-án
ismertettem. Lényegében a kialakítás ellen ellenvetésük nem volt.
A kialakítás során az eddig önálló választókerületet képviselõ kislóki és rétszilasi választókerületet megszüntettem, ahol a lakosság száma
241 fõ és 301 fõ, a választásra jogosultak száma 185 fõ és 254 fõ volt.
Tekintettel arra, hogy Sárbogárd város 2010.
január 1-ei lakosságszáma 12.945 fõ volt, az
aránytalanság, az átlagtól való eltérés -85,1 %
és -81,4 %-os volt. A 10.456 fõ választásra jogosulthoz képest az eltérés -85,85 %-os és
-80,57 %-os.
A töbörzsöki városrész egy választókerületként
történõ meghagyása a határai módosítása nélkül 1.779 lakossal és 1.457 fõ választásra jogosulttal az egyik legmagasabb létszámú, az átlagtól való eltérése azonban +9,95 % és
+11,47 %-os, ami a földrajzi, történelmi és
egyéb helyi sajátossággal indokolt.
Sárszentmiklóson két választókerület volt, és a
6. és 7. választókerület határai változatlanul hagyásával maradt is, azzal az eltéréssel, hogy a
7. számú választókerülethez került csatolásra
Rétszilas. Az így meglévõ 6-os választókerületben 1.780 lakos és 1.420 választópolgár élt a
körzetesítéskor. Az átlagtól való eltérés +10 %
és +8,6 %-os. A 7. választókerületben 1.751 a
lakosság száma és 1.448 fõ a választópolgár,
az átlagtól való eltérés +8,2 %-os és +10,78
%-os.
A Sárbogárd belsõ részén kialakított 2–5-ös választókerületekben a lakosságszám a választókerület sorszámozását követve az alábbiak szerint alakul: 1.733 fõ, 1.637 fõ, 1.576 fõ, 1.577
fõ. Ebbõl az átlagtól való eltérés +7,1 %, +1,17
%, -2,6 %, -2,53 %. A választásra jogosultak létszáma 1.355 fõ, 1.302 fõ, 1.304 fõ és 1.312 fõ,
melybõl az átlagtól való eltérés +3,67 %, -0,38
%, -0,23 % és +0,38 % közötti.
Jelentõsebb eltérést mutat a pusztaegresi
egyéni választókerület, ahol a lakosságszám
1.080 fõ, a választásra jogosultak száma 858
fõ. A városi átlagtól való eltérése -33,25 % és
-34,35 %-os, a megtartását mégis indokolja a
teljes földrajzi elkülönültség, az 1978 elõtti
önálló községi léte és a közúti távolság.
A fenti indokok alapján a rendelkezõ részben
foglaltak szerint állapítottam meg Sárbogárd
város egyéni választókerületei számát és területi beosztását, továbbá a szavazókörök számát
és területi beosztását.
Dr. Krupa Rozália,
a Helyi Választási Iroda vezetõje
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Csökken a választókerületek száma
Az új választási törvény értelmében elkészült Sárbogárdon is az új választókerületi beosztás.
Csökkent a választókerületek száma. Megszûnt külön választókerületként Kislók és Rétszilas. A többi választókerület nagyjából ugyanúgy maradt.
Háromra csökkent a kompenzációs listán elosztható képviselõi helyek száma is. Sárbogárdon így 11 képviselõ lesz az önkormányzatban, és közvetlenül választjuk továbbra is a polgármestert. A kerületbeosztás ellen csak két napig lehet fellebbezni, tehát mire lapunk megjelenik, még aznap, csütörtökön lehet fellebbezést benyújtani a helyi választási bizottságnál.
Hargitai Lajos

Határozat
A helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 5. § (2) bekezdés
a./ pontjára figyelemmel megállapítom, hogy Sárbogárd városban a helyi önkormányzati képviselõk választásán a képviselõ-testület megválasztható tagjainak száma:

8 egyéni választókerületi mandátum és
3 kompenzációs listás mandátum.
A határozat – mint közszolgálati hirdetmény – közzétételére Sárbogárd város honlapján, a városi polgármesteri hivatal faliújságján, a magyarország.hu oldalán 2010. július 13-án kerül sor.
A határozat ellen a közzétételétõl számított 2 napon
belül beérkezõ, a Fejér Megyei Területi Választási Iroda vezetõjéhez címzett, de a Helyi Választási Irodához – Sárbogárd, Hõsök tere 2., I. em. 9. sz. ajtó – benyújtandó kifogással lehet élni. A határidõ elmulasztása jogvesztõ hatályú. A kifogásban közölni kell a
jogszabálysértés bizonyítékait, a kifogást benyújtó
nevét, lakcímét, vagy más elérhetõségét, illetõleg
kézbesítési megbízottjának nevét, elérhetõségét.

Indoklás
A helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek
választásáról szóló 2010. évi L. törvény 24. § (2) bekezdése elõírja, hogy a 10.000-nél több lakosú település választási iroda vezetõje, a törvény hatálybalépését követõ 30 napon belül megállapítja és közzéteszi a településen megszerezhetõ mandátumok
számát.
Ennek végrehajtásához a lakosságszámot nyilvántartó központi szerv közli a település lakosságszámát.
A 2010. június 29-én közölt 2010. január 1-ei lakosságszám alapján Sárbogárd város lakossága 12.945
fõ.
A fentieket figyelembe véve a helyi önkormányzati
képviselõk és polgármesterek választásáról szóló
2010. évi L. törvény 5. § (2) bekezdés a./ pontja alapján állapítottam meg a vegyes választási rendszerben megszerezhetõ mandátumok számát.

A közzétételrõl a 2010. évi L. törvény 24. § (2) bekezdése, valamint a választási eljárásról szóló 1997. évi
C. törvény (továbbiakban: Ve.) 38. § (1) bekezdés a./
pontja és (2) bekezdése alapján rendelkeztem.
A jogorvoslatról a Ve. 102. § (3) bekezdésében foglaltak szerint adtam tájékoztatást.
E bekezdés szerint „a helyi választási iroda vezetõjének (1) és (2) bekezdés szerinti döntése ellen annak
közzétételétõl számított 2 napon belül a területi választási iroda vezetõjéhez lehet kifogással fordulni. A
helyi választási iroda vezetõjének (2) bekezdés szerinti döntése ellen a 9. § (1) bekezdésben foglaltak
megsértésére hivatkozással terjeszthetõ elõ kifogás.
A területi választási iroda vezetõje a kifogásról 2 napon belül dönt. A területi választási iroda vezetõje a
megtámadott határozatot helybenhagyja, vagy megváltoztatja. További jogorvoslatnak helye nincs.”
A kifogás benyújtására megállapított határidõ a Ve.
4. § (3) bekezdése alapján a közzétételtõl számított 2
napon belül, az utolsó nap 16.00 órakor, jelen határozat tekintetében 2010. július 15-én 16.00 órakor jár
le. A kifogás benyújtásának részleteit a Ve. 77. § (2)
bekezdése tartalmazza.
A határozatom jogalapja a 2010. évi L. törvény 5. §
(2) bekezdése, a 24. § (3) bekezdése és az 1997. évi
C. törvény 102. §-a.
A döntésemhez a hatáskört és illetékességet a Ve.
35.§ (3) bekezdése biztosítja.
Dr. Krupa Rozália,
a Helyi Választási Iroda vezetõje

Kérdezték
Az Árpád-lakótelepen lakók nem elõször kérik, hogy a lakótelep környékén lévõ önkormányzati területeket rendszeresen kaszálják. A téglaházak mögötti önkormányzati területet az idén még egyszer sem kaszálták le. Többször is kérték Juhász János polgármestert,
hogy ha nem tartják rendben azt a területet, akkor adják a társasház tulajdonába, mert akkor azt õk rendben fogják tartani. A polgármester erre azt válaszolta, hogy az önkormányzatnak azzal a területtel hosszú távú tervei vannak.
Ha az önkormányzatnak hosszú távú tervei vannak azzal a területtel, akkor azért azt rövid
távon is rendben kell tartani! Már virágzik a parlagfû. Ha nem történik semmi a továbbiakban, a lakók a környezetvédelmi hatósághoz fordulnak a panaszukkal.
Lejegyezte: Hargitai Lajos
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2010. július 15. Bogárd és Vidéke

Kézilabda

Nagylók – Országos
A szilasi kézilabda
XIX. Mezõföld Teljesítménytúra
minõsége
folyamatos és
„határtalan”…

Az elmúlt idõszakban több jelentõs elismerést kapott a szilasi kézilabda, s ezáltal
Zámbó Tibor is. A csapat és edzõje igen
eredményes évet zárt, s ezt több fórumon
díjazták is. A Somogy Megyei Kézilabda
Szövetség a legjobb megyei utánpótláscsapatnak választotta a szilasi gyerekekre
épülõ Siófok KC serdülõ csapatát. A csapatból három játékos tagja volt a magyar
serdülõ válogatottnak, amely veretlenül
nyerte meg Szlovákiában az Olimpiai Reménységek tornáját.

