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Fafaragók
tábora
Sárszentmiklóson, az evangélikus templomnál alkotnak a fafaragók táborának
résztvevõi e hét folyamán, Váraljai Péter
fafaragó, asztalos vezetésével, Váraljainé
Melis Orsolya pedagógus és Rónai Gyõzõ
bácsi szárnyai alatt (aki 80 évesen kezdett
el aktívan faragni).

Érdekes toborzóval hívták fel az érdeklõdõk figyelmét e táborra:
Noé bárkáját helyezték ki a Sárszentmiklósi Általános Iskola aulájába még az iskolaidõben. E csodálatos alkotás köré épül ugyanis a
tábor témája. Aki aztán beleszeret a fába és eme anyag megmunkálásának fortélyaiba, az a fafaragószakkörön az új tanév során
tovább folytathatja az alkotást.
Hargitai Kiss Virág

Káloziak az
árvízkárosultakért
A nap fõ eseménye, a magyar országgyûlés focicsapata
és a kálozi focisták közötti barátságos mérkõzés 16
órakor kezdõdött a sportpályán. A csapatban játszott
a mi képviselõnk, Varga Gábor is, akinek saját bevallása szerint utoljára 14 éves korában volt focicsuka a
lábán. Látszott, hogy a káloziak összeszokott csapata
nem az országház padsoraiban küzd az ellenféllel, hanem a zöld gyepen, mert 10-1 arányban a káloziak
gyõztek a 2x20 perces mérkõzésen.
(Írás a 3. oldalon.)
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Villanypásztor, napelem, bilincs és egy munkaügyi per

Kinek van igaza?
M. I.-né kereste fel lapunk szerkesztõségét
az elõzõ héten egy panasszal. Elmondta,
hogy 19 éves fiát július 6-án délelõtt otthonából megbilincselve bevitték a rendõrségre egy bûnüggyel kapcsolatos kihallgatásra. Ott az õt kihallgató nyomozó – a panaszos elmondása szerint – megverte. A
tarkóját ütötte ököllel, és körülbelül húszszor arcul ütötte. Így kényszerítette, hogy
ismerjen be egy bûncselekményt, amit állítása szerint nem követett el.
A kihallgatás után, délután M. I., édesanyja kíséretében felkereste a háziorvost, aki
látleletet vett fel a sérülésekrõl. A háziorvos megállapította, hogy a panaszoson külsérelmi nyomok vannak, arca, feje fáj, szédül, hányingere van.
Június 7-én a Sárbogárdi Rendõrkapitányságon M. I.-né panaszt tett a fia megverése
miatt.
Mint elmondta, két fiát valamint több társukat egy gazdálkodó feljelentése alapján
azzal gyanúsítják, hogy egy kaszáló területén a villanypásztor drótját behúzták a területre, amit a területen bérmunkát végzõ,
a feljelentõ tulajdonában lévõ gép feltekert. Ezzel milliós nagyságrendû kára keletkezett. A terület tulajdonosa pedig
azért tett feljelentést, mert ismeretlenek
elloptak a területrõl egy napkollektort.
Mindkét üggyel M. I.-t és társait gyanúsítják.
M-né elmondta, hogy a gyanúsítást alaptalannak tartják, a fiúk semmilyen bûncse-

lekményt nem követtek el, a feljelentést a
feljelentõ személyes bosszújának tartják,
mivel vele szemben hosszabb ideje húzódó
munkaügyi perben állnak. A panaszos elmondása szerint fiai a feljelentõnél dolgoztak 2009-ben, de nem fizette ki a nekik
járó 96.000 Ft munkabért. Elkérte pedig
tõlük az alkalmi munkavállalók kiskönyvét, de nem ragasztott bele bélyeget. A
munkaügyi perben eddig két tárgyalás
volt, a gazdálkodó mindent tagad annak
ellenére, hogy többen látták a fiúkat dolgozni a gazdálkodó gépeivel.
Már más alkalommal is rájuk küldték a
rendõrséget. Akkor kétórás házkutatás
után a rendõrök eredmény nélkül távoztak. Gázpalackot, pálinkát, bort kerestek
rajtuk.
A nagyobbik, 19 éves fiú április óta folyamatosan dolgozik, a kisebbik, aki 17 éves,
még tanul. Soha még nem volt egyiküknek
sem dolga a rendõrséggel. A szülõk is dolgoznak, rendezett családi körülmények
közt élnek.
A Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság
sajtószóvivõje az üggyel kapcsolatban érdeklõdésemre elmondta, hogy valóban folyik eljárás M. I. és társai ellen rongálás és
egy napkollektor eltulajdonítása miatt, betöréses lopás gyanújával. A verés miatti
panaszt a Székesfehérvári Nyomozó
Ügyészség vizsgálja ki. A sajtószóvivõ elmondta, hogy Sárbogárd rendõrkapitánya
saját hatáskörében is indított vizsgálatot a

bántalmazás miatt. Vizsgálata nem támasztja alá azt, hogy valóban bántalmazás
történt volna.
Felkerestem a fiúk ellen feljelentést tevõ
mezõgazdasági vállalkozót. Õ megerõsítette a fentieket, miszerint kaszálás közben föltekerte a villanypásztor drótját a gépe. Nyilvánvaló volt, hogy tudatos károkozás történt, hiszen a tettesek a drótot kivágták, és úgy húzgálták be a területre,
hogy azt a gép biztosan föltekerje, és ezzel
neki milliós kárt okozzanak. Sejtette, hogy
a tettesek elõbb-utóbb oda jönnek, hogy
örömüket leljék abban, ahogy ott kínlódnak a sérült géppel. Ez meg is történt, mert
rövidesen megjelent kerékpárján a kisebbik M. fiú. Õt elkapta, és akkor bevallotta,
hogy több társával valóban õk voltak. A
banda többi tagja azóta vallomást tett már
ebben az ügyben.
A gazdálkodó elmondása szerint a feljelentésének semmi köze a fiúkkal kapcsolatos munkaügyi vitához. Nála a fiúk soha
nem dolgoztak. Lehet, hogy látták valamelyiket egyszer a gépen ülni, mert az apjuk
valóban dolgozott nála egy ideig, de aztán
megvált tõle.
Az ügy egyelõre itt tart. Ígéretet tettem
mindegyik félnek: ha tisztázódik, hogy valójában mi és hogyan történt, arról lapunkban beszámolok.
Hargitai Lajos

Vasúti felüljáró épül a 62-es úton
– egy sajtóhír nyomán –
Hamarosan elkészülhet a 62-es fõút új felüljárója, amely a nagy
forgalmú, Budapest–Székesfehérvár közötti vasútvonal fölött halad át. Ezzel megújul Fejér megye székhelyének határában az
egyik balesetveszélyes keresztezõdés.
A tervek szerint az elkövetkezõ években a fõutat Dunaújváros és
Fehérvár között teljes hosszában felújítják, a burkolatát megerõsítik, és ahol lehetséges, ott elkerülik a lakott településeket, biztonságosabbá teszik a csomópontokat. Különösen fontos ez az
olyan vasúti keresztezõdésekben, mint a fõvárost Nagykanizsával
összekötõ vasúti pálya és a 62-es út találkozása Székesfehérvár
szélén, ahol átlagosan tízpercenként keresztezi egy szerelvény a
Seregélyes felé tartó jármûvek útját, nem egyszer megközelítve a
150 kilométeres sebességet.
– A vasúti felüljáró megépítésére azért is szükség van, mert a Dunaújváros mellett három évvel ezelõtt átadott új Duna-híd hatására egyre erõsebb a közúti forgalom a 62-es úton – sorolta az érveket Loppert Dániel, a Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztõ Zrt.
kommunikációs vezetõje. – A vasút fölött átívelõ új felüljáróhoz
több mint 1200 méter új utat építünk, és további szakaszokon
megerõsítjük a meglévõ útpályát is.

Fotó: fmh.hu

A 62-es fõút felújítása a tervek szerint a Perkátát elkerülõ szakasz
megépítésével folytatódhat, majd a szabadegyházi és a seregélyesi
elkerülõ építése következik.
A Székesfehérvár határában épülõ vasúti felüljáró az Európai
Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával, közel 750 millió forintból valósul meg, melynek
85 százalékát az unió finanszírozza.
Vajon a 63-as úton mikor épül felüljáró, és mikor épül meg a Sárbogárdot elkerülõ út?
Hargitai Lajos
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Káloziak az árvízkárosultakért
A kálozi ifjúság gondolt egy nagyot, és összefogást hirdetett az árvízkárosultak megsegítéséért. Az adományok gyûjtését egy jótékonysági nap megrendezésével kötötték össze. Július 17-én,
szombaton reggeltõl várták a vendégeket a kálozi sporttelepen,
ahol egész nap színes programokkal szórakoztatták a kicsiket és
nagyokat.
Délelõtt, a polgármester köszöntõje után az Aranyalma Óvoda
nagycsoportosai pünkösdi játékot mutattak be a tornacsarnok
mellett felállított színpadon. Utána elültették közösen az Összefogás fáját.

A rekkenõ hõség se akadályozta meg a Korona Agility kutyabarátait, hogy egy látványos bemutatóval szórakoztassák a látogatókat. Szerencsére volt egy medence, amibe vizet eresztettek, ebben
frissültek föl a kutyák a melegben. Volt olyan kutya, amelyik ki se
akart jönni a vízbõl.

Olyan akadálypályát állítottak föl kutyákra méretezve, mint a díjugratókon, de volt kutyaalagút, karikán átugrás és egyéb akrobatika.

A sportcsarnokban eközben a kálozi karatecsoport tartott bemutatót.
Tizenegy órától a helyi tehetségek mutatkoztak be a színpadon.
A fõzõverseny megfelelõ érdeklõdés hiányában elmaradt. A fák
alatt azért nagy bográcsokban készült a közös ebédhez a halászlé,
vaddisznópörkölt és a helyi ízeket felmutató birkapörkölt. Minden alapanyag adományokból gyûlt össze. Az asszonyok több száz
lángost sütöttek, ami nagy sikert aratott az érkezõ vendégek körében.
Délután a színpadon a csõszi hagyományõrzõk mutatkoztak be,
majd felléptek a hastáncosok és a sárhatvani kultúrkör nótás
asszonyai is.
A nap fõ eseménye, a magyar országgyûlés focicsapata és a kálozi
focisták közötti barátságos mérkõzés 16 órakor kezdõdött a
sportpályán. A csapatban játszott a mi képviselõnk, Varga Gábor
is, akinek saját bevallása szerint utoljára 14 éves korában volt focicsuka a lábán. Látszott, hogy a káloziak összeszokott csapata nem
az országház padsoraiban küzd az ellenféllel, hanem a zöld gyepen, mert 10-1 arányban a káloziak gyõztek a 2x20 perces mérkõzésen.
A felajánlott tombolatárgyak kisorsolására este került sor. Utána
karaoke, majd retrodiszkó volt hajnalig. Ekkor már lehûlt kissé a
levegõ, a hangulat viszont egyre forróbb lett a jó zenétõl.
Weisengruber Imre polgármester segített az összegyûjtött adományok eljuttatásában. Érdeklõdésemre elmondta, hogy 360.000
Ft készpénz, emellett egy teherautóra való ruha és tartós élelmiszer gyûlt össze a nap folyamán. Az adományokat hétfõn reggel a
polgármester személyesen kísérte el a Miskolc melletti Sajóládra,
ahol bizony elkelt a segítség, hiszen 170 ház ment tönkre az árvízben.
Hargitai Lajos
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Fogathajtás Nagylókban
Szombaton rendezték a megyei fogathajtó-bajnokság nagylóki fordulóját a Piroska-tó és a Tavi Palota melletti kaszálón.
Szépen nõnek már a pálya köré ültetett
fák, de még sajnos nem akkorák, hogy mindenki számára árnyékot nyújtottak volna.
Egy-egy felhõ enyhítette ugyan kis idõre a
tûzõ nap erejét, de a lovakat és a lovasokat
egyaránt próbára tette a forróság és a nem
túl könnyû pálya.
A közönségnek viszont príma helye volt a
fák alatti padokon és szalmabálákon. A
szervezõk pedig gondoskodtak a kellõ felfrissülésrõl: kondérokban fõtt az ebéd, s
hideg ital, fagylalt, valamint a tûzcsap hideg vize hûtötte a felhevült résztvevõket és
nézõket.
19 fogat indult az akadályhajtáson, míg a
vadászhajtáson 13. Mezõszilas, Nagylók,

Sárbogárd, Sárkeresztúr, Sárszentágota,
Seregélyes képviseltette magát. Az egész
napos rendezvényt a Nagylóki Lovas Egylet bonyolította, élén az új elnökkel, Kiss
Nándorral. A bírók közül ketten is képviselték a házigazda települést: Nagy Imréné
bíró és férje, Nagy Imre pályabíró.
Az akadályhajtás két fordulója közti szünetben hagyományõrzõk bemutatója szórakoztatta a közönséget – egy 16. századi
kocsmai viaskodást rögtönöztek, bevonva
két hölgyet és egy urat is a jelenetbe.
A fogatok versenyén a következõ eredmény született:
Akadályhajtásban 1. Baranyai László
(Sárszentágota), 2. Vida Károly (Sárbogárd), 3. Semjén Attila (Mezõszilas), 4. ifj.
Ihász Béla (Seregélyes), 5. Ihász Béla (Seregélyes), 6. Vámosi István (Sárbogárd).

Vadászhajtásban 1. Semjén Attila, 2. Vida
Károly, 3. Vámosi István, 4. Penzer László
(Seregélyes), 5. Kiss Olga (Nagylók), 6.
Domokos Géza (Mezõszilas).
Versenyen kívül mutatkozott be Tóth Roxána (Sárbogárd).
Hargitai Kiss Virág

Sárbogárd lovasai
III. 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.
A most bemutatásra kerülõ két lovassal a hétvégi nagylóki fogathajtóversenyen beszélgettem.

Vámosi István mintegy 15 éve versenyez. Még a miklósi szántóversenyeken, majd a népi fogatok versenyein kezdte pályafutását,
késõbb váltott hintóra. Felesége, Györgyi hû társa segédhajtóként is, két gyermekük, Eszter és István pedig a két lipicai mén
(Betyár és Mogyoró) gondozásában segédkeznek. Pityu szép hírnevet szerzett magának eredményeivel, gyorsaságával. Fejérben,
Tolnában, Baranyában és Somogyban is részt vesz versenyeken.

Somogyban megyebajnok is volt már. Ám neki legfõképp e sport
szépsége számít. Szívesen jár például 22 km-es fogatmaratonokra.

Tóth Imrének 2000 óta vannak lovai, és 2003 óta versenyez. Amikor csak ideje engedi, részt vesz a versenyeken. Jelenleg Nelson és
Nápoly nevû lipicai lovaival indul a megmérettetéseken. A jól
összeszokott fogaton leginkább Tóth Roxána, vagy Nagy Dávid
kíséri segédhajtóként. Ifjú utódja, Roxána versenyen kívül hajtóként is bemutatkozott Nagylókon. Imre nagyon élvezi a fogatozást, kellemes kihívás ez számára. Tisztes hivatásában másfajta
lóerõt hajt: teherautóval járja az országot.
Folytatása következik.
Hargitai Kiss Virág
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Kell egy kis áramszünet…
„Sok mindent kérhetnék, én azt kérem: Ne olvadjon el a jég lent Délen!”
(Kaukázus)
Lehet, hogy mindenki tízesével, százasával
olvassa a felhívásokat, lehet, hogy unalmas, de biztos, hogy addig kell beszélni errõl a témáról, amíg el nem érjük a kívánt
hatást, vagyis azt, hogy tegyünk valamit a
környezetünkért!
A világ jelenleg egyik legégetõbb problémája a környezetszennyezés. Rengeteget
hallunk róla a tévében, rádióban, esetleg
olvasunk róla az újságban, vagy az interneten. Mióta ember létezik, azóta termeljük a különféle hulladékokat – már akkor
megjelent a porszennyezõdés.
Egy brit biológus szerint a környezetszennyezés nem jelent mást, mint szennyezõ anyagok jelenlétét, amiket az ember juttat a környezetünkbe. Sokan mondják,
hogy bepiszkoltuk az Édenkertet.
Sajnos mostanában a Mexikói-öbölben
megsérült olajkút miatt a tengeren elterülõ olajfoltról hallunk a „Minden házra
napkollektort!” program helyett.
Álljon itt néhány adat tájékoztatásként a
Föld jelenlegi állapotáról!
Többen hallhattunk már az ökológiai lábnyomról, ami kimutatja, hogy hány hektárnyi föld- és vízterületre van szükség egy átlagos ember ellátásához. Na mármost,
Magyarország ökológiai lábnyoma 3,1
hektár, ami azt jelenti, hogy ha az egész világ úgy élne, mint mi, két glóbuszra lenne
szükség az emberiség fogyasztásának biztosítására. Pedig nem mi járunk az élen!
Az USA-ban 10,3 hektár, az Egyesült Arab
Emírségben pedig ez a szám eléri a 12-t is!
Európában ez az adat 1961 óta 70 %-kal
nõtt, ami elgondolkodtató.
Az interneten kiszámoltam a rám jellemzõ
adatokat, és meglepetten tapasztaltam,
hogy a legnagyobb jóindulattal is csak Németország és Ausztrália fogyasztási adatai
közé tudtam „becsúszni”, ami sajnos nem
ad okot a büszkeségre.
Nemcsak az adatokból látszik, hogy hamarosan tönkretesszük a Földet. Nézzük csak
meg a szintén sokszor emlegetett, és sajnos
jelenleg aktuális globális felmelegedést. A
felszínközeli levegõ és az óceánok hõmérséklete folyamatosan (és vég nélkül) emelkedik. Kutatók szerint 100 év alatt akár 6
Celsius-fokot is nõhet a temperatúra. Ezt
nagymértékben befolyásolja az üvegházhatás, a gyárak által kibocsátott gázoknak
köszönhetõen. Ahogy rengeteg oka, úgy
rengeteg következménye is van a hõmérséklet-változásnak: jóval több és egyre elviselhetetlenebb forróságot élhetünk át, a
sarki jégtakarók olvadásának következtében emelkedik a tengerek, óceánok vízszintje (amit Hollandia és Florida korán
meg fog érezni – naponta majdnem egy
egész Magyarország területével megegye-

zõ mennyiségû jégtábla olvad fel az Északi-sarkon), elszaporodnak különbözõ rovarok stb. A mezõgazdaság is megsínyli az
idõjárás-változást. Amerikai tudósok szerint akár 0,5 fokos átlaghõmérséklet-emelkedés is 3-5 %-os terménykiesést okoz.
Aztán mivel nyár van, éjjel-nappal az UVsugárzásról beszélnek. Nagyon kell óvnunk magunkat a káros sugaraktól is!
Egyre kevesebb ivóvíz található a Földön,
mi mégis azzal öntözünk, azzal mossuk az
autókat, azzal öblítjük le a vécét.
És még számos megoldatlan probléma
merül fel a téma kapcsán.

Mi is tehetünk
a környezetünkért!
Magyarországon még nem annyira elszántak az emberek, mint a nyugat-európai országokban. Ott az embereknek érdemes
visszaváltani az üvegeket, mert körülbelül
négy-öt darab után egy teljes palack árát
kapják vissza. Szelektíven gyûjtik a hulladékot, mivel szinte minden háznál adottak
a feltételek ahhoz, hogy különválogassák a
szemetet, ráadásul nem is kell messzire
menniük azért, hogy megváljanak tõle.
Skanzeneket építenek, fákat ültetnek
azért, hogy elnyomják a rengeteg, általuk
felépített gyár káros füstjét.

Nem állítottam, hogy mi nem teszünk a
bolygóért, csak ahogy észrevettem, kevés
az ösztönzés.
Tudom, hogy nem egy újságcikk fogja
megváltani a világot. Pár forintért az ember nem biztos, hogy visszaviszi az üveget a
boltba, mert ha esetleg autót használ (ami
sokszor szintén mellõzhetõ lenne), többe
kerül a benzin, mint amennyi hasznot hajtanánk azzal, hogy beváltottunk pár üres
üveget. Ám sok ember aprónak tûnõ cselekedetei nagy dolgokra képesek.
Mi is vásárolhatnánk több hazai terméket,
spórolhatunk az árammal, a vízzel, és amivel még tudunk.
Sajnos az már nem rajtunk múlik, hogy
mennyi egy napkollektor ára, vagy, hogy
nincs szélerõmû a közelünkben. Remélhetõleg hamarosan eljutunk odáig, hogy biztosítottak lesznek a feltételek ahhoz, hogy
mindenki környezettudatosan élhessen.
Menyhárt Daniella

„A Föld (...) beteg és orvosra van szüksége.
Klímabetegsége van, amit nedveinek egyensúlyvesztése és magas láz, illetve kissé megemelkedett hõmérséklet, de az orvosok jóslata szerint magas láz jellemez.” (Wolfgang
Behringer)
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Egy gépírónõ feljegyzései a Rákosi érából – vágatlanul
A közelmúlt egyik vasárnap reggelén, a
nagy kánikulában, a kávémat ittam éppen,
amikor a Rákosi-rendszerrõl, a munkaversenyekrõl, a sztahanovista mozgalmakról
beszéltek a tévében, s közben felcsendült
egy akkori, pattogó ritmusú dal, amit az
50-es években annyit hallhattunk, énekeltünk: „A munka ritmusára csendül most az
ének, a munka ritmusára dobban most a
szív…”
Fülbemászó, munkára serkentõ dal volt ez,
akaratlanul is énekeltem még fõzés közben
is tovább – magával ragadott ez a mozgalmi
dal, mint régen.
Visszaemlékeztem, hogy én ebben a korszakban jártam a bajai gép- és gyorsíró iskolába, ahol a diktátumok mind Rákosi Mátyás beszédeibõl tevõdtek össze. Ebben a
korszakban helyezkedtem el gépírónõként a bácsalmási járási tanácsnál 1954. augusztus 6-án, 18 évesen. Több évig szombaton is
dolgoztunk egy óráig. A köszönés az volt: „Szabadság”. S volt egy
sajtófélóra (újságolvasás), hol járt a héten „Rákosi apánk”,
melyik gyárban tett látogatást stb.
Állás akkor mindenkinek jutott, mert a bürokrácia a hivatalokban
elképesztõ méreteket öltött. Elhelyezkedésem után egy héttel
már békekölcsönt kellett jegyeznem, amit havonta levontak 50
Ft-jával a 450 Ft-os havi keresetembõl, és ez jó pár évig tartott.
Mégis nagy lelkesedéssel dolgoztunk, irattároztunk, mert volt állásunk. Vertük a régi, hatalmas Remington írógépeket, csak úgy
csattogott; hol az írógépszalag esett le, hol két betû akadt össze.
Az indigóktól lila, vagy fekete lett a kezünk. Pazaroltuk az átütõpapírt rendesen.
Rengeteg beszédet írtunk a politikai ünnepségekre, amelyeknek
se vége, se hossza nem volt, és amelyeknek minden bekezdése a
„Nagy és Dicsõséges Szovjetuniót” magasztalta, s a kapitalizmust
elítélte. Április 4-e, május 1-je, november 7-e elõtt Sztálinról, Leninrõl, Rákosiról kellett beszédeket gépelni.
Mindenütt, a beszédekben, munkahelyeken a szónokok szinte
fröcsögték az „elvtárs” szót. Engem a munkahelyemen csak „elvtársnõnek” szólítottak, a nevemen soha, csak 1956 után. De
megszoktuk.
Jól átmosták a fiatal agyunkat, nem engedték megtudni, megismerni, hogy mi van a nyugati országokban (legfeljebb bepillantást
nyerhettünk csak egy-egy amerikai, vagy olasz film révén).
De a Rákosi-rendszernek voltak azért kellemes és lelkesítõ oldalai is.
Nagysikerû csasztuskák születtek, amelyekben még a helyi vezetõket is ki lehetett figurázni. Fellendült a sport, az MHK-mozgalom.
Az egészségügyben egy-egy mûtétnél, vagy szülésnél nem voltak
tarifák, hosszabb ideig is benn lehetett feküdni egy-egy betegségnél.
Soha annyi munkás- és bányászcsalád, rendõr, ávós nem nyaralt
ingyen a Balatonnál hetekig, mint akkor, szakszervezeti beutalóval. (Persze, ebben csak azok részesülhettek, akik kiemelkedõ
munkát végeztek.)
Csoportok, mûvészek, a 100 tagú cigányzenekar, tánccsoportok
látogathattak el a Szovjetunióba, ahova békevonatok is indultak.
Az úttörõmozgalmak a kommunista eszme hatotta át, s mi büszkén hordtuk a piros nyakkendõt és fújtuk a sípot. A csillebérci úttörõtáborba csak a jó és kiváló tanulók mehettek. Sajnos, én nem
kaptam ide beutalót. De jeleskedtem a színjátszó- és tánccsoportban.
Fellendült a kulturális élet a falvakban, városokban, felnõtt színjátszó csoportok alakultak, és nagy sikerrel szerepeltek a kultúrházakban. Én is többször felléptem.
Orosz tánccsoportok jöttek vendégszereplésre hazánkba.