A II. Somogy Megyei Kézilabdagálán június 26-án Balatonszárszón további elismeréseket vehetett át Zámbó Tibor és csapata. A csapat éves teljesítményéért dr. Orbán István adott át díjat a gyerekeknek, s
Gelencsér Attila, a Somogy Megyei Közgyûlés elnöke Zámbó Tibornak adta át a
Somogy megye kézilabdasportjáért járó

kupát. Így már két megyében ismerték el a
szilasi kézilabda minõségét, hisz ugyanezt
az elismerést Fejér megyében már évekkel
ezelõtt megkapta Zámbó Tibor.
A díjazások után szinte „természetes” volt,
hogy a csapat harmadik alkalommal is
megnyerte a dán rendezésû Hotel Uni Kupát.
NLÁI

2010. JÚLIUS
Mintegy 170 összesereglett, teljesítményre
éhes túrázó jelentkezett a rajtvonalnál az
elmúlt hétvégén. A gyalogosok hamar
megtalálták az egyéniségüknek megfelelõ
15, 30, és 60 kilométeres távot.
Akik a kerékpározást választották, azok
vagy 50, vagy pedig 60 kilométeres távnak
vághattak neki kora reggel.
A nagylóki Tavi Palotától indulók az elõre
kijelölt útvonalon haladtak végig a térkép
segítségével, majd ugyanide érkeztek viszsza.

Nem a véletlen mûve a rajt-cél ponthelye.
A kiírás figyelembe vette Mezõföld páratlanul szép természeti tájait, a földrajzi fekvés adta gyönyörû vidéket. Ide sorolható
pl. az ismert Iringó tanösvény egyedi
szépségû növény- és állatvilága.
Már korra reggel is rekkenõ hõség volt,
amely délutánra szinte kibírhatatlanná
vált, s mégis tántoríthatatlanul végezték
vállalt személyi teljesítményeiket a túrázók. A lenyûgözõ táj azonban feledtetett
minden fáradtságot.
A majd két évtizede megrendezett verseny
áldozatos elõkészítõje, programozója és
végigirányítója Vígh-Tarsonyi László tanár úr, aki maga is lelkes maximalistája e
versenysorozatnak: õ is részt vesz benne,
szorgalmatosan gyûjtve versenypontjait.
Nélküle valamint helybeli és „vidéki” segítõi nélkül sem hangulatában, sem változatosságában nem lenne annyira kedvelt ez a
program.
Kik a segítõk? A galgahévízi diákok, a sülysápi Molnár család, a nagylókiak közül
évek óta rendszeresen Viniczai Mária, Viniczai Ramóna, Böröndi Zsolt, Barabás
Béla, Bakonyi Ágota, Répási Anna. Az
eszmei és tárgyi elõkészítéshez Nagylók
polgármesteri hivatala rendszeres anyagi
támogatást nyújt. Idén Görbe László boltvezetõ hûsítõ italokkal járult hozzá az eseményhez önzetlenül. Akik megéheztek,
azok számára finom babgulyást készített

Takács Lászlóné és Takács Józsefné. Segítségükre volt a Budapestrõl érkezett
Nagy László is.
Az ételt nagy élvezettel fogyasztották, falták.
Az évrõl évre visszatérõkkel együtt igazi
baráti hangulatban lezajlott túra elérte
célját. A legfiatalabb résztvevõ 10 hónapos
volt, akit kerékpáron vittek végig, szigorúan védve a nap károsító hatásától, a legidõsebb túrázó pedig a nógrádsápi 63 éves Hámori István volt, aki teljesítette a nappali
60 km-es, és ezen felül a 20 km-es éjszakai
távot is. Szenzációt és csodálatot keltett a
dunaújvárosi Rabi István, aki végigfutotta
a 60 km-es távot – egyedülálló teljesítmény
volt az, hogy ezt 360 perc alatt tette meg.
A TELJESÍTMÉNYEK: 20 km-es távon
42 fõ, 30 km-es távon 32 fõ, az 50 km-es távot a belvíz miatt nem lehetett indítani, 60
km-es távon 17 fõ, az éjszakai 20 km-es távon 62 fõ, kerékpár (50-60 km) – 11 fõ.
Nagy várakozás elõzi meg a 2011. évi 20.,
jubiláló versenyt. Ennek egyik különlegessége az lesz, hogy – bõvítve a tájak szépségének távolságát –, 100 km-es teljesítménytáv épül be a többi közé, természetesen a kerékpározók számára is. Erre a rendezvényre ezúton is szeretettel vár minden
érdeklõdõt a rendezõség.
Tauz Józsefné pedagógus
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Jókedvvel az árvíz ellen
(Jótékonysági nap Kálozon
az árvízkárosultakért)

2010. július 17.
Kálozi Sportcentrum
Kedves Olvasó!
Bizonyára Ön is hallotta hírét a zetelakai kirándulásnak, amit a nagy érdeklõdésre való tekintettel már harmadszor szervezünk meg. Most újra itt van
a lehetõség, hogy részt vehessenek a zetelakai kisasszonynapi búcsúval
egybekötött kiránduláson, melynek idõpontja: 2010. szeptember 4–9.
A részletes program a következõ.

1. nap: szeptember 4., szombat
Indulás Alapról 3.00-kor – Sárbogárd, Hõsök tere 3.20 – Sárszentmiklós,
óvoda 3.40 – Cece, cukrászda 4 00-kor. Útközben természetesen több helyen lesz megállás. Többek között Békéscsabán, a benzinkútnál, határátkelés Méhkeréknél; a második megálló Királyhágó, majd Ludas. Érkezés
Zetelakára este 6 óra körül, ahol mindenkit a szálláshelyére kísérnek a vendéglátók.

2. nap: szeptember 5., vasárnap
Reggeli után indulás 9.00-kor Zetelakáról, a Hargita-tetõ (Hármas kereszt)
megtekintése az elsõ megálló. Utána indulás tovább – Csíkszereda (Millenniumi templom) – Csíksomlyó (Kegytemplom) – Gyimes völgye (ezeréves
határ, Vasúti Õrház Múzeum, Rákóczi-várrom, felújított kápolna, kb. 30
perc gyaloglás). Ezt követõen ebéd a Deáky panziónál, és indulás vissza
Zetelakára. Érkezés kb. 19.00-kor.

3. nap: szeptember 6., hétfõ
Reggeli után indulás 8.00-kor Zetelakáról. Az elsõ megállás a zetelakai víztározó, továbbá Szárhegy (ferencrendiek temploma, Lázár-kastély) –
Gyergyószentmiklós – Gyilkos-tó – Szent Kristóf-kápolna – békási szoros
(hasadékvölgy) – Libán (templom). Érkezés Zetelakára kb. 19.00 körül.

4. nap: szeptember 7., kedd
Reggeli után indulás 9.00-kor Zetelakáról Szovátára (Villa utca, Medve-tó)
– Parajd (sóbánya) – Korond (az állandó kirakodóvásár megtekintése és vásárlás) – Farkaslaka(Tamási Áron sírja, vásárlás) – Szejke, fürdõ (Orbán Balázs síremléke és a székely kapuk megtekintése) – Székelyudvarhely (szoborpark, rövid séta a város központjában). Indulás vissza Zetelakára, érkezés kb. 19.00 körül.

5. nap: szeptember 8., szerda
Szabad program. Kisasszony napja, zetelakai búcsú. 10.00-kor kezdõdik a
mise, utána ebéd a vendéglátóknál. Délután lehetõség nyílik az érdeklõdõknek Ivóból felmenni a madarasi Hargita csúcsáig (1801 m).

6. nap: szeptember 9., csütörtök
Reggeli után 8.00-kor indulás haza. Útközben természetesen több helyen is
lesz megállás: Ludas, Kõrösfõ (vásárlási lehetõség), Királyhágó (étterem),
Békésszentandrás (étterem). Érkezés Sárbogárdra kb. 20-22 óra között.
A busz, amivel megyünk, nagyon kényelmes, modern, gyors és persze biztonságos.
Az elhelyezés 4, ill. 6 fõként kulturált és modern vendégházakban, családi
körben, ahol megtapasztalhatja mindenki a székely ember csodálatos vendégszeretetét.
Az ellátás: minden nap bõséges reggeli, este pedig az ebéddel egyenértékû
étkezés (estebéd). Az utazás költsége tartalmazza az útiköltséget, a szállást
félpanziós ellátással, az idegenvezetési díjat, továbbá plusz két ebédet és
egy sóbányai belépõjegyet Parajdra.
6 nap, 5 éjszaka, kiadós étkezésekkel, kirándulásokkal, programokkal:
45.000 Ft.
Jelentkezéskor 15.000 Ft elõleget kell befizetni. A fennmaradó összeget
utazáskor a buszon kell kifizetni a csoportvezetõnek.
Remélve, hogy egy tartalmas és kellemes kirándulás élményeit oszthatjuk meg Önökkel, jelentkezésüket várjuk a következõ telefonszámon: Horváth Judit 06 (30) 400 7216, Mikuli Béla 06 (30) 939 2460.