Az 50-es években a községekben a moziba
járás volt a divat, mivel tévéje csak kevés
embernek volt. Kiváló magyar filmek születtek: a Liliomfi Darvas Ivánnal, a Rózsa
Sándor Oszter Sándorral, a Körhinta Törõcsik Marival, a Hintón járó szerelem, a
Mágnás Miska Sárdy Jánossal, a két
Latabárral, Kállai Ferenc sikeres filmjei és
még sorolhatnám. Nagy sikerfilm volt a Valahol Európában.
Az építõiparban nõk is dolgoztak. Ekkor
épültek Dunaújváros modern lakótömbjeivel, s csak úgy vonzották a munkásokat,
akik tömegével mentek oda dolgozni, és
lakást is kaptak.
Ebben az idõben a nõk traktorra ültek,
szántottak, vetettek, arattak géppel, öltözékük sötétkék overall volt.
Beindultak az esti iskolák, a gyorstalpaló tanfolyamok, politikai
továbbképzésekre a dolgozóknak kötelezõ volt járni.
Mozgó könyvtárak is voltak a falvakban, többnyire orosz írók
könyveibõl, melyekbõl kölcsönözni lehetett. A hivatalokban,
munkahelyeken olcsón, részletre lehetett könyveket vásárolni.
A Május 1. Ruhagyár ontotta az egyforma, zöld és barna lódenkabátokat nõknek és férfiaknak. Lányoknak, asszonyoknak könnyû
kis kartonruhákat és bõ, zsebes szoknyákat készítettek.
A munkásosztály tehetséges fiai, lányai elõtt megnyíltak az egyetemek kapui. A párttitkár is javasolhatta õket felvételre, a szakszervezeti bizottsággal együtt. Bírói, ügyészi akadémia létesült
Budapesten, amely 2 éves volt, és innen már egyenes út vezetett a
jogi egyetemre. Könnyebb volt bejutni, rövidebb képzési idõvel, a
tanító-, tanárképzõ fõiskolákra, óvónõképzõkbe.
Tele voltak a kaszárnyák orosz katonákkal, akik segítettek az ország újjáépítésében; kirendelték õket építkezésekhez. Nagy erõket mozgatott meg a sztahanovista mozgalom. Felerõsödött a társadalmi munka, amibõl mindenkinek (hivatalnokoknak is) ki kellett venni a részét (faültetés, virágpalántázás a fõutcán stb.)
Kialakult a „Tiszta udvar, rendes ház” mozgalom, amelyet rendszeresen értékeltek.
Mindeközben zajlottak a hitelépítések, az ingatlanok (házak, üzletek) államosítása, és folyt a szigorú beszolgáltatás a termelõknél
(tojás, csirke, élelem, disznóhús stb.). Aki nem teljesítette beszolgáltatási kötelezettségét, az a községházán elhelyezett szégyentáblára került, de a mikrofon is harsogta a neveket.
Félelmetes idõszak volt ez, rettegtek az emberek a besúgóktól,
akikbõl sok volt.
Megszaporodott a falvakban a feketevágások száma, vitték a félbehasított disznókat vonaton vagy lovas kocsin Pestre, a Csarnokba. Akit elkaptak ilyen cselekményért (beárulták), azt lecsukták
több hónapra. Egyik rokonunk is így járt. Nem lehetett kijátszani
a hatóságokat, az akkori rendeleteket, mert annyi volt a spicli.
A munkaversenyek eredményeit harsogták a néprádiók. Akinek
1952-ben Munkácsy tévéje volt, esténként a szomszédokkal
együtt nézhette, akik kis sámlit vittek magukkal.
A zeneszerzõk ontották a munkaversenyre serkentõ dalokat,
amelyek ütemesek, fülbemászóak voltak. De születtek máig is
szép dalok – a Záray–Vámosi házaspár, Kovács Erzsi dalait ma is
szívesen hallgatják az emberek.
Visszatekintve erre az idõszakra 74 évesen, mi akkor is nagy lelkesedéssel dolgoztunk. A jól végzett munkámért többször kaptam
jutalmat, sõt, egy zebegényi üdülést is, ami felejthetetlen volt.
De azért kemény egy idõszak volt ez egy fiatal számára.
Nem díjazták, ha egy dolgozó vasárnaponként templomba járt a
misére. Nem mertek az emberek templomban házasságot kötni.
Sokan ezt a tiltást kicselezve inkább más városba mentek megesküdni. Ha azonban megtudták – különösen párttagoknál –,
könnyen kinézett egy pártfegyelmi a munkahelyen. Aki megkereszteltette, elsõáldozásra vagy bérmálásra vitte a gyerekét, vagy
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netán hittanra járatta, feljegyezték, és statisztikát készítettek róla, illetve jelentették a felsõbb (megyei) szervek felé. Nem egy
ilyen statisztikát és jelentést gépeltem ekkoriban. Templomba
csak az idõsebb korosztály járt és a gyerekek.
Az apácarendeket felszámolták Bácsalmáson is. Engem õk tanítottak sokáig, 1950-ig (kiváló pedagógusok voltak). Az egykori
zárda, ahová jártam, általános iskola lett, amely ma is mûködik. A
volt apácák „kivetkõztek”, volt, aki elment Bajára tanítani, de egy
részük férjhez is ment, vagy a szüleihez, rokonaihoz utazott el, ott
keresett munkahelyet.
A volt bácsalmási plébános kiválóan képzett ember volt, nyugdíjazásáig a parókián maradt, késõbb a veszprémi papi otthonba került. Egyszer Kalocsán az érseki kastély elõtt találkoztam vele,
amikor már ott laktunk a férjemmel. Nagy örömmel üdvözölt.
Akkor láttam utoljára. Soha nem felejtem el a hittanóráit, ahol a
kánaáni menyegzõrõl olyan átéléssel beszélt! Sziporkázó és mindig aktuális, a fiatalsághoz szóló prédikációit a miséken ma is
szívesen meghallgatnám és ajánlanám a mostani fiataloknak is.
Miközben az ünnepségekre szakadatlanul gépeltük a „hegyi beszédeket” Rákosi apánk tetteitõl, intézkedéseirõl, a „rothadó kapitalizmus áskálódásairól hazánk és a kommunista országok ellen”, ezreket tartóztattak le az ávósok, kitelepítettek embereket,
államosították ingatlanjaikat, üzleteiket bezáratták.
Eljött 1956 októbere, az ellenforradalom, ami egy csapásra megváltoztatott mindent. Örültem, hogy már Rózsikának szólítottak
a munkahelyemen, és dolgoztunk tovább, csak már felszabadultabban.
Jó visszaemlékezni a mindenkori munkatársaimra, a közös szakszervezeti kirándulásokra!
Végezetül elmesélem, hogyan történt az én elsõ „debütálásom” a
munkában.
Amikor 1954 júniusában elvégeztem Baján a gép- és gyorsíró iskolát, még nem tudtam azonnal elhelyezkedni, így nagyapám –
hogy ki ne essek a gépelési gyakorlatból – megkereste dr. Elmer
Dezsõt, az akkori bácsalmási „sztárügyvédet”, hogy pár hónapot
gyakorolhatnék-e nála fizetség nélkül. Az ügyvéd erre igent mondott, és a következõ héten megkezdtem nála a munkát.
Ez az ügyvéd nagyon kedves, mûvelt, határozott ember volt, sok
kliens járt hozzá, szinte minden pert megnyert, állandóan a bíróságra ment tárgyalásokra, miközben a felesége sokat segített neki,
s otthoni irodájában fogadta az ügyfeleket. A felesége nagyon csinos, rózsaszínre púderozott, barnaszemû, nagyon kedves szépasszony volt, szépen éltek idõsebb férjével és két gyermekükkel
egy nagy házban, ami még ma is megvan Bácsalmáson. Piacra a
cselédlánnyal járt, és a mélykúti zöldség- és gyümölcstermelõ kofák megfordultak utána, ha végigmentek az árusok sorain. Amilyen szép volt, olyan kedves és jószívû is, többször kínált süteménnyel, fagylalttal a két hónap alatt, amíg náluk dolgoztam az
ügyvédi irodában.
Az elsõ hetekben nagyon izgatott voltam, amikor diktált az ügyvéd úr, nem egyszer fordítva tettem be az indigót a vékony papírok közé, amelyek több példányban készültek (pl. adásvételi szerzõdések ingatlanra, földre és szõlõre), s alig találtam az írógépen
a négyszögölt, a hrsz-eket. Nem egyszer elõfordult, hogy az indigós papírokat visszafelé tettem a gépbe, így azok „visszapofáztak”
– akkor így mondták. Ekkor le kellett másolnom az iratot, ami
nem kis idõveszteséget jelentett. Sokszor szégyelltem magam
ezért. Amikor ez többször is megismétlõdött, az elrontott papírokat a táskámba gyömöszöltem és hazavittem. Azért nem a papírkosárba tettem, hogy ne vegyék észre.
Végül szépen belejöttem a munkába, diktálás után az ügyfelek fogadásánál is sokat gépeltem, s boldog voltam, hogy ezen az ingyenes munkahelyen gyakorolhatok.
Közben a bácsalmási járási tanácshoz beadtam a kérelmemet, és
1954 augusztusában munkába is állhattam mint adminisztrátor.
Utána még 37 és fél évet töltöttem el – megszakítás nélkül – munkában, egészen a rendszerváltásig.
Dr. Gulyás Menyhértné Rózsika
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Két hét múlva már
nem kell félni
Két hét múlva, augusztus elsõ napjától lesz hatályos az egyszerûsített munkavállalásról szóló új jogszabály, s egyben hatályát
veszíti az áprilisban életbe léptetett törvény. Ezzel lényegesen
oldódik a munkaadókat és munkavállalókat érintõ veszély. Az
augusztusig élõ szabályozás egy része ugyanis gyakorlatilag
végrehajthatatlan, életszerûtlen, így eleve magában hordozza
a munkaügyi bírságot. Az új törvény viszont már elfogadható
feltételeket teremt.
Az augusztustól élõ jogszabályban majdnem minden olyan felvetés, ellenérv orvoslásra talált, melyet a Magyar Agrárkamara
az egyszerûsített munkavállalásról szóló törvény másfél éve
tartó kimunkálása közben folyamatosan felvetett.
Fontos változás, hogy ezután egy éven belül összesen 120 nap
lehet a foglalkoztatás teljes idõtartama, a korábbi törvényben
alkalmazható 90 nap helyett. A munkaadó és a munkavállaló a
törvény melléklete szerinti egyszerûsített szerzõdés megkötésével létesít munkaviszonyt, ugyanakkor az új szabály eltörli a
jelenléti ív használatát. Korábban a jelenléti ívvel kapcsolatos
elõírásokat is sokat kifogásolta a kamara, mivel azok vezetése
olyan mértékû bürokratikus terhet jelentett a munkaadónak,
melyet nem lehetett teljesíteni, s emiatt a munkaügyi bírság
veszélyeztette az alkalmi, vagy idénymunkásokat foglalkoztató
vállalkozásokat.
A közteher (járulék) mértéke két hét múlva már 500 forint lesz
fejenként és naponta. Azaz fix összeggel számolhat a munkaadó, amely lényegesen kedvezõbb, mint a korábbi formában a
munkabérre vetített 30 %-os járulék mértéke.
A munka megkezdéséig az új törvény szerint is meg kell kötni a
foglalkoztatási szerzõdést, és azt be is kell jelenteni az adóhatósághoz. Viszont a törvény a bejelentést követõ két órán belül
lehetõséget ad elõre nem látható esetre vonatkozóan – például
idõjárási tényezõ – a bejelentés módosítására. Ráadásul a bejelentés is egyszerûsödött, egyablakos rendszerben történik, kevesebb adat megjelölésével, pl. adószám, TAJ-szám, a munka
jellegének és idõtartamának megnevezésével történhet. Megszûnt a naponkénti bejelentés. Mindez a kamara korábbi felvetéseit igazolja, hiszen szinte lehetetlen volt teljesíteni, hogy egy
munkavállaló után minden nap több tucat adatot vezessen és
juttasson el a hatóságnak a munkaadó.
A munkaszerzõdés alapján a bevallást és az adott összegû járulék megfizetését havonta egyszer, a tárgyhót követõ 12-éig kell
megtenni a munkaadóknak.
Újdonság, hogy a törvény szerinti egyszerûsített foglalkoztatás
esetén nem kell alkalmazni a munka törvénykönyvének a szabadság kiadására, az állásidõre és a vasárnapi munkavégzésre
vonatkozó szabályait, ami javítja a mezõgazdaság jellegzetességeihez és szezonalitásához szabott munkaszervezést, és lehetõvé teszi a folyamatos foglalkoztathatóságot a csúcsmunkák idõszakában.
Az egyszerûsített foglalkoztatási létszám nem képez rehabilitációs alapot, és nem kell foglalkozás-egészségügyi vizsgálatot
végeztetni a munkáltatónak a munka megkezdéséhez. Ezek
érdemi és a köztestület által üdvözölt könnyítések a foglalkoztatás költségeinek csökkentése és az ágazat versenyképességének javítása érdekében is.
Fontos viszont tudni, hogy az általános munkavédelmi követelményeket be kell tartani az egyszerûsített foglalkoztatásban
is, a dolgozók figyelmét fel kell hívni a balesetvédelemre és ezt
a munkavállaló aláírásával is igazolni kell.
Magyar Agrárkamara
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KÖZÉRDEKÛ KÖZLEMÉNYEK

HÁZIORVOSI RENDELÉSEK

Közérdekû telefonszámok

DR. CSANÁDI JÓZSEF HÁZIORVOS

Ha velünk vagy környezetünkben bármilyen baj van, az elsõ, hogy
azonnal feltesszük a kérdést: „Hova forduljunk segítségért?” Egy cím,
egy név, egy telefonszám ilyenkor sokat jelent, olykor az idõben érkezõ segítség életet menthet. Úgy gondoltuk, rendszeresen, havonta
közreadjuk itt azokat a legfontosabb közérdekû információkat, melyekre bármikor szükség lehet. Hova forduljunk...?

a Sárbogárd, József A. u. 17/A. sz. alatti orvosi rendelõben rendel (dr.
Somogyvári Katalin volt rendelõjében). Tel.: 06 (25) 462 641. H: 8-12, K:
12-16, Sze-Cs-P: 8-12. Nagyhörcsök, tel.: 06 (25) 470-011: Sze:
10.30-12.30.

DR. FARKAS JÁNOS HÁZIORVOS
Sárbogárd, István u. 96. Tel.: 06 (25) 466-597: H-K: 8-12, Sze: 12-16,
Cs-P: 8-12.

DR. HORVÁTH ENDRE HÁZIORVOS
Pusztaegres, Köztársaság tér 10. Tel.: 06 (25) 470-007, mobil: 06 (30)
2373-700: H: 11-15, K-Sze-Cs: 8-12, P: 10.30-12.30. Sárhatvan: P: 8-10.

DR. JARABIN JÁNOS HÁZIORVOS
Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25) 467-339: H-K-Sze: 8-12, Cs:
12-16, P: 8-12.

DR. NEMES MÁRIA HÁZIORVOS
a Sárbogárd, József A. u. 17/A. sz. alatti orvosi rendelõben rendel (dr.
Abdalla Roshdi volt rendelõjében), tel.: 06 (25) 461 742. H-P: 8-12.

DR. OROSZLÁNY LÁSZLÓ HÁZIORVOS
a Sárbogárd, Ady E. út 79. sz. alatti orvosi ügyelet helyiségében rendel,
tel.: 06 (25) 460 165. H-K-Sze-Cs: 8-12, P: 12-15.

DR. SOMOGYVÁRI KATALIN HÁZIORVOS
a Sárbogárd, Tompa M. u. 2. sz. alatti orvosi rendelõben rendel, tel.: 06
(25) 460 013. H: 12-16, K-Sze: 8-12, P: 8-12. Rétszilas, Fehérvári u. 95.:
Cs: 8.30-11.30.

DR. ABDALLA ROSHDI HÁZI GYERMEKORVOS

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

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

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

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

Ha baleset szemtanúi vagyunk...!
A rendõrség 107-es, a mentõk a 104-es, a tûzoltók a 105-ös telefonszámon
hívhatók.

Orvosi ügyelet:
Tel.: 06 (25) 460-163, 463-490.

Ha sérült, kóbor ebet, rókát látunk,
elhullott vagy elütött állati tetemet fedez fel,

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

hívja a polgármesteri hivatalban Zádori Dórát: 06(25)520-261, 38-as mellék.

DR. MÁNYOKI LÍDIA HÁZI GYERMEKORVOS

Ha nincs víz, csõtörés van a mérõórán kívül, eldugult
a kerítésen kívül a szennyvízcsatorna:

Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25) 468 214. H: 8-11, K: 13-14,
Sze: 8-11, Cs: 9-12, tanácsadás: Cs: 8-11. Tel.: 06 (30) 573 4908.
Sárbogárd, Ady E. út 79., tel.: 06 (25) 463 220. H: 11-12, K: 9.30-10.30, tanácsadás: K: 10.30-11.30, Sze: 8-11, Cs: 13-14, P: –.

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

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

Kéményseprõk:
Russ Attila (külterület) 06(30)501-6970, Zádori Péter (belterület)
06(30)476-8552, Csvecsko Sándor (Sárszentmiklós) 06(20)520-2990

Körzetünk településein a Fejérvíz ZRt. üzemeltet. Ügyfélszolgálat munkanapokon: 7.30-14.30-ig, minden csütörtökön 7.30-18.00-ig. Hívható telefonszám:
06(25)460-101.

Ha nem viszik el a szemetet idõben,

KÖZPONTI ÜGYELET
Ady Endre út 79-83., 06 (25) 460-163, 463-490.

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

Ha közúton...