Délelõtt
8.00 a fõzõverseny kezdete (mindenki saját anyagból készíti el
az ételét, ami a zsûrizés után 300 Ft/adag áron eladásra kerül)
9.30 polgármesteri köszöntõ
10.00 az „Összefogás fája” elültetése
10.00 az Aranyalma Óvoda mûsora
10.00 vetélkedõk gyerekeknek (görkorcsolya-,
kerékpár- és lisztfújóverseny)
10.00–14.00 a Korona Agility kutyás bemutatója a lovaspályán
10.30 karatebemutató
11.00 a helyi tehetségek fellépése
12.00 eredményhirdetés (fõzõverseny és vetélkedõk)
12.30 „Jó ebédhez szól a nóta” Horváth Gellérttel
Egész nap hennafestés, kézmûves-foglalkozás, célba lövés és
sok egyéb program.
Délután
13.00 fánkkészítés a helyi asszonyokkal
13.30 humoros vetélkedõk az egész családnak
(sodrófa- és gumicsizma-hajítás, kötélhúzás,
homokzsáktöltõ-verseny, sörivóverseny)
14.30 a csõszi hagyományõrzõk bemutatója
15.00 Czédulás Felícia zenés mûsora
15.30 divatbemutató helyi gyerekekkel
16.00 Káloz–Magyar Országgyûlés labdarúgó-mérkõzés
(a kezdõrúgást végzi Horváth László címzetes apát úr, a gyõri
MÁV-DAC NB II-es labdarúgócsapat egykori játékosa)
16.00 hastáncosok
17.00 a sárhatvani kultúrkör mûsora
18.00 tombolahúzás a felajánlott tárgyakból
19.00 KAPUZÁRÁS
21. 00 karaoke
22.00 retrodisco (belépõjegy: 500 Ft, zenél: Csizmadia Attila)
A rendezvényen befolyó összeget és felajánlott adományokat
teljes egészében az árvízkárosultak megsegítésére fordítjuk!
A felajánlásaikat a kihelyezett urnáknál, a nem pénzbeli adományaikat (tartós élelmiszer, tisztítószer, ruhanemû) a gyûjtõhelyen 2010. július 17-én 8 órától tudják leadni a sportpályán.
A fõzõverseny nevezési határideje: 2010. július 16-áig Szabó
Gábornál (06 /70/ 369 9733).
A rendezõség a mûsorváltozás jogát fenntartja.
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KÉK HÍREK
Ásó, kasza
„mezõgazdasági bemutató”
Július 8-án a Sárbogárdi Rendõrkapitányság ügyeletén személyesen kért segítséget egy férfi, mert
délután többen ásóval támadtak rá Sárbogárdon, a
töltõállomáson. Az általa is ismert férfi és társai feltehetõen egy korábbi konfliktus okán elõször szétverték a sértett autójának fényszóróját, majd amikor ezt számon kérte rajtuk, nekiestek. A földre került férfit ásóval verték. Leszakították a pólóját, karlánca, nyaklánca, telefonja, papírjai, a zsebében lévõ készpénze elmondása szerint mind eltûntek a
bántalmazás közben. A töltõállomás kamerái által
készített felvételeket értékelve öt férfi elfogására
és gyanúsítotti kihallgatására került sor.
Sárbogárdon néhány nappal ezelõtt hasonló eseménynél kellett intézkedniük a rendõröknek. Szombaton délelõtt az Ady Endre út egyik parkolójában
hívták tetemre egymást két ellenérdekelt család
szimpatizánsai. Egymást megveréssel, megöléssel fenyegették, hangosan szidták, provokálták
egymást. A helyszínre érkezõ járõrök felszólítására
sem hagytak fel ezzel, mi több, az egyik férfi az általa, illetve társai által használt teherautó platójáról
lekapott egy kaszát és a másik család autójának
szélvédõjéhez vágta. A garázdákat végül a bevetett
könnygáz fékezte meg. A szombat délelõtti eseményekben tíz verekedõt állítottak elõ, akik közül ötöt
õrizetbe vettek. Az õrizetesek idõközben szabadultak.
Nem kevés volt a baj Sárkeresztúron, az Alkotmány
utcában sem július 8-án, ahol egy bejelentés szerint délután egy 21 éves nõ bántalmazott egy másikat. A két család között itt is régóta húzódó konfliktus van. Néhány napja a bejelentõ fivérét verték
meg, amely bántalmazást szintén a sárbogárdi
nyomozók vizsgálják. A hétfõi bántalmazással három férfit gyanúsítanak.

Megkerült a körözött lány
Július 13-án egy 16 éves körözött lány is elõkerült.
Ellene a Sárbogárdi Rendõrkapitányság eltûnés miatt adott ki körözést, mert július 7-én engedély nélkül eltávozott a sárbogárdi lakásotthonból. A rendõrkapitányságra az otthon nevelõje kísérte be hétfõn délelõtt, miután az intézetbe visszatért. A rendõrök a lányt elszámoltatták.

Célkeresztben az ittas sofõrök
Július 12-én, hétfõn, a 62-es fõúton a körzeti megbízottak leintettek egy Fiat Ducatoval közlekedõ
férfit. Az 55 éves sárbogárdi lakossal szemben alkoholszondát alkalmaztak, ami bûncselekményi értéket mutatott. Mintavételre állították elõ, ahol az
orvos a klinikai tünetek alapján enyhén ittasnak minõsítette. Vezetõi engedélyét a rendõrök elvették,
ellene büntetõ feljelentés készült.

Családi perpatvar
A Sárbogárdi Rendõrkapitányságon július 12-én,
hétfõn, kora délután tett feljelentést egy sárbogárdi
asszony élettársa ellen, aki közös lakásukban
hosszabb ideje fenyegeti, bántalmazza. A nõ a
jegyzõkönyv felvételekor a nyomozóknak elmondta, hogy a férfi hosszabb ideje fizikai és lelki terrorban tartja. A rendõrök így a férfivel szemben ideiglenes távoltartó határozatot hoztak.
R. Szabó Ágnes FMRFK-szóvivõ,
Németh-Kész Mónika r. szds.
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Társadalmi sokszínûség
Gondolom, már mindenki hallott a híres/hírhedt siófoki nappali/éjszakai életrõl. De hányan látták, hányan jártak ott és
érezték testközelbõl azt az életstílust, illetve életformát, azt a hangulatot, ami ott
uralkodik? Szerintem errõl inkább a fiatalabb generáció tudna beszámolni, viszont
én elmondom azt a hatást, amit rám tett ez
a város.
Pár nappal ezelõtt a barátnõm felhívott azzal, hogy Siófokon a Coke Clubban, a
Music TV Icon címû mûsorában Ákos-feldolgozásokat fognak játszani különbözõ
zenekarok. Õ úgyis éppen a Balatonon
volt, így hát rövid gondolkodás után azt
mondtam, hogy „Király! Menjünk!”.

Éppen csak az útra volt nálam pénz.
„Mindegy, majd lesz valahogy!” – gondoltam, aztán nekiálltam bepakolni. Nem vittem magammal túl sok mindent, épp csak
azt, ami kellett: fürdõruha, törölközõ, papucs meg egy pulcsi, mert a hidegre is gondolni kell. Siófokon eddig csak 3 alkalommal voltam, s egyszer sem merültem nagyon bele a városi életbe. Most viszont... de
ezt majd késõbb.
Már az út is komplikált volt, mert délelõtt
kamerázni voltam Sárbogárdtól 20 km-re,
ahova biciklivel tekertem ki. Alig értem
haza, már indulnom kellett a buszra. Mivel
nem volt egyenes járat, ezért Székesfehérváron kellett átszállnom a Siófok felé tartó
járatra. Volt kb. 20 percem, így beszaladtam a büfébe valami frissítõért, mert a meleg eléggé kitikkasztott. Miután fölszálltam, 1 órát utaztam, hogy elérjem úti célomat. Mikor megérkeztem, fölhívtam a barátnõmet (aki vonattal jött), hogy hol van,
hol találkozzunk. Ekkor világosított fel,
hogy félórás késéssel fog megérkezni, pedig csak két falura volt tõlem, ami csak maximum 15 percbe telt volna. Végül aztán
megérkezett, mindkettõnk nagy örömére.
Miután kiörvendeztük magunkat, elindultunk a Balaton felé. A szabadstrandon táboroztunk le, majd belevetettük magunkat
a hullámokba. Röpke egyórás pancsolás
után megéheztünk és kimásztunk a partra.
A legközelebbi kis boltba beszaladva megrohamoztuk a zsemléket. Majd a naplementében romantikusan elnyámmogtuk a
párizsis álomszendvicseinket, és citromos
sörrel koronáztuk meg.
Kezdett sötétedni, és megütötte a fülünket
a dobok hangja behangolás közben. Az ut-

cai árusok sorai között kissé elkalandozva,
bekacsingatva egy-egy üzletbe, s nyálat
csorgatva érkeztünk meg a Coke Club bejáratához. Barátaink már bent vártak bennünket. Sose jártam itt, úgyhogy újdonság
volt a fehér homok a lábunk alatt, a két
színpad egymás mellett és a felettünk elsuhanó kamerák, amiket persze jól megnéztem, mert kíváncsi voltam, milyen anyaggal dolgozik a nagy tévé.