DR. KANCSÁR ANITA FOGORVOS
telefon: 06 (30) 363 1565 a Sárbogárd, József A. u. 17/A. fsz. 2. sz. alatti
fogorvosi rendelõben rendel.

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

Ha megbetegszik háziállata:
SÁRVÍZ KISTÉRSÉGI KÖZPONTI ÜGYELET: Aba, Káloz,
Sárkeresztúr, Sárszentágota: Aba, Béke tér 2.,
06 (22) 593 010. Zöldház orvosi rendelõ.
Ügyelet munkanapokon: 16 órától másnap reggel 8 óráig, munkaszüneti napokon, utolsó munkanapokon 16 órától az elsõ munkanap reggel 8 óráig.

SÁRBOGÁRDI KÖZPONTI ÜGYELET: Sárbogárd, Hantos,
Nagylók: Sárbogárd, Ady E. út 79-83., 06 (25) 460 163.
Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel 7.30-ig,
szombattól hétfõ reggelig, 7.30—7.30-ig.

CECEI KÖZPONTI ÜGYELET: Alap, Alsószentiván, Cece,
Sáregres, Vajta: Cece, Jókai u. 11., 06 (25) 234 841.
Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel 7.30-ig,
szombattól hétfõ reggelig, 7.30—7.30-ig.

hívható az állatorvosi ügyelet (ld. alább, havonta közöljük az ügyeleti listát.)

Tömegközlekedés
Menetrendi információk:
távolsági busz: Alba Volán: 06(22)514-714, 06(22)506-168,
MÁV információ: 06(25)460-018 (állandó ügyelet).
Helyi buszjáratok: 06 (20) 920 5776
Heti 2002 Kft. 2321 Szigetbecse, Napsugár u. 2.

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

Bogárd és Vidéke 2010. július 22.

Szakrendelések
BELGYÓGYÁSZAT:
dr. Lits Mária – hétfõ–csütörtök: 8–14-ig,
Szfvár, Szekfû Gy. úti rendelõ; dr. Oroszlány
László – hétfõ: 13–16-ig, péntek: 8–11-ig,
Sárbogárd, Ady E. út 79-83.

SEBÉSZET:
dr. Elsõ István – csütörtök-péntek: 14–18-ig,
Szfvár, Hunyadi úti rendelõintézet (más napokon a sebészeti ambulancia fogadja a betegeket).

NÕGYÓGYÁSZAT:
dr. Kecskés József – hétfõ–csütörtök:
8–11-ig, péntek: 8–10-ig, Szfvár, Távirda utcai rendelõ.

GYERMEKGYÓGYÁSZAT:
dr. Mányoki Lídia – hétfõ: 12–13-ig, kedd:
7.30–9.30-ig, szerda: 12–14-ig, csütörtök:
14–16-ig, Sárbogárd, Ady E. út 79-83.

FÜL-ORR-GÉGÉSZET:
dr. Bécsi Éva – kedd–csütörtök:
8.30–h14.30-ig, Szfvár, Hunyadi úti rendelõintézet.

SZEMÉSZET:
dr. Horváth Lajos – szerda, péntek: 7–13-ig,
Szfvár, Távirda utcai rendelõ.

BÕRGYÓGYÁSZAT:
dr. Jaskó Sándor – kedd: 15–20-ig, Sárbogárd, Ady E. út 79-83.

REUMATOLÓGIA:
dr. Abdul Wahab – csütörtök: 8–13-ig, Sárbogárd, Ady E. út 79-83.

TÜDÕGYÓGYÁSZAT:
dr. Lévai Katalin – változatlan, Szfvár, Szekfû
Gy. úti rendelõ.

RÖNTGEN:
H–P: 7–17-ig a Szent György Kórház központi
telephelyén, a diagnosztikai tömbben.

ÁLLATORVOSI
RENDELÕ
Sárbogárd, Hõsök tere 14.
Dr. Szénási Károly,
telefon: 06 (30) 9751-715.
Nyitva: H–P: 16.00-18.00,
Szo: 9.00-11.00

KÖZÉRDEKÛ KÖZLEMÉNYEK
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Jogosult állatorvosi és betegellátási
ügyelet 2010. augusztus hó
A belföldi szállítást is végzik.
I. körzet: Sárbogárd, Pusztaegres, Sárhatvan,
Nagyhörcsök, Mezõfalvai Rt. Sárrét, Alap,
Alsószentiván, Cece, Vajta, Sáregres
Augusztus 7-8.: dr. Kellner Péter, Sárbogárd, Rákóczi u. 62., 06-30-9398-629;
augusztus 14-15.: dr. Pátzay István, Sárbogárd, Köztársaság út 156., 06-30-5208-877;
augusztus 20-21-22.: dr. Csele István, Sárosd, Sport u. 30., 06-30-9939-404;
augusztus 28-29.: dr. Szénási Károly, Sárbogárd, Tüzér u. 24., 06-30-8161-376.

II. körzet: Káloz, Nagylók, Hantos, Sárosd,
Sárkeresztúr, Sárszentágota, Szabadegyháza
Augusztus 7-8.: dr. Pátzay József, Sárbogárd, Asztalos u. 1/a., 06-30-6393-977;
augusztus 14-15.: dr. Pátzay István, Sárbogárd, Köztársaság út 156., 06-30-5208-877;
augusztus 20-21-22.: dr. Csele István, Sárosd, Sport u. 30., 06-30-9939-404;
augusztus 28-29.: dr. Keszthelyi Gábor, Sárkeresztúr, Szt. István u. 3.,
06-20-9749-065.
A hatósági állatorvosi ügyelet a 06-30-9563-168-as számú telefonon érhetõ el.
(I-II. sz. körzet, továbbá Igar, Mezõszilas, Dég, Lajoskomárom, Mezõkomárom,
Szabadhídvég, Pélpuszta)
Dr. Bögyös Gábor hatósági fõállatorvos, dr. Lorászkó Gábor, a kamara elnöke

GYÓGYÍTÓ MÍNUSZOK
Hidegkamra a mozgásszervi fájdalmak ellen
Ha csak elképzeljük, beleborzongunk. Pedig a
mínusz 100-110 Celsius-fok valóban segít. A
szülõhazájában, Japánban és a világ számos
más országában bejárt sikerútja után végre
hozzánk is eljutott a teljes testre alkalmazott
hidegterápia, az a természetes gyógymód,
amely rendkívül hatékonynak bizonyult az
ízületi betegségek és az ugyancsak nagy
fájdalmakkal járó fibromialgia kezelésében.
Sajnos szinte minden családban akad olyan, aki
enyhébb, vagy súlyosabb ízületi betegségtõl
szenved, hiszen minden 5. embert érint valamilyen ízületi probléma – mondja dr. Vass Ilona bõrgyógyász szakorvos.
A teljes testre alkalmazott hidegterápia, amelyet
ma már a világon egyre több helyen ajánlanak az
orvosok, a gyógyszeres kezelés és a fizikoterápia
hatását egészíti ki; az esetek egy részében pedig
helyettesítheti is ezeket. Lényege, hogy a szervezetet egy maximum 3 perces hidegsokknak
tesszük ki, aminek következtében olyan hormonok és biológiai anyagok szabadulnak fel, melyeknek gyulladás- és fájdalomcsillapító hatásuk
van. A kezelést „alkalmassági” (orvosi) vizsgálat
elõzi meg. Ha zöld jelzést kap a páciens, elõbb fél
percet a mínusz 60 fokos elõkamrában kell töltenie, majd következik a terápia lényege: 2-3 perc a
mínusz 100-110 fokban. Ebben a hidegben ennyi
idõ alatt a bõrfelszín hõmérséklete mintegy +5
fokra csökken; tehát még nem fagy meg, és az
ízületek sem hûlnek ki. A kezelés fürdõruhában
történik, a kiálló testrészeket viszont le kell takar-

ni. A hidegkamrában eltöltött 3 perc több órán át
gátolja a krónikus fájdalmak megjelenését, egész
napra jó közérzetet biztosít, és segíti a nyugodt éjszakai alvást. A kezelés hatékonysága a hidegterápiát követõ aktív átmozgató edzéssel még tovább növelhetõ. 10-20 alkalomból álló, kúraszerû
terápia esetén pedig több, akár 3-6 hónapos tünetmentesség is elérhetõ.
A hidegterápia sok más esetben is igen hasznos
lehet. Keringésjavító, méregtelenítõ hatásának
köszönhetõen növeli az egyidejû fogyókúra eredményességét; a felszabaduló endorfin miatt jó kiegészítõje a depresszió gyógyításának. A rendszeres hidegterápia jelentõsen növeli a sportteljesítményeket is, továbbá segíti az izmok regenerációját; húzódások, ficamok gyógyulási idejét lerövidíti, gyorsítja az izommunka kapcsán felszaporodott tejsav és egyéb káros anyagcseretermékek kiürülését. Az elsõdlegesen ízületi fájdalmak miatt alkalmazott, kúraszerû kezelések során kiderült, hogy a hidegterápia a pikkelysömörben szenvedõ és a krónikus ekcémás páciensek
bõrtüneteit is lényegesen javítja, 15-20 kezelés
után. Csökkent a bõrpír, a viszketés, és idõvel eltûntek a zavaró plakkok.
Mindezek alapján elmondható, hogy a hazánkban
ma még szokatlan, elsõ hallásra talán ijesztõnek
is ható terápiának sokféle betegség kezelésében
van létjogosultsága. Ellenjavallata és kockázata
pedig nincs több, mint a szaunázásnak.
Forrás: internet
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RENDÕRSÉGI HÍREK

KÉK HÍREK
Bûncselekmény elkövetése, szabálysértés
folytatása, valamint igazolás megtagadása
miatt intézkedtek a sárbogárdi rendõrök
egy 19 éves fiatallal szemben, amikor az eljárás alá vont férfi apja az egyik rendõr
karját megrántotta. Fia után a rendõrök õt
is elõállították. Az ügyben hivatalos személy elleni erõszak miatt a Sárbogárdi
Rendõrkapitányság feljelentést tett a Székesfehérvári Nyomozó Ügyészségen.
Hétfõn délelõtt Sárbogárdon, az Ady Endre úton figyeltek fel a rendõrök egy fekete
Audira, melynek sofõrje nem volt bekötve.
A rendõrpáros autójával azonnal meg is
fordult, majd megállította a szabályt szegõ
sofõrt, és ellenõrzés alá vonta. A 19 éves
sárbogárdi fiatal azonban nem akarta elismerni, hogy nem volt becsatolva, és a szabályszegésrõl szóló nyilatkozatot sem írta
alá. A rendõri intézkedés közben – édesapjával egyetemben, aki feleségével együtt
szintén a gépkocsiban tartózkodott – azzal
fenyegette meg a zászlóst, hogy találkoz-

2010. július 22. Bogárd és Vidéke

„Nem igazolom magam!”
nak még vele akkor, ha nem lesz szolgálatban. A rendõri intézkedést követõen a
zászlós és õrmester társa a városközpont
felé vették az irányt, de ekkor az Audi nagy
sebességgel, irányjelzõ használata nélkül
megelõzte õket, majd az Orova Szabadidõbolt elõtt lévõ gyalogátkelõhelyen egy
35-40 év közötti hölgyet majdnem elütött.
Hogy nem történt baleset, az csak a hölgy
lélekjelenlétének volt köszönhetõ.
A rendõrök keresik a kék farmernadrágot
és kék színû pólót viselõ nõt, és kérik, hogy
õ, vagy aki az esetnek szemtanúja volt, jelentkezzen a Sárbogárdi Rendõrkapitányságon a 25/460-046-os, vagy a 25/460-116-os telefonszámon.
A közlekedés biztonsága elleni bûncselekményt, valamint azt észlelve, hogy a férfi
továbbra sem használja biztonsági övét, a
rendõrök az Audi után mentek, és megkülönböztetõ hang- és fényjelzés együttes
használatával, megelõzve a sötét autót,
meg akarták állítani. A sofõr azonban – kikerülve a rendõrautót – behajtott a Hõsök
terére. A rendõrök egybõl utána mentek,

Rendõrségi felhívás

ITT A NYÁR!
Kedves gyermekek, fiatalok!
Bizonyára tudjátok, hogy a nyári iskolai szünet, egy
nagyszerû és hosszú szabadság. Az önfeledt kikapcsolódás mellett arra kérünk titeket, gondoljatok saját és játszótársaitok biztonságára, testi épségére!
A legnagyobb odafigyelést a biztonságos közlekedés
igényli. Éppen ezért most néhány olyan gondolatot fogtok olvasni, amik fontosak lehetnek azért, hogy szeptemberben csak a jó és kellemes élményekrõl kelljen mesélnetek osztálytársaitoknak.
Ellenõrizd kerékpárod felszerelését, mûszaki állapotát!
A kerékpáron legyen: csengõ, elöl fehér lámpa, elsõ fék,
hátul piros lámpa és piros fényvisszaverõ, hátsó fék, az
elsõ keréken sárga küllõprizma.
A kerékpár kivilágítása már korlátozott látási viszonyok esetén is nagyon fontos!
Ismerjétek meg és tartsátok be a KRESZ szabályait!
Csak akkor üljetek kerékpárra, ha fejvédõt és láthatósági
fényvisszaverõ mellényt, illetõleg megfelelõ, kényelmes
ruházatot viseltek!
Kerékpározás közben mindig legyetek elõrelátók, udvariasak és segítõkészek!
Úgy közlekedjetek kerékpárotokkal, hogy mozgásotok a
többi közlekedõ számára kiszámítható legyen, és az elõírások szerint használjátok a karjelzéseket!
Kerüljétek a közeletekben lévõ jármûvek holtterét!
Ne szegjétek meg a kerékpárosokra kötelezõen elõírt tilalmakat!
Balesetmentes szórakozást kívánunk a szünidõben!
Méhes Dóra r. zls., bûnmegelõzési elõadó,
Sárbogárdi Rendõrkapitányság

ahol sikerült ismét ellenõrzés alá vonni a
jármû sofõrjét. A fiatal azonban a rendõröknek azt mondta – miután azok ismét
kérték tõle az iratait –, hogy nem igazolja
magát, és nem adja át nekik az iratait. A
bûncselekmény, a szabálysértés folytatása
és az igazolás megtagadása miatt a járõrök
bilincset alkalmaztak vele szemben. A férfi
apja azonban a bilincselés közben az egyik
rendõr bal karját megfogta és elrántotta,
miközben azt kérdezte: hogyan merészelik
az õ fiát megbilincselni?
A rendõröknek végül sikerült a 19 éves fiatalt és 44 éves apját elõállítani a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra, ahol a sofõrrel
szemben a szabálysértések, valamint a
bûncselekmény elkövetése miatt megindultak az eljárások, míg az apával szemben
hivatalos személy elleni erõszak miatt a
Sárbogárdi Rendõrkapitányság feljelentést tett a Székesfehérvári Nyomozó
Ügyészségen.
Németh-Kész Mónika r. szds.
FMRFK-szóvivõ