Mivel ingyenes volt a koncert, sok ember
összegyûlt, és olyan természetesnek vették
a hatalmas kivetítõket és a több ezer wattos hangfalakat, mintha csak otthon lennének. Már ezen meglepõdtem, de nem volt
sok idõm a csodálkozásra, mert amint lepattintottam a söröm kupakját, már be is
lépett Ákos és zenekara a sztárpáholyra, s
a színpadon rövid fölkonferálás után kezdett az elsõ zenekar, a Turbo, akiket az
Ákos külön kérésére meghívott Anti
Fitness Club követett, akik nagy meglepetésemre nagyon jól feldolgozták a „Majom
a ketrecben” címû számot. Antifitneszék
egyszerûbb riffjeit a Back II Blackbõl kivált Bársony Bálint és a Sunshine Jazz
együttes követte. Õk aztán fölborzolták a
bõrömet az „Induljon a banzáj” címû szám
dzsesszes feldolgozásával. A My Coke
Band program különféle zenészekbõl kovácsolt össze egy frissen alakult bandát, a
Superherot, azaz Szuperhõst, akiknek ez
volt az elsõ koncertje. A koncerten még a
következõ elõadók léptek föl: Eszenyi Enikõ, a Vígszínház igazgatója, Darvas Ferenc zongorakíséretével, Magyarország
egyik legjobb hiphopos csapata, a Hõsök, a
Magashegyi Underground egy verssel Latinovits Zoltánt idézte fel, Ferenczi
György és a Rackajam akusztikus produkciója az énekes ördögien jó hangjával, a zúzós rockzenét képviselõ Road zenekar, az
amerikai turnéjáról nemrég visszatért The
Moog zenekar, Szirtes Edina Mókus népies zenekarával a „Táncolj a tûzön át” címû
számot adta elõ, majd a Compact Disco
elektronikus elõadását hallhattuk, és végül
a sort a nagyszerû elõadó, Jamie Winchester zárta zenekarával, a „Keresem az
utam” angol nyelvû feldolgozásával.
A finálé után Ákos integetett rajongóinak
és a közönségnek, mi pedig tapssal gratuláltunk ikonná válásához.
Majd barátnõmmel kisétáltunk a stégre
egy kicsit leülni és lazítani, mert tudtuk,
hogy messze van a reggel...
Folytatása következik!
Hargitai Gergely
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„Jöjjön közelebb, Safranek…”
Mindenkinek van hobbija. Az én számlámra három dolog írható: sport, reklámok,
filmek. Az utóbbiról írnék most néhány
sort.
Széles körben elterjedt, a világ minden táján ismert technikai eszköz a film. Hiszen
ki ne hallott volna már Charlie Chaplinrõl,
Alfred Hitchcock Psychojáról, Robert De
Niroról, Törõcsik Mariról és még sorolhatnám. Köszönetet mondhatunk a Lumiere fivéreknek, hogy megalkották a kinematográfot, és ezzel 1895-ben megte-

remtették a mozi elõdjét, lehetõséget biztosítva arra, hogy nagy közönség láthassa
egyszerre a bemutatni kívánt mozgóképeket. No, meg persze azoknak az embernek,
akiknek a segítségével a világhálón keresztül letölthetünk (persze csak legálisan!) filmeket ebben a modern, internetfüggõ világban.
Ha jobban belegondolok, eljutottam odáig, hogy nincs kedvenc filmem. Talán
azért, mert hogyha egy kis szabadidõm
akad, leülök a számítógép, vagy a tévé elé
egy jó kis DVD-vel, és azt nézem, amihez
éppen kedvem van. Így már egész sok emlékem van a „repertoáromban”, tudok
mérlegelni, hogy melyik jó, vagy melyik
nem. Persze, van olyan, amelyikre azt
mondja az ember, hogy a legjobb azok közül, amiket láttam, de aztán másnap jön
egy újabb, egy jobb.
Nem tartom unalmasnak a régi filmeket
sem. Ugyanolyan szívesen néztem meg egy
1959-es „Négyszáz csapás” címû francia
drámát, vagy egy 1922-es, fekete-fehér, német némafilmet, a „Nosferatu”-t, mint az
idei évben megjelent „Villámtolvaj”-t.
Sõt! Több szempont van, amiben a régebbi
mozgóképek jobbak, mint a mai, számítógépes elemekkel tarkított, bevételi rekordokat döntögetõ premierfilmek. Emlékezzünk csak vissza a Disney elsõ, egész estés
rajzfilmjére, a Hófehérke és a hét törpére,
amit (hisszük, vagy sem) 1937-ben készítettek, és ezzel egy idõben gondoljunk
azokra a ma készült alkotásokra, amiket

szintén a világ leghíresebb rajzfilmgyárosának nevével fémjeleznek. Hát, nem
ugyanaz a látvány!
Mint minden évben, idén is rengeteg premiert láthatunk, minél több, annál jobb
alapon. A gyerekek örülhettek a Toy Story

mindhárom részének, amibõl az elsõ kettõ
idén újra vászonra került, vagy az éppen a
múlt héten debütáló Shrek utolsó részének. De a felnõttek sem kesereghetnek,
mert a paletta rendkívül színes: láthatunk
thrillert (nekem legjobban Leonardo Di
Caprio „Viharsziget”-e tetszett), drámát
(például a „Kedves John”), kalandfilmet
(Robin Hood), történelmit (Báthory), a
mitológiához kapcsolódót (A titánok harca) és a többi, és a többi.

Nálam a vígjátékok viszik a pálmát. Nemcsak az idei évben, hanem amióta vígjáték
a vígjáték. Nem rossz alkotás például a
„Marley meg én”. E kutyás történetben
Owen Wilson és Jennifer Aniston sikeres
(újság)írókat alakítanak. Amikor elköltöznek, a férj új munka után néz: kolumnista
lesz, tehát egy kis hasábot kap a helyi újságban, ahol reagál egy neki szimpatikusnak
tartott témára. E film jól példázza számomra az írás és a film kapcsolatát. Hiszen
mire menne egy film forgatókönyv nélkül,
vagy hogy rendezhettek volna egy sikersztorit a Harry Potterbõl bestseller nélkül?

Azt se felejtsük el, hogy milyen bevétele
van kereskedelmi, turisztikai és egyéb
szempontból a nagyvállalatoknak. A mai
napig vásárolhatunk a boltokban Darth
Vader-figurákat (a Csillagok háborúja c.
filmbõl), vagy a kislányoknál most „menõ”
Hannah Montana-s füzeteket, órarendeket, parókát... De nem csak a játékok eladásából van bevétel. Volt szerencsém látogatást tenni a németországi Movie Parkban, ahol a sikertörténeteknek köszönhetõen kalandozhatunk western-városrészben, utazhatunk Spongya Bob-hullámvasúton, vagy vizesek lehetünk egy barlangban a „Jégkorszak” szereplõinek segítségével. Vagy gondoljunk a cannes-i filmfesztivál helyére, hogy mennyi turista
látogatja meg a csodálatos éghajlati adottságokkal rendelkezõ francia várost.
Szóval, nagy üzlet ez a filmipar. Persze, ha
nem jön be, hatalmas bukás és anyagi csõd
várható. De ez természetesen nem megjósolható, mint egy idõjárás-jelentés; minden rendezõ a siker gondolatával „szemez”, de nagyon sok mindenen múlik az,
hogy kasszasiker legyen.
Rájöttem, hogy ez a téma kimeríthetetlen.
Nem beszéltem még például a megunhatatlan mondatokról, amik szállóigékké válnak, mint amikor Arnold Schwarzenegger
mondja a Terminátorban és még pár másik
helyen, hogy: „Visszatérek”, vagy emlékezhetünk erre is: „Az erõ legyen veled!”,
de nem kevésbé ismeretlenek a következõk sem: „A nevem Bond – James Bond”,
vagy „Ízi rájder öcsém, ízi rájder!” De nem
esett még szó a díszletrõl, a színészekrõl, a
sikerrõl, csillogásról, a háttérmunkásokról
és még sorolhatnánk.

Hát, egyelõre ennyit a filmek világáról. Elköszönésképpen pedig mi mást is mondhatnék, mint hogy „Astala vista, baby!”
Menyhárt Daniella
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CSALÁDI KÖR / A MI VILÁGUNK

NAGYMAMA RECEPTJEI
Tejszínes sült hal burgonyával
Hozzávalók: 50 dkg fagyasztott halfilé, 1 zacskó tejszín, 1 kk. kakukkfû, 5 db közepes burgonya, 1 fej hagyma, 1 kk. só, 1 ek. margarin, 15 dkg sajt.
Egy jénai aljára kenjük a margarint, rárakjuk a vékony karikákra
vágott krumplit, megsózzuk, kakukkfûvel meghintjük, rászeleteljük a hagymát, majd a halat tesszük rá sorban. Leöntjük a tejszínnel, sajttal megszórjuk. A sütõben kb. 40 perc alatt készre sütjük.
Ha a sajt megpirul, akkor kész. A krumplit érdemes ellenõrizni,
hogy biztosan megpuhuljon!

Zöldséggel és csirkével töltött hal
Hozzávalók: 1 db 1,5 kg-os ponty, 30 dkg darált csirkehús, 2 közepes fej vöröshagyma, 2 gerezd fokhagyma, 1 cs. mexikói zöldségkeverék, 1 csomó zöldpetrezselyem, 5 dkg gomba, tejszínes torma, olaj, só, törött bors.
A pontyot megtisztítjuk, megmossuk, majd besózzuk. Amíg a só
átjárja a halat, addig elkészítjük a tölteléket. Enyhén sós vízben
megfõzzük a mexikói zöldségkeveréket. Az apró kockákra vágott
vöröshagymát, az összezúzott fokhagymát, a felszeletelt gombát,
a csirkehúst, és végül az összeaprított petrezselymet összekeverjük. Ízlés szerint sózzuk, borsozzuk, majd kevés olajon megdinszteljük. Összekeverjük a mexikói zöldségkörettel, és megtöltjük
vele a halat. Óvatosan varrjuk össze (tûzzük össze) a halat. Egy
tepsibe kb. 1/2 üveg olajat öntünk, s lassú tûzön forráspontig hevítjük, ezután beletesszük a halat, a tepsit körbe alufóliával befedjük, amelyet 10 perc múlva leveszünk róla. Ekkor egy hústûvel
megszúrjuk a halat, hogy lássuk, mennyire párolódott meg. Ha
könnyen belemegy a tû, akkor visszatoljuk a sütõbe, és a közepesnél nagyobb lángon pirosra sütjük Mivel a hal gyorsan megfõ, a
fõzési idõt ne lépjük túl, mert szétesik a hal. Tálaláskor a megmaradt zöldségeket köretként felhasználhatjuk.

Sajtos busa
Hozzávalók: 1 db 2 kg körüli busa, 50 dkg füstölt szalonna, 35 dkg
sajt, 3 dl tejföl, só, bors, ételízesítõ.
A halat megtisztítjuk, a fejét és a farkát levágjuk. A gerince mellett kettõbe vágjuk, sóval bedörzsöljük. Egy nagyobb tepsi alját kibéleljük a vékony szeletekre vágott szalonnával. Kb. 15 dekát
hagyjunk meg. A szalonnára rátesszük a halat úgy, hogy egymás
mellett legyen a két darab. A sajtot lereszeljük, a maradék szalonnát pici kockákra vagdossuk, és a sajthoz keverjük. Ételízesítõt és
borsot adunk hozzá. Jól elkeverjük, és a halon egyenletesen szétterítjük. Megkenjük a tejföllel. 200 fokos sütõben pirulásig sütjük.

Heti idõjárás
A következõ napokban is folytatódik a nyári, meleg idõjárás,
sõt fokozódik a hõség. A sok
napsütés mellett a délutáni
órákban továbbra is számítani
lehet egy-egy frissítõ záporra,
zivatarra. Vasárnap érkezhet egy gyenge hidegfront, amely kissé átmozgatja levegõt és néhány fokkal enyhíti a kánikulai meleget. A délutáni órákban az ország nagy részén 35 fok köré
melegszik fel a levegõ, és az éjszakákon sem számíthatunk felfrissülésre. A jövõ hét elején kissé visszaesik a hõmérséklet, de
még így is 30 fok körüli csúcsértékekre kell felkészülni.
A nagy melegben fokozattan figyeljünk a megfelelõ mennyiségû folyadék bevitelére, a szervezet hûtésére, és a déli órákban
kerüljük a tûzõ napsütést!
www.metnet.hu
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ELLOPTÁK
A MÚLTAMAT
Most mért ordítasz velem? Azt mondd meg, mért ordítasz? Igen,
sírok, és szégyelld magad! Ha tudnád, mi történt velem, majd nagyon restelkednél. Mondom, mondom, csak magamhoz térek egy
kicsit. Talán most ne sürgess! Megengedhetnéd, hogy letöröljem
kicsit a könnyeimet.
Szóval igenis, nem fogadtam a hívásodat. Elhiszem, hogy hússzor
hívtál, mérgedben már rágtad a mobilodat, de értsd meg, hogy
nem voltam abban a helyzetben, hogy fogadjam. Ne vágj a szavamba, jó? Vannak esetek, amikor érvényüket vesztik a megállapodások. Próbáld elképzelni, hogy ott álltam az állomáson, vártam a vonatomat, és közben nyugodtan matattam a készülékemen a zenék között. Közel s távol senki, kihalt volt az egész állomás. Alsógöd. És most figyelj! Mintha a föld alól bújt volna elõ,
odajött három srác. Nem vagyok rasszista, ne részletezzük a kilétüket. El akartam húzódni. Jöttek felém, és az egyik barátságosan
megkérdezte, hogy mondjam már meg, legyek szíves, mennyi az
idõ. Egy gombnyomással kiléptem a zenébõl, hogy megnézzem.
Ekkor jött a vasmarok. És volt telefonom, nincs telefonom. Huszonhatezer forint. Elõször egy szó sem hagyta el az ajkamat,
megnémultam. Voltál már ilyen lelkiállapotban? Aztán elkezdtem ordítani, hogy „Azonnal hozzátok vissza!”, meg ilyesmit. Sikítottam. Azt hiszed, visszahozták? Egy fenét! Röhögve elhúztak.
Pánikba estem. Mit csináljak? És képzeld, ekkor bemondták: késik a vonatom. Visszarohantam a barátnõmhöz, mert fel akartam
hívni anyut, hogy gyorsan tiltsa le a telefonomat. Ez az elsõ lépés.
Nehogy csináljanak egy nagy számlát nekem, felhívjanak egy
amerikai nagybácsit, vagy mit tudom én. A telefonlopás már egész
iparág, vannak, akik ebbõl élnek. Mit mondjak? Negyed óra múlva már le volt tiltva a mobil. Azt persze tudni kell, hogy ezek
dörzsölt fickók, azonnal lekapcsolják a mobilt, nehogy lenyomozzák õket. Percek alatt szereztek egy jó kis készüléket. Eddig az
enyém volt, most már az övék lett. Jó kis órabér, nem gondolod?
Na, vágod már, hogy mért nem tudtál felhívni? A bocsánatkérésbõl ne csinálj ügyet, megértem, hogy üvöltöztél velem.
Csak az bánt, hogy ezek a nyomorultak most egyszerûen eltulajdonították a múltamat. A fényképeimet, zenéimet, SMS-eimet,
telefonszámaimat kidobják a szemétbe, mint kukába a krumplihéjat. Az én drága életdokumentumaimat. Ez olyan, mintha kioperáltak volna a fejembõl egy-két agytekervényt.
Nem szabadna ezt csinálni. De hát ez a mondás, hogy „nem szabad”, kezdi teljesen elveszíteni a jelentését, nem így látod?
(L. A.)

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 Olvasóinkat és leendõ Olvasóinkat
könyvtárunkba, ahol 59.831 db könyv, 1.923 db DVD, 103 db folyóirat, 5 db
számítógép áll a dolgozni, olvasni, szórakozni, kikapcsolódni vágyók rendelkezésére.
Szeptember végétõl nívós és ingyenes programokkal várunk minden érdeklõdõt.
Felhívjuk kedves Olvasóink figyelmét arra, hogy a Madarász József Városi
Könyvtár július-augusztus hónapban szombatonként zárva van.
Minden kedves Olvasónak kellemes pihenést, nyaralást, kikapcsolódást,
feltöltõdést kívánnak a könyvtár dolgozói!
…és kérjük, ne feledjék:

augusztus 24-étõl ismét
TALÁLKOZ(Z)UNK A KÖNYVTÁRBAN!
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A jótevõ tündér
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer
egy szegény ember, de az olyan szegény volt, mint a templom egere. Élt
egyik napról a másikra a lányával,
mert a felesége már régen meghalt.
Ez a szegény ember kenyeret akart
sütni egyszer, be is fûtött már a kemencébe, de nem volt szénvonó lapátja, amivel a zsarátnokot kihúzta
volna a kemencébõl. Átküldte hát a
lányát a szomszédba, hogy kérjen
kölcsön egyet.
A szomszédjában meg egy özvegyasszony lakott, volt egy csúnya,
szeplõs lánya, aki nem kellett az ördögnek sem.
Azt mondja ez az özvegyasszony a
lánynak:
– Mondd meg apádnak, vegyen el
engem feleségül, s lesz szénvonó lapátja.
De azért odaadta a lapátot.
Kidagasztja az ember a tésztát, már
meg szakajtója nem volt, amibe a
kenyeret beleszakajtotta volna.
Megint csak átküldi a lányát a szomszédba, hogy kérjen kölcsön egy
szakajtót. Adott is az asszony, de azt
mondta a lánynak:
– Mondd meg apádnak, vegyen el
engem feleségül, s lesz szakajtója.
A szegény ember behányá a kiszakajtott kenyeret a kemencébe, de
nincs kenyérhányó lapátja. Átküldi
hát a lányt újra, hogy kérjen egy kenyérhányó lapátot kölcsön. Adott is
az özvegyasszony, de azt mondta a
lánynak:
– Mondd meg apádnak, vegyen el
engem feleségül, s lesz kenyérhányó lapátja is.
No, a szegény ember egyet gondolt,
elvette az özvegyasszonyt. Lett aztán szénvonó lapátja is, szakajtója
is, kenyérhányó lapátja is, de oda
lett a házi békessége. Mert bizony –
ahogy történni szokott a világban –
a mostohának csak az édes volt az
édes, a mostohalánynak rosszabb
dolga volt mellette a senki kutyájánál. Egész álló nap nem fogyott ki a
munkából, mégis mindig piszkálódás, mocskolódás lett a vége. A
mostohájának örökké járt a nyelve.
Ha elment a vásárra, fekete muhárkendõ, fodros viganó, kamásli az
édesnek, a mostohának meg koppant a szeme.
Egyszer egy vasárnap elmentek a
templomba, csak a mostohalány
maradt otthon. Az anyja összeöntött
egy véka lencsét meg egy véka hamut, hogy válogassa ki a lencsét addig, míg õk a templomban lesznek,
mert ha meg nem teszi, rosszul jár.
Ahogy a szegény lány magára maradt, elkezdte a nagy sírást-rívást,
mit csináljék, mitévõ legyen. Ahogy