A rendõrség tanácsai a bûncselekmények
megelõzése érdekében
A vagyonvédelem szükségességét a vagyon elleni bûncselekmények nagy száma és más
bûncselekményekhez viszonyított magas aránya indokolja. A környezet, a kínálkozó alkalom,
a tulajdonosok óvatlansága és gondatlansága motiválja az elkövetõt, hogy a lehetõséget kihasználva elkövesse a bûncselekményt. A vagyonvédelmet ennek érdekében célszerû „megszervezni”.
Az ajtót, ablakot egy percre se hagyja nyitva, ha elmegy otthonról!
Lakáskulcsát ne rejtse el a bejárathoz közeli „biztos helyre”!
Lakáskulcsán ne legyen nevére, címére vonatkozó adat, ne tartsa igazolványaival egy helyen!
Távollétére vonatkozó üzenetet ne hagyjon lakása ajtaján, telefonos üzenetrögzítõjén!
Legyen ajtaján kitekintõnyílás és biztonsági lánc!
Segítséget kérõ idegent ne engedjen a lakásába, hivatalos személytõl kérjen igazolványt!
Gyanús eseményekrõl, személyekrõl beszéljen szomszédjaival, kölcsönösen tájékoztassák
egymást!
Névtábláján ne legyen olyan adat, ami családi, anyagi helyzetérõl árulkodik!
Levélszekrényét rendszeresen ürítse, ha elutazik, erre kérje meg szomszédjait, barátait!
Nyaralás, hosszabb távollét idejére bérelhetõ ideiglenes távfelügyelet, illetve riasztórendszer.
Megfelelõ biztosítás nem véd meg a bûncselekményektõl, de segít elviselni az okozott kár miatti kellemetlenségeket.

Néhány jó tanács a gépkocsifeltörések
megelõzése érdekében
Útlevelét, pénztárcáját, mobiltelefonját mindig testközelben tartsa!
Értéktárgyait a csomagtartóban helyezze el!
Minden esetben zárja be az ajtókat, ablakokat és a napfénytetõt, ha elhagyja az autót!
Az utastérben még üres táskát, vagy ruhanemût se hagyjon!
Ha többen utaznak, valamelyikük mindig maradjon a nyitott gépkocsinál!
Vegye magához az indítókulcsot, akkor is, ha csak rövid idõre száll ki a gépjármûbõl!

Ha már megtörtént a baj
Haladéktalanul értesítse a rendõrséget a bárhonnan ingyenesen hívható 112-es számon!
Próbálja megjegyezni a sietõsen távozó autó rendszámát és a „segítõk” személyleírását!
Ne engedje, hogy a bûnözõk tegyék emlékezetessé mindennapjait, utazásait, nyaralását!
Méhes Dóra r. zls., bûnmegelõzési elõadó, Sárbogárdi Rendõrkapitányság
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A Bogárdi TV üzenõfalán nincs nyári szünet
07-05 Józsika
Hétvégén igazán hagyhatták volna a rendõrök, hogy a romák jól összeaprítsák egymást kaszával-kapával a városközpontban,
fényes nappal! Régen mulattunk ilyen jót
az erkélyen. Mint a baromfiak, úgy estek
egymásnak.
07-07 tüncsike
Felháborító, hogy hétfõn este a Fenyõ utca
és az Úttörõ utca sarkán élõzenés házavató volt, valaki kihívta a rendõröket, ki is
jöttek két autóval. Egy úriember odament
a rendõrhöz és mondta neki, hogy a lánya
házavatója lesz. Õk ezt tudomásul vették,
és elmentek. Ez volt az intézkedésük hétköznap este 8 óra árnyékában. Amikor
másnap dolgoznak az emberek, sõt azon a
soron fiatal gyermekes családok laknak.
Kérdezem, hogy lehet így elintézni egy bejelentést, vagy csak ennyi?
07-09 Tiszti lakótelep
Jó lenne, ha néha-néha a lakótelepen a
rendõrök körülnéznének, mert még éjfélkor is a játszótéren randalíroznak, hangoskodnak, és még ki tudja, hogy mit csinálnak. Ha az ember szól nekik, akkor nagyon
ocsmány szavakkal illetik. Sõt, elõfordult
már, hogy amikor valaki kiszólt nekik,
megfenyegették. A lakók nyugalmat szeretnének, sok az idõs és kisgyermekes család. No, meg akik rendesen dolgoznak.
Szerintem egy normális családnál nem engednék meg, hogy a tinédzser gyermekeik
éjszaka italozzanak és randalírozzanak.

Amikor a szülõknek szólnak, még õk
mondják el a lakókat mindennek, pedig õk
is a lakótelepen laknak. Jó lenne, ha az önkormányzat egy kicsit jobban odafigyelne,
illetve néha nem ártana járõrözni a polgárõröknek, rendõröknek is a lakótelepen.
07-20 SzuA

Illegális gyorsulási verseny videója látható
a neten. Sárbogárd, Kislóki út, közismert
arcok, leolvasható rendszámok, fényes
nappal. Hogy tudták megrendezni ezt a
balesetveszélyes versenyt? Rendõrök hol?
Csak nem a forgalmat állították meg a srácoknak? 2005-ös bûncselekmény résztvevõi: van, aki meghalt már, van, aki rendõr
lett. Tisztelt bíróság, új bizonyíték merült
fel:
http://www.youtube.com/watch?v=bJlpyo
9TNVI
07-20 Egy autós
Tisztelt SzuA! Már nem azért, de minek
kell a múltat ide felhozni? Tökéletesen
mindegy, hogy ki volt, hogy volt! Baleset
nem történt, és ez a lényeg, nem az, hogy
bíróság meg ilyen baromságok! Ha a rendõrség foglalkozni akart volna vele, akkor
azt megtette volna akkor, nem most, amikor 5 év eltelt! Vicces ez a Bogárd, sokan
unatkoznak, látszik!
07-21 Apa
Ez döbbenetes! Akik ma sebességmérõvel
lesik a gyorshajtókat, ezen az illegális
gyorsulásin belevigyorognak a kamerába.
Hol az erkölcsi alap, rendõrök? Micsoda
cinizmus kijelenteni: baleset nem történt!
Ezek közül több ma is visító motorral gyorsul Sárbogárd belvárosában hétvégén. Fölösleges kérdeznem, hogy akkor hol vannak a rendõrök?
07-21 dolli
ó, riviéra, forr a tenger ...

07-20 Tiszti lakótelep

07-21 Gyõzõ

Úgy látszik, egyes családoknál megengedett az, hogy a 13-14 éves gyerek, fõleg lányok, éjjel 11 órakor még az utcán csavarogjanak. Zavarják a lakókat, mindenféle
ocsmányságot dobálnak el a lakótelepen,
amit a következõ nap a kicsik megtalálnak.

És még csodálkozunk, hogy a rendõrt
szemberöhögi a bûnözõ! A felvételen szereplõ rendõrök ezután hogyan fogják betartatni a törvényt? Egyik nap 150-nel száguldoznak civilben, másnap meg kimennek traffipaxozni?

PACALFÕZÕ-VERSENY SÁRHATVANON
Amit fõztünk, együk is meg! címmel a Sárhatvanért Egyesület

pacalfõzõ-versenyt rendez 2010. július 31-én 14 órától.
Nevezési határidõ: július 29., estig. A részletekért hívja a 06 (70) 310 7598-as telefonszámot.
A becsületkasszás nevezési és vacsoradíjat a falu közös kirándulására kívánjuk költeni.
Sárhatvanért Egyesület
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Ki is Zsindelyné Tüdõs Klára?
Debrecen címerébe nem véletlenül került
bele a pálmafa. A híres cívis ember számára
ez kettõt jelentett: a teher alatti növekedést és a megfeszített, szorgalmas munkával járó küszködés, kitartás, szenvedés, tûrés elmaradhatatlan jutalmát. Itt a történelmi múlt minden idõben az élet, a munka, a tenni akarás és küldetés vállalásáról
és akarásáról tanúskodik. Teherbírókká
növekedtek és alkotórészekké fejlõdtek!
Zsindelyné Tüdõs Klára még ebben a kálvinista, polgári, konokul kemény, bibliás
szellemû Debrecenben született 1895. július 20-án, s örökségként vitte magával azt a
töltetet, amely szolgálatát végigkísérte a sírig.
Születésének 100. évfordulója alkalmából
jöttünk most emléket állítani, hogy mi magunk se felejtsük el õt, és a következõ generációk is tudják meg, ki volt és mit tett Tüdõs Klára.
Szülõháza Debrecen egyik legõsibb, legpatinásabb utcáján állt és áll ma is. Én átellenben, a Péterfia utca 33. számú házban nõttem fel, ahol egykor a Tiszántúli Református Egyházkerület Nõszövetségének otthona mûködött, és ahol igen gyakran hallottam Tüdõs Klára nevét és az Istenhegyi
Otthon legendás hírét. Személyes emlékem is van Klára nénirõl, édesanyámmal
együtt többször találkoztunk vele Mátraházán. Ekkor már csaknem teljesen vak
volt, de vonzóereje bámulatos volt: vigasztalt és bátorított mindenkit. Szobája mindig tele volt látogatókkal, erõsödni vágyókkal. Személyisége nem mindennapi ember
lelkiségérõl vallott. Életútja is olyan mesébe illõen gazdag és színes képet nyújt, hogy
szeretettel ajánlom mindenkinek, olvassa
el Dizseri Eszter „Zsindelyné Tüdõs Klára” címû könyvét és természetesen a saját
visszaemlékezéseirõl szóló, „Isten markában” és „Csizma az asztalon” címû írásait.
A köztiszteletben álló Tüdõs család itt lakott, ebben a házban. A dédapa, Tüdõs János református lelkész volt, a nagyapa, Tüdõs János a Debreceni Kollégium híres tanáraként és igazgatójaként vált ismertté.
Móricz Zsigmond róla mintázta a „Légy jó
mindhalálig”-ban a kollégiumi igazgató

1938-ban következik második házassága
Zsindely Ferenc államtitkárral, a késõbbi
miniszterrel, akivel boldogan élnek. A híressé vált Klára asszony egyik létrehozójává lesz a Gyõrffy István Kollégiumnak,
amely a magyar parasztság mûvelésének
legfontosabb színtere ebben az idõben. A
Debreceni Gyõrffy Kollégium megnyitásán, 1943. április 11-én Tüdõs Klára felszólalt a Déri Múzeumban.

alakját. Az édesapa, Tüdõs János jogtanácsos volt, országgyûlési képviselõ. Anyai
ágon a híres Kálmánchey családból származott, amelynek õsei között van Debrecen elsõ református püspöke, Kálmáncsei
Sánta Márton. Tüdõs Klára édesanyja
Kálmánchey Irén volt, akinek 1930-ban,
Debrecenben kiadott, „Magyar lányok hozománya” címû szakácskönyvét ma is szívesen forgatom.
Tüdõs Klára a Dóczy Leánynevelõ Intézetben tanult, majd Svájcban és Angliában sajátította el a nyelveket. A tehetséges, világlátott és egyre önállóbb fiatal leány Budapesten folytatja tanulmányait, a Képzõmûvészeti Fõiskolán rajzol, majd az Iparmûvészeti Fõiskolán ornamentikát, néprajzot,
alakrajzot, viselettörténetet tanul. Mint kitûnõ szólótáncosnak Blaha Lujza elküldi a
fiatalkori magyar ruháját.
Az elsõ világháború után gyorsan pörögnek élete eseményei. Elsõ házasság, család,
majd a Magyar Állami Operaház jelmeztervezõi és rendezõi munkája, divattervei,
divatirányzat-tervezõ munkája a híres
Pántlika Szalonban, s ezt követõen színdarab. Fordítással és filmrendezéssel is próbálkozik, s elkezdõdik a karrierje.

Continental Singers-koncert
Megváltást hoz!
2010. augusztus 2-án
18 órakor
a sárbogárdi
mûvelõdési házban.
A belépés ingyenes!