ott rídogált, tördelte a kezét, megjelent elõtte egy jótevõ tündér.
– Édes lányom, mi bajod, miért sírsz
olyan keservesen?
– Hogyne sírnék, hogyne rínék, mikor a gonosz mostohám összeöntött
egy véka lencsét meg egy véka hamut. Meghagyta, hogy válogassam
ki belõle, míg õk a templomban lesznek, mert máskülönben vége az életemnek.
– Sose búsulj olyan nagyon, édes lányom, felöltöztetlek, eredj a templomba, majd kiválogatom én, míg
oda leszel.
Felöltöztette a lányt gyönyörû szép
ezüstruhába, aztán kioktatta: ha
majd a misének vége lesz, ne várja
be az éneklés végét, hamarabb jöjjön ki, mint a többiek. Mikor pedig a
templom ajtaján kilép, csak mondja
azt magában: ,,Köd elõttem, köd
utánam, engem senki se lásson!”
A lány megígérte, hogy mindent úgy
tesz, ahogy a jótevõ tündér hagyta.
Lelkem teremtette, bemegy a lány a
templomba a gyönyörû ezüstruhájában, leül az elsõ székbe, kiveszi az
ezüstfedelû imádságoskönyvet, elkezd imádkozni. Beszélhetett aztán
a pap akármit, senki sem hallgatott
rá, csak a szépséges lányt nézte
mindenki. Épp ott volt a királyfi is a
templomban, s ahogy meglátta a
karból, elszorult a szíve érte. Ment
volna hozzá, érdeklõdött felõle, de
senki nem tudta megmondani, kiféle-miféle. Mikor pedig kijött a templomajtón, úgy eltûnt, mintha a föld
nyelte volna el.
Otthon a mostohája egyenesen nekiállott:
– No, te loncsos, te lompos, ni, te világ szégyene, megtetted-e, amit rád
bíztam? Láttad volna csak a templomban azt a gyönyörûséges szép
kisasszonyt földig érõ ezüstruhában, az volt a szép, nem az ilyen,
mint te!
Azt mondja erre a lány:
– Láttam én azt, láttam én azt.
– Honnan láttad volna, te semmirevaló?
– A ganajdombról.
– Eredj, te vén tohonya – mondja az
urának –, hányd szét mindjárt azt a
ganajdombot, hogy ne állhasson rá
többet ez a gyalázatos!
A másik vasárnapra egy véka kását
vegyített össze egy véka lencsével,
hogy válogassa szét, míg a templomban lesznek, mert különben csúnyán jár.
A szegény lány, ahogy magában
maradt, csak elfakadt sírva, mitévõ
legyen, mi lesz már belõle, ha nem
teljesíti, amit a mostohája parancsolt. De megint megjelent a jótevõ

tündér, aki vállalta, hogy kiszemeli a
lencsét, csak menjen el bátran a
templomba. Színarany ruhába öltöztette, és jól a lelkére kötötte, hogy
éppúgy tegyen mindent, mint máskor.
A lány úgy is tett. A királyfinak meg
hétszerte jobban megtetszett az
aranyruhában. De hiába sietett ki a
mise után, mert a lánynak az ajtó
elõtt – köd elõttem, köd utánam –
nyoma veszett.
Mikor a többiek hazaértek a templomból, a lencse egy szemig szét
volt válogatva a kásától. A mostoha
mégis ott kezdte, ahol máskor elhagyta:
– No, te rongyos, no, te mocskos, te
ilyen, te olyan, mit csináltál, míg mi
a templomban voltunk? Bezzeg ha
láttad volna a szépséges kisasszonyt a színarany ruhában, az
nem olyan volt, mint te.
Azt mondja erre a lány:
– Láttam én azt, láttam én azt.
– Ugyan honnan láttad volna, te
semmirevaló?
– A kapufélfáról.
– Eredj, te vén tohonya, szedd szét
rögtön azt a kaput, hogy ne állhasson rá többet ez a gyalázatos életû!
A harmadik vasárnap mákot öntött
neki össze lencsével, hogy azt válogassa szét, míg õk a templomban
lesznek. A szegény lány megint elkezdte a sírást: hogy válogassa õ ki
a lencsét a mákból az alatt a kis idõ
alatt? De a jótevõ tündér most is kisegítette, mint már eddig kétszer.
Szépen gyémántruhába öltöztette,
úgy küldte a templomba. A lelkére
kötötte, hogy mikor a templom ajtaján kijön, lépjen rá a küszöbre. Mert
a királyfi azt gondolta ki, hogy szurokkal önteti le a templom küszöbét.
Majd ha rálép a lány, beleragad a cipõje, úgy aztán megtalálja a viselõjét.
Úgy is volt. Mikor a lány kijött a
templom ajtaján, rálépett a küszöbre, és lemaradt az egyik cipellõ a lábáról.
Mikor a többiek hazajöttek, õ már
ott ült a lencse mellett, úgy tett,
mintha akkor végezte volna be a válogatást.
Azt mondja neki a mostohája:
– No, te ronda, hát mivel tesznyélkedted el az idõt, míg mi a templomban voltunk? Bezzeg ha láttad volna,
hogy megint ott volt az a szép hercegkisasszony, csak úgy söpörte
utána a földet a gyémántruha. Az
volt ám a szép lány!
Azt mondja erre a lány:
– Láttam én azt, láttam én azt.
– Honnan láttad volna, te csúf jószág?

– A hídlás tetejérõl.
– Eredj, te vén tohonya, hányd szét
azt a hídlást, hogy ne állhassék oda
többet ez a gonosz életû!
Mit volt mit tenni a szegény embernek, még a hídlást is széjjel kellett
hánynia.
Másnap reggel kihirdetik nagy fennszóval a városban, hogy az a lány,
aki ilyen meg ilyen cipõt elveszített,
jelentkezzék a királyi udvarban, mert
azt a király feleségül akarja venni.
De bizony nem jelentkezett ott senki. A királyfi nem hagyta annyiban a
dolgot, megmondta a felséges apjának, hogy az lesz a felesége, akinek
a lábára illik a cipellõ, vagy senki.
Házról házra jártak a király emberei.
Ahol eladó lány volt, felpróbálták rá
a cipõt. Végtére elértek a szegény
ember házához is. Ott a gonosz mostoha a kád alá bújtatta a szép lányt,
az édeslányát meg felcicomázta,
hogy tessék a királyfinak. De bizony
nem tetszett az. Felpróbálta a cipõt
is rá, de sehogy sem ment a lány
nagy trampli lábára, pedig majd
megszakadt, úgy húzta.
Egyszer csak elkezd egy kis kakas
kukorékolni az udvaron:
– Kukurikú, a kád alatt a szép lány!
A királyfi felfordította a kádat, hát
csakugyan ott kuporog alatta a szép
lány. Fölpróbálják a lábára a cipellõt,
és úgy ráillett, mintha egyenest onnan nõtt volna ki.
A királyfi majd kiugrott a bõrébõl
örömében. Átölelte, és azt mondta
neki:
– Te az enyém, én a tiéd, ásó-kapa
sem választ el egymástól!
Mindjárt meg is ülték a lakodalmat,
és még most is élnek, ha meg nem
haltak.
Szómagyarázat:
muhárkendõ: nagykendõ, viganó:
egybeszabott nõi ruha, kamásli:
bokavédõ, lábszárvédõ, loncsos:
rendetlen, piszkos külsejû, tesznyélkedik: lustálkodik, hídlás: ól, istálló
üreges deszkapadlója.
Népmese
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Július 17., 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 Sarah Jane kalandjai 11.35 Sötét jóslat 12.00 Hírek 12.05 Zene az
életem: Sophie Ellis-Bextor 12.30 A világ legjobb konyhafõnökei 13.00 Szenes
Színház: 85 év, 85 sláger 13.55 Hogy volt!? – Válogatás 16.00 Öttusa Eb 18.10
Életképek 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Szerencseszombat – a luxor, az
Ötöslottó és a Joker sorsolása 20.40 Örökös Tagság Gála 2010 23.15 Fekete és
kék 0.50 Találkozás az afrikai kultúrával 1.45 Koncertek az A38 hajón 2.35
Táplálkozási piramis
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Top Shop 10.25 Játék 11.30 A
dadus 12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.45 Nagymenõk 13.40 Majomszeretet
14.35 Míg a halál el nem választ 15.05 Elveszett kincsek kalandorai 16.15 A hihetetlen család 18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 Patacsata 21.20 Bruce
Lee legendája 1.05 Kung-fu 1.55 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Teleki Sámuel útján 6.25 TV2-matiné 7.50 Nickelodeon kedvencek
9.50 Mókás állatvilág 10.20 Szurikáták udvarháza 10.50 Doktorológia Leslie
Nielsen módra 11.20 Két testõr 11.50 Babavilág 12.20 A láthatatlan ember
13.25 A kiválasztott – Az amerikai látnok 14.30 Doktorok 15.30 Rejtélyek kalandorai 17.30 Knight Rider 18.30 Tények 19.05 Magellán 19.35 Tök állat 21.05 Ütközetben eltûnt 23.00 A dühöngõ grizzly 0.30 Ezo.tv 1.25 Kalandjárat 1.50
Teleshop 2.50 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 Magyarországról 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 – Mûvészeti figyelõ 19.05 Sportvilág 19.25 Határok nélkül – A kultúráról 19.50 Mese
19.58 Zene 20.05 Rádiószínház 21.07 A Rádiószínház Dokumentummûhelye
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 18., 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
Intelem 9.50 Katolikus válaszok 10.15 A sokszínû vallás 10.30 Örömhír 10.55 Református ifjúsági mûsor 11.05 Mai hitvallások 12.00 Hírek 12.05 Kul-túra 2010
12.35 FIFA 2010 Labdarúgó-vb: a döntõ ismétlése 14.35 Cannes 2010 15.30
Körhinta 16.00 Öttusa Eb 18.00 Panoráma 18.30 Már egyszer tetszett 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Mága Zoltán és sztárvendégei 21.00 Fekete dália
23.00 Kultúrház 23.55 Hírek 0.00 Sporthírek 0.10 Sárga rapszódia 1.45 TS –
Motorsport 2.15 Panoráma
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.05 Trendmánia 10.35 Játék 11.40
MeneTrend 12.00 Híradó 12.15 Dáridó Lajcsival 12.45 Magyar autósport-magazin 13.00 Forma-1 magazin 13.25 A dadus 13.55 Divatdiktátorok 14.50 A Grace
klinika 16.45 Kõbunkó 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11 20.00 Macskanõ 22.05 Végsõ állomás 23.55 Bevállalod, haver? 1.35 Portré
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Teleki Sámuel útján 6.45 TV2-matiné 8.20
Nickelodeon kedvencek 10.20 Mókás állatvilág 10.50 TV2-matiné 11.50 Stahl
konyhája 12.20 Kalandjárat 12.50 Száguldó vipera 13.20 Célkeresztben 14.50
Sheena, a dzsungel királynõje 15.50 Crusoe 16.50 Nacho Libre 18.30 Tények
19.00 Napló 20.05 Taxi 3. 21.40 Fortress 2: Pokoli ûr 23.35 A holló 1.20 Ezo.tv
2.15 Napló 3.05 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 8.30 „Az én ügyem” 9.05 Színes szép szavak 10.04 Római katolikus
szentmise közv. 11.05 Gondolatjel 11.37 Pro és kontra 12.00 Krónika 12.22 Harminc perc alatt a Föld körül 13.04 Sport 14.04 Szonda 14.35 Oxigén 15.05 Hangalbum 16.04 Disputa 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Esti
séta 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti
beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Válogatás a Vasárnapi újság reggeli
mûsorából

Július 19., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Párizsi
jó barátok 9.50 A tudás hatalma – Európa nagy egyetemei 10.45 Parlamenti napló 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 12.55 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 Sporthírek 20.00 Kékfény 21.00 Azazel nevében 22.45 Hétfõ este
23.15 Hírek 23.20 Sporthírek 23.25 Memento 23.30 Teadélután 0.30 Parlamenti
napló 1.45 Semmittevõk
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 Vacsoracsata 20.10 Fókusz 20.45 112 – Életmentõk 21.20 Hazudj, ha tudsz! 22.20 A
rejtély 23.20 Poker After Dark 2009 0.15 Reflektor 0.35 Nem szentírás
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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 12.00 Fenyvesvölgyi
kalandok 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 ügyosztály 0.20 Tények este 0.50 Ezo.tv 1.40 Ismeretlen mélység 3.10 Magellán
3.35 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
Történetek az újrakezdésrõl 13.04 Rádiószínház 13.30 Az evangélikus egyház félórája 14.05 Kabaréklub 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 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Népzene 0.10 Éjszaka

Július 20., 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 Kárpát 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
17.45 Elit gimi 18.40 McLeod lányai 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Önök
kérték! 21.00 Azazel nevében 22.55 Kedd este 23.25 Hírek 23.30 Sporthírek
23.35 Memento 23.40 Teadélután 0.45 Nappali 1.55 Egy nap boldogság
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 14.15
Titkok 16.15 A szerelem rabjai 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.10 Fókusz 20.45 112 – Életmentõk 21.20 Castle 22.10 Döglött akták
23.10 XXI. század – A legendák velünk élnek 23.50 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 11.35 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 Halálos iramban 23.25 A médium 0.25 Tények este 0.55
Ezo.tv 1.50 Anarchisták 3.15 Babavilág 3.40 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
Történetek az újrakezdésrõl 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 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 21., 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 17.45 Elit gimi 18.40 McLeod lányai 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Yorkshire-i szívügyek 21.00 Fojtogató szeretet 22.40 Szerda este
23.05 Hírek 23.10 Sporthírek 23.15 Memento 23.25 Teadélután 0.25 Nappali
1.40 Szürke kincsünk – A magyar szürkemarha
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 14.15
Titkok 16.15 A szerelem rabjai 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.10 Fókusz 20.45 112 – Életmentõk 21.20 Szûz vagyok, de titkolom!
23.15 Félelem.com 1.15 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 10.20 Teleshop 11.30 Álomcsapat
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 Szellemekkel
suttogó 0.20 Tények este 0.50 Ezo.tv 1.40 Az emberevõ 3.10 Két testõr 3.35
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
Történetek az újrakezdésrõl 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 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 20.21 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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Július 22., 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 Slovenski utrinki 14.05 Együtt 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 Már egyszer tetszett 21.00 Paul Sauvage – Az érzelmes zsaru 22.35 Csütörtök este 23.05 Hírek
23.10 Sporthírek 23.15 Memento 23.20 Teadélután 0.20 Nappali 1.35 Sao Paulo
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 14.15 Titkok
16.15 A szerelem rabjai 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata
20.10 Fókusz 20.45 112 – Életmentõk 21.20 Hetedik érzék 22.20 Döglött akták
23.20 Kemény zsaruk 0.20 Reflektor 0.35 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 10.30 Teleshop 11.45 Happy, a
flúgos golfos 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 Szerelem a végzeten 23.00 Painkiller Jane
0.00 Tények este 0.30 Ezo.tv 1.20 Az amazon 2.40 Segíts magadon! 3.05 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
Történetek az újrakezdésrõl 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 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 20.24 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 23., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Párizsi
jó barátok 9.45 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
14.35 Ez történt ma reggel 16.25 Körzeti híradók 16.35 Hírek 16.45 Teadélután
17.45 Elit gimi 18.40 McLeod lányai 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Üdítõ
21.00 A csábító nyomozó 22.40 Péntek este 23.05 Hírek 23.10 Sporthírek 23.15
Memento 23.25 Teadélután 0.25 Nappali 1.35 Kék arany: A víz jövõje
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 14.15
Titkok 16.15 A szerelem rabjai 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata 20.10 Fókusz 20.45 112 – Életmentõk 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 Sarokba
szorítva 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 2.30 4400
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
Történetek az újrakezdésrõl 13.04 Rádiószínház 13.30 A zsidó vallási felekezet
félórája 14.05 Arcvonások 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 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

A BOGÁRDI TV MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON,
SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93 Mhz-es frekvencián, valamint az
EMW hálózatán a C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.
Július 17., Szo: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Sárbogárd lovasai I.
13.00 Lapszemle 15.00 Koszorúcska Cecén 2010. július (90’) 19.00
Lapszemle 20.00 Pálfa ünnepe
Július 18., V: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Koszorúcska Cecén
2010. július (90’) 13.00 Heti híradó 15.00 Rendkívüli testületi ülés
(20’), Amerikai vendégek Cecén (80’) 19.00 Heti híradó 20.00 A
Golgota gyülekezet alkalma 2010. július 11.
Július 19., H: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Pálfa ünnepe 13.00 Heti híradó 15.00 Sárbogárd lovasai I. 19.00 Heti híradó 20.00 Harmónia Kórus Horvátországban (30’), Vajtaiak Szlovákiában
Július 20., K: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 A Golgota gyülekezet
alkalma 2010. július 11. 13.00 Heti híradó 15.00 Harmónia Kórus
Horvátországban (30’), Vajtaiak Szlovákiában 19.00 Heti híradó
20.00 Zöld kommandó (30’), Rétimajori halászbúcsú 2010
Július 21., Sze: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Zöld kommandó
(30’), Rétimajori halászbúcsú 2010 13.00 Heti híradó 15.00 Egyházi képviselõk avatása (16’) és Juliális 2010 Cecén 19.30 Lapszemle 20.00 Sárbogárd lovasai II.
Július 22., Cs: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Sárbogárd lovasai II.
13.00 Lapszemle 15.00 Zöld kommandó (30’), Rétimajori halászbúcsú 2010 19.00 Lapszemle 20.00 A Golgota gyülekezet alkalma
2010. július 11.
Július 23. P: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Egyházi képviselõk avatása (16’) és Juliális 2010 Cecén 13.00 Lapszemle 15.00 A Golgota
gyülekezet alkalma 2010. július 11. 19.00 Lapszemle 20.00 Zöld
kommandó (30’), Rétimajori halászbúcsú 2010
***
Az élõadások alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A
Lapszemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon: www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A
mûsoroknál szereplõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás 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.

Fõszerkesztõ és felelõs kiadó: Hargitai Lajos. Tel.: 06 (30) 9860-849. Szerkesztõség, kiadóhivatal és nyomda: 7000
Sárbogárd, Hõsök tere 12. Telefon: 06 (25) 508-900, 06 (25) 508-901. E-mail: bogardesvideke@vnet.hu Honlap:
www.bogardesvideke.hu Lapszemle látható: a Bogárdi Tévén és az interneten: www.bogarditv.blog.hu Állandó és idõszaki
rovatok szerzõi, szerkesztõi: Dombi Zoltánné, Gerse Ferenc, Gróf Ferenc, Hargitai Lajos, Hargitai Kiss Virág, Horváth István,
Horváthné Mikuli Erzsébet, Huszár Anikó, Jákob Zoltán, Kiss Balázs, Kiszlné Simon Andrea, Kovács Györgyné, Leszkovszki Albin,
Pajor László, Papp László, Pozsár László, Rehák Sándor, Szabó Béla, Tóth Zoltán, Zámbó Tibor és még sokan mások.
Olvasószerkesztõ: Hargitai Kiss Virág. Tördelõszerkesztõ: Huszár Anikó. Grafikai szerkesztõ: Kiss Balázs. Elõkészítés és
utómunka: Heiland Ágnes. Készült: a Bogárd és Vidéke Lapkiadó nyomdájában. Megjelenik minden csütörtökön. Kéziratok leadási határideje: kedden 17 óráig.
Kéziratot egy hónapon túl nem õrzünk meg. Fenntartjuk jogunkat, hogy a beküldött írásokat a tartalom és a szerzõ szándékának tiszteletben tartása mellett, közlésük
esetén megrövidítsük. A lapban közölt vélemények nem mindig tükrözik a szerkesztõségét, azokért a felelõsséget a nyilatkozók, illetve szerzõk viselik. Ugyanez
vonatkozik a hirdetések tartalmára is. Hirdetésfelvétel: keretes hirdetések: kedden 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.