1943-ban Bereczky Albert pozsonyi úti lelkipásztor igehirdetései nagy hatást gyakorolnak rá. Ugyanebben az évben Ravasz
László püspök az újjáéledõ Református
Nõszövetség vezetésére kéri fel. A háború
borzalmai közepette, 1944-ben menekült
gyermekeknek, asszonyoknak otthont hoz
létre, pályaudvari missziót létesít, élelmiszercsomagokat juttat szerte az országban
a rászorulóknak. A svéd misszióval és az
Asta Nilsonnal együtt fáradozik a zsidóság
megmentésén, különösen sokat tudnak segíteni a gyermekcsoportokon. Budapest
ostroma idején közel száz különbözõ hovatartozású és pártállású menekült húzódik
meg az Istenhegyi úti Zsindely-villában.
Tüdõs Klára az 1946-ban megalakult Református Nõszövetség elnöke lett, és Pilder
Mária titkárral járják az országot és szervezik az evangélizációs igehirdetéseket. A
kemény politikai rendszer leállíttatja ezt a
munkát is, és megszûnik az Istenhegyi Otthon missziói tevékenysége is 1949-ben.
1951-ben kitelepítik a házaspárt Balatonlellére. A hallgatásra és tétlenségre ítélést
Istenbe vetett hittel, békességgel élik át.
1963-ban, férje halála után Tüdõs Klára
Budapestre költözhet Apró Antal miniszterelnök-helyettes segítségével, akinek
családját szintén õ mentette meg annak
idején. Visszaemlékezéseit írta és az Albert Schweitzer Otthonban 1980. április
16-án hunyt el.
Zsinatunk 1989-ben erkölcsi és jogi sérelmei miatt õt is rehabilitálta. Csak 1993-ban
jöhetett el az az idõ, amikor embermentõ
tevékenysége elismeréséül a Magyar
Auschwitz Alapítvány Holocaust Dokumentációs Központ felterjesztette Tüdõs
Klárát posztumusz a Yad Vashem, az Igaz
Embernek járó kitüntetésére.
Debrecenbõl indult, és elérte, véghezvitte
mindazt, amivé, illetve akivé õt Isten szánta. Férjének és neki kedves igéje volt Pál
apostol erõsítése: „Azt pedig tudjuk, hogy
akik Istent szeretik, azoknak minden
javokra van.” (Rm 8:28) Tüdõs Klára elrendelt élete és szolgálata a temetésén elhangzott ige szerint teljesedett be: „Mert
nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten, hanem erõnek, szeretetnek és józanságnak lelkét.” (2Tim 1:7)
Elhangzott a Zsindelyné Tüdõs Klára-emlékkonferencián, 1995-ben, dr. Gaál Botondné dr. Czeglédy Mária fõorvos, a Tiszántúli Református Nõszövetség alelnökének
elõadásában.
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Íjászok edzésben
A Sárréti Íjász Club hétfõi edzésén jártam,
megnézni, hogyan készülnek az íjászpalánták a következõ megmérettetéseikre.
Miközben Gilicze Ferenc és az ifjúság elõkészítette a sárbogárdi sportpályát, Gilicze
Lászlóval, a klub vezetõjével váltottam pár
szót. Laci bácsi kérdéseimre elmondta: jelenleg 15-16 aktív tagja van a klubnak, az
alsóstól a 60-as korosztályig. Rendszeresen járnak versenyekre, és jeles eredményekkel büszkélkedhetnek országos szinten is. Amit lehet, a maguk erejébõl és a
szülõk segítségével oldanak meg. Támogatást kapnak az önkormányzattól, illetve az
adó 1 %-a és pályázatok révén jutnak forráshoz. Eszközállományuk kielégítõ. A
tagoknak a klub biztosítja a felszerelést.
Megszólítottam ifj. Ambrózi Miklóst, aki a
legkisebb a csapatban. Õ osztálytársai révén kapott kedvet e sporthoz.
Katona Dóra egyedüliként képviseli a nõi
nemet a klubban, de – eredményeit tekintve – fölveszi a versenyt a fiúkkal. Bátyja vezette be az íjászkodásba, s szinte minden
szabadidejét e sportág tölti ki.

Társadalmi sokszínûség
II. rész
Az elõzõ cikkemben írtam a Balaton szebbik oldaláról. Most következzen a „sötét”
oldal.
Kipihentük magunkat a CokeClub strandjának stégjein. Órákat feküdtem a stég
deszkáin, ám az ott megforduló több száz
emberbõl csupán egy kérdezte meg, hogy
jól vagyok-e.
A klub melletti parkban rengeteg hajléktalan feküdt a padokon. Velük sem foglalkoztak az emberek. Talán azt gondolták,
én is közéjük tartozom, vagy csak kiütött a
pia.
Ez a hozzáállás egy kicsit megbotránkoztatott. Ennyire nem törõdnénk embertársainkkal? És ha tényleg segítségre van szükségük?
A Petõfi sétányon például láttunk egy
lányt, aki a barátai mellett fetrengett a saját hányásában.
Ahogy végigsétáltunk a sétányon, több
dolgot is láttunk, amiktõl émelygés fogott
el.
Mintha csak a gyárból léptek volna ki csajok és pasik egyaránt: öltözékük alig tért el
egymástól. A csajokon általában egyrészes
ruha volt, ami épp csak az illetlen részeket
takarta ki. A srácokon egyentetoválás, farmernadrág, izompóló, sportcipõ, vagy
strandpapucs. Mintha az egész tömeget
fröccsöntötték volna.
Ugyebár a fröccsöntés egy olyan folyamat,
amit a sorozatgyártásnál alkalmaznak, fõ-

leg mûanyagokból készülõ tárgyakhoz,
mint például a billentyûzet, amin éppen
gépelek. A folyékony mûanyagot egy elõre
kialakított formába öntik, hûtés után festik, aztán mehet a dobozba.
Anyuka megveszi a fröccsöntött G. I. Joe-t
a fiának, a lányának meg a Barbie-t, aztán
elvan vele a gyerek napokig, eszik, iszik, alszik, csöndben van – s ugyanolyan mûanyag lesz õ is, ha nem figyelnek rá. Mert a
gyereknek nem a G. I. Joe vagy a Barbie a
lényeg, hanem az, hogy a szülõ játsszon vele. Például építsen vele házat, autót, repülõt, malmot, vagy éppen szobrot (egy másik fröccsöntött mûanyagból: legóból).
Miért nem hagyják játszani az udvaron a
gyereket, vagy a barátaival az utcán? Mert
piszkos lesz, vagy elesik, fölhorzsolja a térdét? Mindenki tanuljon a saját kárán, úgy
nem tartanánk ott, hogy minden második
ember asztmás meg allergiás, nem törõdik
a másikkal, vagy túlságosan nagy hatással
vannak rá a barátai.
Remélem, a következõ generációknak
nem lesznek efféle gondjai, betegségei!
„Fröccsöntött” hamburgeren nem lehet
egészségesen fölnõni, nem kell állandóan
cukros szörppel itatni a gyereket, hogy aztán 10 éves korára elérje a 80 kilót, a társadalom kirekessze, aztán depresszióba essen, fogyókúrázzon, majd hirtelen lefogyjon, ami szintén nem tesz jót a szervezetének; haverjai lesznek, akik megtanítják az
alkoholfogyasztás mûvészetére, lassan rá-

A frissen érettségizett Lovász Balázs, azon
kívül, hogy a sárbogárdi íjászrekordok
nagy részét megdöntötte, országos bajnoki
címmel is büszkélkedhet, ifjú kora ellenére
felnõtt magyar bajnokságot nyert. Mivel
Székesfehérváron tanul tovább, tervei szerint ezután is a SÍC színeiben edz és versenyez. Nagy álma, hogy részt vehessen a
nagy olimpián.
A Sárréti Íjász Club hetente háromszor
edz a sárbogárdi sportpályán: hétfõn és
szerdán 17 órától, valamint szombaton 14
órától. Szívesen fogadják azokat, akik kedvet kaptak e sporthoz.
Az íjászokról készült filmet a Bogárdi TVn tekinthetik meg.
Hargitai Kiss Virág

szokik a cigire, a fûre, majd jönnek a kemény drogok, s 20 évesen elvonóra küldik.
A bulizó fiatalok nagy része a diszkók ütemeire betépve, berúgva vonaglik. Így van
ez a siófoki éjszakai életben is. Bármerre
mentünk, dübörgõ diszkózene szólt, s
ahogy haladtunk a sétány egyik felétõl a
másikig, mindenhol ugyanaz a szám szólt,
csak éppen más mixelésben.
A szobámat kívántam nyugtató zenével, de
még inkább csendben. A csendhez sikerült
hozzáférkõznünk egy közeli parkban, ahová a diszkók nyers ütemei nem jutottak el.
Itt kivártuk az elsõ hazavezetõ vonat indulását.
Az állomáson a hangosbemondón bejelentették, hogy „A vonat már most tele van!”,
mire az egész vonatra váró tömeg még közelebb húzódott a peron széléhez. Az
amúgy is késõ vonatra úgy nyomtuk föl magunkat. A bicikliszállító vagonban a földön
ültek az emberek, mi pedig az ajtóban álltunk, egymásba kapaszkodva. A kalauz a
mozdonyvezetõ segítségével berugdalta a
vonatkocsik ajtajait, majd elindultunk Székesfehérvár felé.
Az út borzasztó volt. Az egyik lány az ajtónál állt, háttal a tömegnek, a kilinccsel játszott, mintha csak arra várna, hogy leszállhasson. Mi is arra vártunk, de féltem, hogy
kiugrik.
Több mint egyórás zötykölõdés után megérkeztünk Székesfehérvárra, ahonnan
csak a második busszal tudtunk hazamenni. Egy gyors zuhanyozás, s irány az ágy!
Nem is keltünk fel délután 4-ig.
Így végzõdött tehát a kis kalandunk.
Hargitai Gergely
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CSALÁDI KÖR / A MI VILÁGUNK

NAGYMAMA RECEPTJEI
Magyaros körömpörkölt
Hozzávalók: 3-4 köröm, 2 fej vöröshagyma, 1 evõkanál pirospaprika (aki szereti, csípõset is tehet bele), 2 db zöldpaprika, 1 db paradicsom, 3 evõkanál olaj, 1 evõkanál vegeta, kevés só.
A megtisztított körmöket kuktafazékba rakjuk, majd gyengén sózott vízben olyan puhára fõzzük, hogy a csontok kicsúszhassanak
belõle. A levébõl kivesszük, az összes csontot eltávolítjuk, és a
húst félretesszük. A vöröshagymát tisztítás után apróra metéljük,
az olajon üvegesre fonnyasztjuk, ezután a tûzrõl lehúzva belekeverjük a pirospaprikát, a vegetát és a borsot. Ráöntünk két evõkanál fõzõlevet, majd a tûzre visszatesszük. Rádobjuk a kicsontozott, darabokra vágott húst, a felszeletelt zöldpaprikát meg a paradicsomot és annyi fõzõlével öntjük fel, amennyi majdnem ellepi. Fedõ alatt pár percig forraljuk. Sós vízben fõtt burgonya és
ecetes savanyúság illik hozzá.

Marhalábszárból pörkölt
Hozzávalók: 1 kg marhalábszár, 2 fej hagyma, 4 marhapörköltkocka, 2 paradicsom, 2 evõkanál pirospaprika, 1 dl olaj, só.
A marhalábszárat leinazzuk. Apró kockára vágjuk. A serpenyõben a felvágott hagymát megpirítjuk az olajon, belekockázzuk a
paradicsomot, és így még dinszteljük. Hozzáadjuk a pirospaprikát, és beletesszük a húst. Felöntjük vízzel, hogy ellepje. Mikor
felforr, a gázt takarékra vesszük. Hozzáadjuk az ételízesítõt. Fedõ
alatt másfél órát fõzzük, sózzuk ízlés szerint. Jó sûrû lesz a szaftja.
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ÉVEK, ÉVEK
– Tavaly majdnem összeroskadt az
a szegény barackfa, recsegtek
az ágai, úgy kellett feltámasztani mindenféle rudakkal. Most meg tudod,
hány barack volt rajta?
Kettõ.
– Tényleg, múlt nyáron mindenfelé roskadoztak a gyümölcsfák,
az összes szomszéd
kertben törtek le az
ágak, most meg alig
bújik meg a levelek közt
valami kis termés. Miért
van ez?
– És miért voltak árvizek, miért voltak zivatarok és jégesõk,
miért van néha õrült hõség?
– Most meg még bejött ez a pénzügyi molesztálás, a bankárok féltik a fantasztikus hasznukat, szeretnék a népre nehezedõ prést tovább szorítani. Miért ilyen év ez?
– Ez olyan kérdés, amelyre a világon senki nem tudja a választ. Az
egyik év ilyen, a másik olyan. Képzeld, hogy unnánk, ha minden év
egyforma volna! Elõre lehetne tudni, hogy mennyi barack lesz a
fán, mikor lesz esõ, mikor süt a nap. Például tudni lehetne, hogy
mikor jönnek ellenõrök a Nemzetközi Valutaalaptól, mit fognak
mondani, mennyi lesz a forint árfolyama, kit fognak kirúgni a
vezetõ állásából, satöbbi.
– Nyugodtabb lenne az élet, az biztos.

Pörkölt libaaprólékból

– Ez a nyugalom nagyon hasonlítana a temetõk nyugalmához. Az
életben épp a váratlanság, a meglepetés az érdekes, ez adja az élet
sóját.

Hozzávalók: 1,5 kg libaaprólék (a zúzával együtt), 3 ek. zsír, 4-5
fej hagyma, 2 paradicsom, 1 zöldpaprika (télen 3 ek. lecsó), 3-4
ek. paprika (édes), 3-4 gerezd fokhagyma, só, 1 cseresznyepaprika.

– Gyönyörû meglepetés ért az idén. Lemondtam volna a róla.
Még novemberben eljött egy jó emberem egy lóval és egy ekével,
istenien felszántotta a kertet. Mikor elmentem otthonról vagy
megjöttem, az elsõ pillantásom arra a feketéllõ szántásra esett.
Elgondoltam, hogy milyen jó lesz tavasszal elõvenni a gereblyét,
szép simára húzogatni a rögöket, kijelölni az ágyásokat. És valóban: mikor eljött a tavasz, szép óráim teltek el a kertben. Elõzõleg
a boltban összeszedtem a szükséges magvak zacskóit, szép összeget hagytam ott. Aztán jött a tervezgetés: mit hova vetek. Zsinórral kijelöltem a vetemények sorait, dudorászva hintettem a magokat a kis árkocskába, szépen megtapostam, ahogy kell. Volt év,
amikor hiába lestem, hogy mikor bújnak ki a földbõl a növénykék,
de most minden nagyszerûen ment. A zöld vonalkák kellõ idõben
kirajzolódtak a szürke talajon, lehetett gyomlálgatni, kapálgatni.
Esõk is estek rendesen májusban, semmi panaszom nem lehetett.
De aztán júniusban megõrült az idõjárás. Jöttek a nagy záporok.
Órákig ömlött az esõ. De nem ám egyszer-kétszer! Heteken át
szinte minden nap. És a kert sáros tavacskává változott. Az én szeretve vetett, ápolt növénykéim fulladoztak, oda sem mehettem
hozzájuk, mert a cipõm elmerült volna. Szomorú voltam, mintha
beteg lett volna valaki a családomban. Megjöttek a júliusi szaharai napok, a tó kiszáradt. Tudod, mi maradt a helyén? Valami mocsári növény, sás, vagy micsoda. Sírni lett volna kedvem, amikor
odamentem. Hát ezért volt a sok pénz, sok munkaóra, a tervezgetés, hogy most így pocsékba menjen minden? Ezt nevezed te az
élet sójának, a váratlanság csodájának?

A libaaprólékot és a zúzát alaposan megtisztítjuk és feldaraboljuk. Az apróra vágott hagymát zsírban, vagy olajban aranysárgára
pirítjuk. Hozzáadjuk a paprikát, elkeverjük, hozzáadjuk a libaaprólékot, sózzuk, és tovább pirítjuk. Néhány perc után hozzáadjuk
a zúzott fokhagymát, kevés vizet, és lefedve, kis lángon pároljuk.
Idõnként rázogassuk meg, és kevés vizet öntsünk utána. Fél óra
múlva hozzáadjuk a csíkokra vágott paprikát, a felkockázott paradicsomot, és készre fõzzük.

Heti idõjárás
Napról napra fokozódik a meleg, emellett pedig csökken a
csapadékhajlam. A hét második felében igazi kánikulaidõ
várható, melyet majd a nyugati
határainkhoz pénteken éjjel,
szombat hajnalban érkezõ
markáns hidegfront fog felszámolni. Mögötte körülbelül
8-10 fokkal hidegebb levegõ érkezik hazánk fölé, s egy idõre
az átlagos alá esik majd a délutánonként várható maximumhõmérséklet.
www.metnet.hu

– Megígéred, hogy nem versz meg, ha mondok valamit? Ha jövõre
vagy azután megint sok lesz a gyümölcs, és tele lesz a kerted sárgarépával meg tökkel, akkor nem dupla öröm tölt el? Nem gondolod, hogy néha szükség van rossz évre, hogy a jó év teljesebb örömöt hozzon?
– Na menj a fenébe!
(L. A.)
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A három bolond lány

Volt egyszer egy ember, annak volt három
lánya meg egy fia. Aratáskor a legény meg
a két kisebbik lány kiment a mezõre, a nagyobbikat meg otthon hagyták, hogy fõzzön, és majd vigye utánuk az ebédet.
Na de a nagylány azt gondolta magában,
még korán van, ráér a fõzéssel, inkább átmegy a szomszédasszonyhoz beszélgetni.
Át is ment, csak akkor ijedt meg, amikor
látta, hogy már nagyon fönt jár a nap.
Hazaszaladt, föltette az ételt, s rakta a tüzet nyakra-fõre. Mikor már jól fõtt az
ebéd, eszébe jutott, hogy valamit még nem
mondott el a szomszédasszonynak. Megint
átment hozzá.
Hát, amikor visszajött, látta ám, hogy kozmás lett a bableves. Nagyot kiáltott, s lekapta a fazekat a tûzrõl, hogy a levest majd
kiönti, és fõz helyette másikat. Félt, hogy a
bátyja megszidja, ha kozmás ételt visz neki.
Amikor éppen öntötte a levest a moslékba,
a háta mögött egyet bõgött egy borjú. Azt
gondolta a lány, a borjú most elmegy a faluba, s elmondja, hogy õ odaégette a bablevest, s akkor nem megy férjhez soha. Megfogta a borjút, s nem törõdött többet az
ebéddel.
Eljött a dél. Odakint már várták az ételt, de
hogy nem vitte senki, a legény a nagyobbik
lányt hazaküldte, nézze meg, mi van otthon. A lánynak a nénje elmondta, mi történt vele, meg hogy a borjút miért nem
ereszti el. Hát a másik lánynak se kellett
több, odaállt õ is, s segített fogni a borjút.
Azok meg odakint várhattak.
Egy idõ múlva azt mondja a legény a másik
lánynak:
– Eridj már haza te is, mert ma nem ebédelünk!

Hazament a legkisebb lány is, de az is otthon ragadt a borjút fogni, s meg se mozdult. Végre rászánta magát a legény és hazament, hogy lássa, mi van a lányokkal.
Kérdezi tõlük:
– Na, ti három istenverték, mit csináltok
itt?
A lányok elmondták, minek fogják a borjút. Haragudott a legény, s odakiáltott:
– Mind a hármatokat világgá zavarlak!
A lányok kétségbeesve könyörögtek neki,
inkább fogja õ is a borjút. Ahogyan a legény ezt hallotta, megfordult s elindult a
kapu felé. Onnan még visszaszólt:
– Hát én most elmegyek országot-világot
próbálni. Ha még olyan három bolondot
találok, mint ti vagytok, akkor jó. De ha
nem, elkergetlek benneteket.
Azzal a legény elment világnak.
Beér egy faluba, látja, hogy egy kotlós körül ott a sok csibe, egy öregasszony meg
üti-vágja a kotlóst. Odaszól:
– Hé, öreganyám! Minek bántja azt a kotlóst?
Azt mondja az öregasszony:
– Hát azért, mert nem szoptatja a csirkéket!
– Azért nem kell a kotlóst agyonverni!
Van-e kásája?
– Van – felelte az asszony.
– Na hát, akkor fõzze meg, s adja a csirkéknek.
Az asszony úgy is tett. Mikor kiszórta a fõtt
kását, látja, hogy a kotlós tüstént hívogatja
a csirkéket a kására. Többet nem is
bántotta.
Akkor a legény továbbment. A harmadik
faluban éppen házat építettek. Odaköszön
nekik:

– Jó munkát!
Azok visszaszólnak:
– Nincs itt jó munka! Már két éve építjük
ezt a házat, de van itt egy kis gerenda, húzzuk, húzzuk kétfelé, hogy olyan hosszú legyen, mint a többi, de csak nem nyúlik
meg.
A legény ekkor elõvett egy másik gerendát, hozzátoldotta a kis gerendához, s
mindjárt jó lett. Azzal ment tovább.
Alkonyodáskor beért egy faluba, s látta,
hogy az egyik udvarban sok nép áll, kezükben mindenféle ringy-rongy, s hadonásznak vele.
– Hát maguk meg mit csinálnak itt? – kérdezi tõlük.
Azt feleli az egyik asszony:
– Talán nem látja? Fölhajtjuk a legyeket a
padlásra.
– Aztán minek?
– Csak azért, mert nagyon elszaporodtak, s
bántják az állatokat.
– Azokat ugyan hiába hajtják, úgyis megint
lejönnek.
Azt mondja egy másik asszony:
– Lejönnének, ha tudnának. Csakhogy mi
elvesszük ám a létrát.
Akkor a legény egy szót sem szólt, sarkon
fordult, ment haza. Otthon a lányoknak elmondta, hogy maradhatnak, mert látott
már több bolondot is, nemcsak õket.
Örültek a lányok, de hiába örültek, mert
azért eljárt a hírük, és nem mentek férjhez
soha.
Ha férjhez mentek volna, akkor talán ez a
mese is tovább tartott volna.
Népmese
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TV-RÁDIÓMÛSOR

Július 24., 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 Pingvinkék 9.30 A kis
Amadeus – Az ifjú Mozart kalandjai 10.00 Inami 10.20 Vízi duma 10.30 Sarah
Jane kalandjai 11.00 Sötét jóslat 11.25 Bali, az Istenek szigete 12.00 Hírek 12.10
Kell egy csapat 12.40 Pompei 13.35 Szenes Színház: 85 év, 85 sláger 14.30 Hogy
volt!? – Válogatás 16.55 Egy pofon, egy csók 18.10 Életképek 19.30 Híradó
19.50 Sporthírek 20.00 Szerencseszombat – a luxor, az Ötöslottó és a Joker sorsolása 20.40 Poirot történetei – Mrs. McGinty halott 22.25 Hírek 22.30 Sporthírek 22.40 Szerelmem, Szarajevo 0.20 Rajongó szerelem 1.20 Koncertek az A38
hajón 2.15 A Zagyva
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 13.35 Forma-1 15.25
Elveszett kincsek kalandorai 16.40 Vakrepülés 18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz
19.30 Tökös csaj 21.35 Amerikai pite 1. 23.20 Godsend – A teremtés klinikája
1.25 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Teleki Sámuel útján 6.25 TV2-matiné 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 13.20 A kiválasztott – Az amerikai
látnok 14.30 Doktorok 15.30 Rejtélyek kalandorai 17.30 Knight Rider 18.30 Tények 19.05 Magellán 19.35 A múmia visszatér 22.05 Ütközetben eltûnt 0.00
Gyilkos hangyák 1.30 Ezo.tv 2.20 Kalandjárat 2.45 Teleshop 3.45 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 A Rádiószínház Dokumentummûhelye 21.04 Rádiószínház
22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Arcvonások 23.34 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Július 25., VASÁRNAP
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Ma reggel 8.00 Híradó 8.05 Sporthírek 8.10
Fõtér 9.05 Engedjétek hozzám 9.10 „Így szól az Úr!” 9.15 Katolikus krónika 9.45
A sokszínû vallás 9.55 Református magazin 10.20 Református ifjúsági mûsor
10.30 Útmutató 10.55 Szélrózsa 12.00 Hírek 12.10 TS – Sport 7 12.40 A csodálatos Mrs. Pritchard 13.35 Halra magyar – Bortól bográcsig 14.05 Hogy volt!? –
Válogatás 15.55 Körhinta Fesztiválkalauz 16.25 Hirtelen híres 18.00 Panoráma
18.30 Már egyszer tetszett 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Zsüti, a slágerkirály 21.00 Goldoni: A legyezõ 22.35 Kultúrház 23.30 Hírek 23.35 Sporthírek
23.45 McLintock 1.55 TS – Motorsport 2.20 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 A dadus 13.15 Magyar
autósport-magazin 13.30 Forma-1 16.15 Míg a halál el nem választ 16.45 Kipurcant a fõbérlõnk! 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11 20.00 Hippolyt 22.00 Támadás a
Föld ellen 23.50 Portré 0.25 Ha jönnek az idegenek
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Teleki Sámuel útján 6.45 TV2-matiné 9.45
Mókás állatvilág 10.15 TV2-matiné 11.15 Stahl konyhája 11.45 Kalandjárat
12.15 Frizbi roadshow 12.45 Száguldó vipera 13.45 Célkeresztben 14.45
Sheena, a dzsungel királynõje 15.45 Crusoe 16.45 Bilko fõtörzs 18.30 Tények
19.00 Napló 20.05 T4XI 21.40 A sakál árnyéka 0.00 A szerelem gyûrûje 2.00
Ezo.tv 2.50 Napló 3.40 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 8.30 „Az én ügyem” 9.05 Én rózsa, te viola 10.04 Református istentisztelet 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 26., 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 13.00 Szomszédok
13.35 Roma Magazin 14.05 Domovina 14.35 Ez történt ma reggel 16.25 Körzeti
híradók 16.35 Hírek 16.45 Teadélután 17.40 Elit gimi 18.40 McLeod lányai 19.30
Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Kékfény 21.00 Török csel 22.55 Hétfõ este 23.20
Hírek 23.25 Sporthírek 23.30 Memento 23.45 Teadélután 0.40 Parlamenti napló
1.50 Blues – Jazz Fusion HD-ben
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 16.20 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! 22.15 A
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rejtély 23.20 Face The Pro – Közép-Kelet-Európai Poker Tournament 0.25 Reflektor 0.45 Nem szentírás
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Stahl
konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.30 Teleshop 11.55 A halott férj
visszatér 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 Harc a túlélésért 3.05 Magellán 3.30
Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.03 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30
Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.30 A görög katolikus egyház félórája 14.05
Kabaréklub 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 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 20.22 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 27., 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
17.40 Elit gimi 18.40 McLeod lányai 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Önök
kérték! 21.00 Török csel 22.55 Kedd este 23.20 Hírek 23.25 Sporthírek 23.30
Memento 23.40 Teadélután 0.40 Nappali 1.50 Blues – Jazz Fusion HD-ben
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Trendmánia 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Te
vagy az életem 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10 Játék 13.30 Fél kettõ 14.30
Lost – Eltûntek 16.20 A szerelem rabjai 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05
Vacsoracsata 20.10 Fókusz 20.45 112 – Életmentõk 21.20 Castle 22.15 Döglött
akták 23.15 XXI. század – A legendák velünk élnek 23.55 Mielõtt felkel a Nap
1.50 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 10.30 Teleshop 11.40 Az elveszett gyémánt nyomában 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 Hirtelen halál 23.30 A médium 0.30 Tények
este 1.00 Ezo.tv 1.50 A kanyaron túl 3.35 Babavilág 4.00 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.30 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30
Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.30 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 28., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Párizsi
jó barátok 9.50 Önök kérték! 10.45 Nappali 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30
Kárpát expressz 12.55 Szomszédok 13.35 Hrvatska krónika 14.05 Ecranul nostru
14.35 Kormányváró 15.05 Ez történt ma reggel 16.25 Körzeti híradók 16.35 Hírek
16.45 Teadélután 17.40 Elit gimi 18.40 McLeod lányai 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Yorkshire-i szívügyek 21.00 Személycsere 22.35 Szerda este 23.00
Hírek 23.05 Sporthírek 23.10 Memento 23.20 Teadélután 0.15 Nappali 1.30
Blues – Jazz Fusion HD-ben
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 14.30
Lost – Eltûntek 16.20 A szerelem rabjai 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05
Vacsoracsata 20.10 Fókusz 20.45 112 – Életmentõk 21.20 Részeges karatemester 2. 23.20 Gyilkos elõítélet 1.05 Reflektor
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Két testõr 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Stahl
konyhája 9.10 Babapercek 9.20 Telekvíz 10.30 Teleshop 11.40 Fantom a mélybõl 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 Hallgatásra ítélve 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
Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.30 A református egyház félórája 14.05
Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 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 20.30 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 29., 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 13.40 Rondó 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 Kirekesztve
23.05 Csütörtök este 23.30 Hírek 23.35 Sporthírek 23.40 Memento 23.50 Teadélután 0.50 Nappali 2.05 Idõkerék: Binche városa
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
16.20 A szerelem rabjai 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05 Vacsoracsata
20.10 Fókusz 20.45 112 – Életmentõk 21.20 Hetedik érzék 22.15 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 10.15 Teleshop 11.20 Monsieur
N. 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 Diszkópatkányok 22.55 Painkiller Jane 23.55 Tények este
0.25 Ezo.tv 1.15 Tina 3.10 Segíts magadon! 3.35 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30
Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05
Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 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