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb
médiafigyelõje, az
»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.
1084 Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11.
Tel.: 06(1)303-4738,
fax: 06(1)303-4744.
http://www.observer.hu
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Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!
FOGSORJAVÍTÁS Sárbogárdon.
06 25 468 556, 06 70 382 8512
ADY-LAKÓTELEPEN egyedi gázfûtéses,
FELÚJÍTOTT, 3. emeleti LAKÁS eladó.
06 30 444 1602

Redõnyök: 06 (30) 507 3344.
Háromszobás, 80 m2-es, elsõ emeleti lakás eladó. Érdeklõdni: 06 (30) 994 1332, 06 (20) 419
4940.
Sárbogárd központjában 36 m2-es üzlet eladó.
Lakássá is bõvíthetõ. Telefon: 06 (20) 342 0788.
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 eladó. Irányár: 6,9 M Ft. Telefon: 06 (20) 481 4102.
(08987046)

Strandközeli APARTMAN Harkányban
kiadó. 06 30 482 6407
BUDAPESTEN VI. kerületben
két egymásba nyíló szobás
LAKÁS kiadó. 06 70 931 1870
Butikminõségû márkás
ANGOL RUHÁKKAL
bõvítettük üzletünket.
Andi Használtbútor-kereskedés
(a Rossmann mellett). 06 20 9937 248
Hanganyagok gépelését vállalom. Telefon: 06
(70) 369 0476.

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 albérlet kiadó. 06 (20) 364
2382. (897168)
4203 m2 területen fekvõ ipari árammal telephely,
daráló + takarmánykereskedés (Sárszentmiklós) eladó. 06 (30) 255 9806. (0897167)
Jó állapotban lévõ szõlõ présházzal Sárszentmiklóson eladó. 06 (30) 530 1970. (276988)
Árpád-lakótelepi lakás áron alul eladó. 06 (30)
269 4276.
Sárszentmiklós, Rákóczi u. 42. kétszobás, fürdõszobás parasztház eladó. 06 (70) 374 9710.
(276992)

Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826.
Közmûvesített 600 négyszögöl telek alappal eladó Ifjúsági u. 11-ben. 06 (70) 2185 666.

Telek eladó. 06 (30) 3302 615. (1288528)
Kiárusítás az Arabella cipõboltban. (1288528)
Parasztház kiadó. 06 (30) 3302 615. (1288528)

Lakásom eladnám vagy házra cserélném értékegyeztetéssel. Ár: 4,5 millió forint. 06 (20) 5544
302.
Sárbogárdon Árpád-lakótelepen lakás kiadó-eladó. 06 (30) 419 2936 (délután). (1288526)
Malacok eladók. 06 (25) 488 306. (1288525)
Választási malacok eladók. Telefon: 06 (20) 367
2785.
Banki gyorshitel autófedezettel! Telefon: 06 (70)
3180 492. (1288523)
Sárszentmiklóson ház sürgõsen eladó. 06 (20)
2272 118. (1288520)
Székesfehérvár, Vásárhelyi úton 43 m2-es lakás
eladó. 06 (70) 376 5856. (277000)
Német sikerkonszern Kelet-Európában bõvül, és
felvesz bármely szakmából induló munkatársakat. Ha Ön teljesítõ kész és nyitott az új kihívásokkal szemben, akkor keressen meg minket!
Hétköznap: 14-16 óráig, telefon: 06 (70) 601
4382. (276998)
Kukoricát, búzát, tritikálét, árpát, napraforgót
vásárolnék. 06 (30) 382 4133. (1288529)
Segédmunkára rakodókat felveszünk. 06 (30)
382 4133. (1288529)
Táp árusítására C kategóriás és B kategóriás jogosítvánnyal rendelkezõ mozgóbolti eladókat felveszünk. 06 (30) 382 4133. (1288529)
Coop felett lakás kiadó. 06 (30) 428 4483.
Központban lakás kiadó. 06 (70) 332 1397.

Hargitai nagymama
szakácskönyve

Ételed az életed címmel
kapható a Bogárd és Vidéke Lapkiadóban
és az újságot árusító boltokban,
2.500 Ft-os áron.

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.
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Sárbogárd lovasai
II. rész
A közelgõ, augusztus 20-ai sárbogárdi fogathajtó-verseny kapcsán a Sárbogárdi
Lovas Egyesület aktív fogathajtóit mutatjuk be kedves Olvasóinknak a lap hasábjain, valamint a Bogárdi TV-ben.
Ezúttal két lovashoz látogattam el.
Gászler István nem büszkélkedhet kupákkal, számára nem is ez a fõ cél, amikor elmegy egy megmérettetésre a fogatával.
Sokkal inkább az, hogy pontosan, verõhiba
nélkül menjen végig a pályán, és lovas
szenvedélyének hódolva töltsön el egy napot a sport révén szerzett barátaival. Mivel
mindenhová lábon megy versenyezni,

ezért kíméli is a lovait. Vadászhajtásban
ezért sem vesz részt; majd talán az augusztus 20-ai sárbogárdi fordulón lesz erre le-

hetõség. Nehéz- és könnyûgépkezelõi
munkája mellett a maga erejébõl tartja
fenn a fogatát.
Raffai József neve nemcsak hajtóként lehet ismerõs a lovassport kedvelõi számára,
hanem tenyésztõként is. Szép magyar teli-

vérjei sárbogárdi hajtókhoz is kerültek.
Fogathajtóként szép eredményeket ért el –
az õ esetében igaz a mondás: kicsi a bors,
de erõs. Az utóbbi idõben ugyan kevesebbet láthattuk õt a pályán, de biztosítva van
az utánpótlás, hiszen ott jártamkor Bogi
nevû lánya éppen szokásos napi lovaglásáról tért vissza, hogy aztán elmenjen egy
újabb körre. S lencsevégre kaptam egy kéthónapos kiscsikót is, aki rendületlenül követte az édesanyját.
Folytatása következik.
Hargitai Kiss Virág

2010. augusztus 2-án
18 órakor
a sárbogárdi
mûvelõdési házban.

Külön köszönet az AVAR-T
Temetkezés dolgozóinak
lelkiismeretes munkájukért.
Gyászoló család

Be kell vallanom, még konkrétan nem tudom, de vannak ötleteim. Az biztos, hogy
különleges lesz, mint minden, ami a városunkhoz kötõdik.

Gondolom, minden létszámleépítéssel,
vagy más jogi eljárással kapcsolatos pert,
ügyvédi kiadást, jogi állásfoglalásokkal
kapcsolatos kiadást, központi támogatások igénylését, az ezekkel kapcsolatos
elszámolásokat érinti majd.
Gondolom, nem marad el a családi, vagy
egyéb összeköttetéseken alapuló támogatások, munkák, önkormányzati tulajdonú
ingatlanok eladásának vizsgálata, vagy a
kötvény-kibocsátási akció, ami évekre kötött kifizetésekre kényszeríti a következõ
testületet, és az árfolyamváltozás okozta
esetleges károk még a pórnép számára ismeretlenek.
Gondolom, a Sárbogárdi Napok rendezvényeire elszórt milliók is feltûnnek majd valakinek, meg a helyfoglalási pénzek bizonylatolása.
Tudom, hogy a helyieket a következmények érdeklik, meg az, hogy mi lesz a vizsgálatok után. Idealistaként én bízom benne, hogy a felelõsök egy része belátja hibáit, és a város közéletébõl való távozás elõtt
a pénztárnál magánvagyonából befizeti
azokat a milliókat, amikkel tartozik a város
lakosságának. Aki a felelõsségét magától
nem képes felismerni, annak segíteni kell.
Meg kell kérni az illetékes ügyészséget a
jogértelmezés elvégzésére.
Beszélek hülyeségeket! Hiszen az ügyészségnek is bírósághoz kellett fordulni, hogy
a „nagy tudású” intézkedéseit törvényessé
tudja tenni.

A belépés ingyenes!

temetésén részt vettek,
sírjára koszorút,
virágot helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.

Ahogyan közeledik a helyi választások idõpontja, egyre többen kérdezik tõlem, hogy
nálunk hogyan fog történni az a bizonyos
sokat emlegetett „elszámoltatás”, az országos szintrõl hogyan gyûrûzik le hozzánk.

Gondolom, öt évre visszamenõleg minden
szerzõdést, megállapodást megvizsgálnak,
fõleg a zárt ülési jegyzõkönyveket.

Megváltást hoz!

TAR ISTVÁN

Gondolkodjunk!

Gondolom, a város vezetésének „rossz
szellemét” nyomozzák majd, ami westernfilmbe illõ elveken alapul: „a jog én vagyok” vagy „ez az én városom”!

Continental Singers-koncert

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik
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Gratulálunk!

Most én kérdezek: meddig kell még egyeseket eltûrni?
Csibegép (Csizmadiáné Boros Edit Gréta)

A sárbogárdi származású dr. Horváth
András ökobiológust a Szent István
Egyetem Állatorvosi Kara Biológiai
Intézetének címzetes egyetemi docensévé avatták, melyhez ezúton is
gratulálunk a fiatal szakembernek!
Szerkesztõség

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke
eseményeirõl