Július 30., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Párizsi
jó barátok 9.50 80 kert nyomában a Föld körül 10.50 Nappali 12.00 Híradó 12.15
Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 13.00 Szomszédok 13.35 Körzeti magazinok
14.25 Közlekedõ 14.35 Ez történt ma reggel 16.25 Körzeti híradók 16.35 Hírek
16.45 Teadélután 17.40 Elit gimi 18.40 McLeod lányai 19.30 Híradó 19.50 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 1.30 Szignó
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 14.30
Lost – Eltûntek 16.20 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
22.15 Vámpírnaplók 23.20 Gyilkos elmék 0.15 Reflektor 0.30 Itthon 0.50 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 10.30 Teleshop 11.45 Olé! 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 0.20 Tények este 0.50
Ezo.tv 1.40 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
Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.30 Az unitárius 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 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 24., Szo: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Sárbogárd lovasai II. 13.00
Lapszemle 15.00 Harmónia Kórus Horvátországban (30’), Vajtaiak Szlovákiában 19.00 Lapszemle 20.00 Egyházi képviselõk avatása (16’) és Juliális
2010 Cecén
Július 25., V: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Harmónia Kórus Horvátországban (30’), Vajtaiak Szlovákiában 13.00 Heti híradó 15.00 Zöld kommandó
(30’), Rétimajori halászbúcsú 2010 19.00 Heti híradó 20.00 A Golgota gyülekezet alkalma 2010. július 18.
Július 26., H: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Egyházi képviselõk avatása
(16’) és Juliális 2010 Cecén 13.00 Heti híradó 15.00 Sárbogárd lovasai II.
19.00 Heti híradó 20.00 100 éves a sárszentágotai iskola (ism. 100’)
Július 27., K: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 A Golgota gyülekezet alkalma
2010. július 18. 13.00 Heti híradó 15.00 100 éves a sárszentágotai iskola
(ism. 100’) 19.00 Heti híradó 20.00 Szent László-napi kiállítás és koncert
(ism. 85’+33’), Interjú Molnár Lászlóval (ism. 30’)
Július 28., Sze: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Szent László-napi kiállítás és
koncert (ism. 85’+33’), Interjú Molnár Lászlóval (ism. 30’) 13.00 Heti híradó 15.00 Káloz az árvízkárosultakért (50’), Violin-koncert Miklóson (ism.
60’), Barina Júlia (ism. 28’) 19.30 Lapszemle 20.00 Íjászok (22’), Magánvélemény (ism. 21’), Sportbemutató Keresztúron (30’), Brúzsa-torna
(ism.)
Július 29., Cs: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Íjászok (22’), Magánvélemény (ism. 21’), Sportbemutató Keresztúron (30’), Brúzsa-torna (ism.)
13.00 Lapszemle 15.00 Szent László-napi kiállítás és koncert (ism.
85’+33’), Interjú Molnár Lászlóval (ism. 30’) 2010 19.00 Lapszemle 20.00
A Golgota gyülekezet alkalma 2010. július 18.
Július 30. P: 0.00 és 7.00 Lapszemle 8.00 Káloz az árvízkárosultakért
(50’), Violin-koncert Miklóson (ism. 60’), Barina Júlia (ism. 28’) 13.00 Lapszemle 15.00 A Golgota gyülekezet alkalma 2010. július 18. 19.00 Lapszemle 20.00 Szent László-napi kiállítás és koncert (ism. 85’+33’), Interjú
Molnár Lászlóval (ism. 30’)
***
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
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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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HIRDETÉSEK

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
Butikminõségû márkás
ANGOL RUHÁKKAL bõvítettük üzletünket.
Andi Használtbútor-kereskedés
(a Rossmann mellett). 06 20 9937 248
JOGOSÍTVÁNY! Tanfolyam indul
2010. augusztus 6-án, 18 órakor
a sárbogárdi mûvelõdési házban.
Diákkedvezmény, részletfizetés!
Jelentkezni:
Fûrész József – 06 30 290 3744
Általános iskolások KORREPETÁLÁSA;
magyar–angol középiskolai
KORREPETÁLÁS. 06 70 513 2221

ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS
KIRAKODÓVÁSÁR
Sárbogárd—Sárszentmiklóson
(az Alapi út mellett)
2010. június 24-én, szombaton.

Hanganyagok gépelését vállalom. Telefon: 06
(70) 369 0476.
Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826.
Közmûvesített 600 négyszögöl telek alappal eladó Ifjúsági u. 11-ben. 06 (70) 2185 666.
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.
Tûzifa rendelhetõ méterben, kugliban, hasítva.
Akác: 2100,- vegyes: 1800,-. 06 (20) 454 8979,
06 (30) 571 3618. (276336)
Matrózblúz eladó. 06 (20) 405 7366.
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)
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.
Sárszentmiklóson ház sürgõsen eladó. 06 (20)
2272 118. (1288520)

Bella István Általános Iskola
Európa Educatio non-profit Kft.
Mezõföld Gimnázium és Szakiskola

Tanuljon nálunk, velünk,
legyen több általunk!
Az Európa Educatio Kft. változatos képzési palettával, több oktatási helyszínen várja iskoláiba, tanfolyamaira a tudásra éhes, bizonyítványra vágyó felnõtteket.
A Mezõföld Gimnázium és Szakiskola Sárbogárdon fogad tanköteles és
nem tanköteles korúakat, felzárkóztató szakiskolai, szakképzõ (népi kézmûves FAZEKAS) és esti gimnáziumi osztályokba.
Jelentkezési feltétel: befejezett általános iskola vagy szakiskola, vagy
szakmunkásképzõ a gimnáziumba. A felzárkóztató szakiskolába be nem fejezett általános iskolát végzett, aki még nem töltötte be a 23 életévét.
Fontos tudnivalók a gimnáziumról:
* diákigazolvány igényelhetõ, * a tanítás heti 2 alkalommal, 15 órakor kezdõdik, * a 10. évfolyamon az oktatás ingyenes.
Fontos tudnivalók a felzárkóztató szakiskoláról:
* családi pótlék igényelhetõ, * egyszerre kapja meg az általános iskolai tanulmányait és a szakiskola 9–10. évfolyamos bizonyítványát.
Beiratkozás: 2010. augusztus 23–27. között a Mészöly Géza Általános Iskolában.
Iskolarendszeren kívüli tanfolyami kínálat (OKJ-s képzések) teszi teljessé
a palettát valamennyi helyszínen:
pénzügyi, számviteli ügyintézõ, mérlegképes könyvelõ (vállalkozói szakon),
mérlegképes könyvelõ (államháztartási szakon).
Érdeklõdni lehet: Toldi Lászlónénál a 06 30 226 6951-es telefonon, illetve
Gurics Gabriella tanfolyamszervezõnél a 06 30 201 7659-es telefonon.

Válassza ki lakóhelyéhez legközelebbi helyszínünket!

Székesfehérvár, Vásárhelyi úton 43 m2-es lakás
eladó. 06 (70) 376 5856. (277000)
Lakás kiadó Coop felett. 06 (30) 428 4483.
Kisbálás szalma 100 Ft/bála eladó. Kislók, Berkei
Ferenc, 06 (25) 464 740, 06 (30) 245 6834. (0897184)
Társasházi lakás MÁV-lakótelepen eladó. Pince,
garázs, kertnyugalom. 06 (20) 9177 980.
Sárbogárd, Szent István út 74. alatt komfortos,
sátortetõs családi ház terasszal, melléképülettel
eladó. Érdeklõdni: Mini ABC, 06 (25) 461 078.
210 literes mélyhûtõszekrény eladó. 06 (20) 8028
631. (0897179)
Sárbogárdi, Ady-lakótelepen lévõ, földszinti, 49
m2-es, nemrég felújított, összkomfortos lakásomat (gáz, kábeltévé) elcserélném sárbogárdi kertes házra. 06 (20) 570 5781. (0897178)
Rántanivaló csirke kapható, tisztítva elõjegyeztethetõ. Tinódi út 52. 06 (30) 384 2294. (0897169)
Árpád-lakótelepen elsõ emeleti, erkélyes lakás
olcsón, családi okok miatt sürgõsen eladó. 06
(30) 225 2067.
Ady-lakótelepen lakás sürgõsen eladó. Ár megegyezés szerint. Telefon: 06 (20) 481 4102.
Családi házas ingatlan albérletbe kiadó, egyben
eladó Sárbogárd–Kislókon. Érdeklõdni: 06 (30)
516 6850, 06 (30) 244 9652.
150 m2-es üzlethelyiség kiadó Ady 191-ben. 06
(30) 9364 371.
Tyúkeladás, Mezõfalva, Ménesmajor, 250 Ft/db.
06 (30) 2044 675.
Árpád-lakótelepen 3. emeleti, középsõ lakás eladó. 06 (30) 499 3968.

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.

Bogárd és Vidéke 2010. július 22.
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Presidance – A Magyar Világsiker
Csikó Szabi személyesen hódít
Egy különleges elõadás házigazdája lesz Simontornyán a Várszínház. Egy egyedülálló
táncegyüttes lesz a város vendége: azt ígérik,
produkciójuk felejthetetlen élményt jelent
majd a közönség számára.
A magyar kultúra jellegzetességei – azaz a
lenyûgözõ muzsika és temperamentumról
árulkodó táncok – világszerte hódítanak:
Külföldi országokban is évek óta népes tábort vonzanak. Így aztán bizonyára sokak
érdeklõdését felkelti a Presidance: Hungarythm show, elvégre Vári Bertalan társulata a Magyar Néptánc legkiválóbb táncmûvészeibõl áll. A dolog pikantériája
azonban egy óriási meglepetés. Az együttes egyik talentuma a Csillag Születik mûsor sztárja: Csikó Szabolcs, aki az elõadás
helyszínétõl 20 km-re kezdte el pályafutását. Így most végre a hazai közönség személyesen is láthatja kedvencét.
Az együttes alapítója, szólótáncosa és koreográfusa Magyarország legjobb táncmûvészének választott, Harangozó-díjas és
méltán elismert Vári Bertalan, akinek neve szerte a világon sokak számára ismerõsen cseng, hiszen a Presidance külföldi fellépéseinek visszhangja egy szóval jellemezhetõ: ováció! Totális teltházak, õrjöngõ tömegek, 10 perces tapsvihar az elõadás
végén. Magyarországon eddig egyedülálló

Vigyázat, az élmény maradandó

mûvészeti színvonal, lenyûgözõ látványvilág és nemzetközi hírnév: ez a Presidance
Company. A Presidance kreatív „agya” és
mûvészeti koncepciójának megalkotója,
Vári Bertalan nemcsak saját, eddigi tapasztalatait foglalja össze az elõadásban.
Nálunk eddig ismeretlen, még a külföldi
sztárfellépõk (Cirque du Soleil, Michael
Flatley) viszonylatában is egyedülálló produkciót és látványvilágot hozott létre. A
nézõk egyben az elõadás résztvevõinek is
érezhetik magukat.
A társulat sikerét mi sem bizonyítja jobban, minthogy – többek között – meghívást
kaptak a New York-i Broadwayre. A táncosokat a Kerekes Band és a Csík Zenekar
zenéjét élõben játszó Anselmo Crew formáció kíséri. A Presidance csapatát az
együtteshez a Cirque du Soleil társulatból
érkezett artista egészíti ki. Az elõadás dísz-

leteit – a Steven Spielberggel is együtt dolgozó – Szabolcs János és csapata álmodta
színpadra.
A Hungarythm a tánc, a zene és a cirkusz
elemeit felhasználva invitálja nézõit egy
felejthetetlen utazásra, amelyben felvillannak életünk fontos állomásai, bepillantást nyerünk az emberek érzés- és érzelemvilágába, hol könnyek között, hol ámulatba esve, hol pedig nagyokat nevetve ismerünk önmagunkra és látjuk meg saját
sorsunkat.
„Mi magyarok semmiben sem különbözünk
más nemzetektõl, kicsit mégis mások vagyunk” –mondja a Hungarythm filozófiájáról Vári Bertalan. Mi is szeretünk táncolni,
zenélni, nagyokat mulatni. Mindennapjainkat öröm és bánat, élet és halál tánca járja át. Az évszázadok harca égett zsigereinkbe, így ha nincs kivel, hát egymással
harcolunk. Földünket vér és könny áztatta, mégis imádunk nagyokat nevetni és
imádunk élni! Ahogy Vári Bertalan összefoglalja: más ritmust ver a szívünk, más ritmusra jár a lábunk! Ez a Hungarythm.
Az elõadás Simontornyán augusztus
13.-án lesz látható. Az elõadás idõtartama
2 x 45 perc. Jegyek elõvételben a helyszínen. Jegyinformáció: 06-30-271-3829.
www.presidance.com
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A kismamák nevében üzenem Gondolkodjunk!
A Bogárd és Vidékében olvasom a laboratóriumról folyó vitát. Bennünket, kismamákat
nagyon felháborít ez a huzavona. Az illetékesek föl se képesek fogni, mit jelent két-három naponta, jó esetben hetente bejárogatni negyven fokos hõségben, buszon Székesfehérvárra a laborba, különféle vizsgálatokra, mert az orvosok állandóan küldözgetnek
bennünket. Nem õk az okai, hanem az egészségügy rossz rendszere. Mi pénz és idõ ez nekünk! Ráadásul a folyamatos beutazgatást nagyon nehéz elviselni fizikailag is szülés
elõtt!
Ne vegyék komolyan, de ebben az elkeserítõ helyzetben minden nõtársamnak üzenem:
addig ne kerüljenek áldott állapotba, amíg Székesfehérváron van a labor. Senkinek nem
kívánom ezt a tortúrát!
Azt kívánom ugyanakkor a laborügy illetékeseinek, hogy próbálják ki ezt a kálváriát õk
is! Utazzanak autó nélkül, tömegközlekedésen zsúfolódva! Tízkilós pluszteherrel a hasukban, kánikulában utazgassanak Fehérvárra, a Távírda utcába, ott várják kis a sort, aztán vissza a déli hõségben aszalódva! Nem leányálom! Ja, és veszítsék el a minimálbéres
állásukat emiatt! Mert hát mikor dolgozzon a babát váró anyuka, ha mindig a doktorok
világát járja? Akkor aztán a továbbiakat tegyék munkanélküliként, mosolyogva, hogy
boldog gyerekük szülessen!
Ha ezt ép lélekkel, egészségesen megússzák, a születendõ gyerekkel együtt, akkor talán
valamelyest javul a más emberek baja iránti megértésük.
Egy kismama

Orvosnak sem szabad hinni már?
– avagy lakás mégis kiadó –
Hol volt, hol nem volt, élt Budapesten egy
orvos. Elhatározta, hogy a fõváros forgataga helyett egy csendes kisvárosba fog költözni. Választása Sárbogárdra esett.
Fõhõsünk személyesen is ellátogatott ide.
Mivel éppen láttam, amikor a rendelõt
szemlélte, megtréfálhattam, amikor pár
nap múlva keresett telefonon a kiadó lakás
miatt – leírtam, hogy néz ki. Szólni sem tudott a meglepetéstõl, azt gondolta, látó vagyok.
Sajnos nem. Mert nem láttam, nem éreztem, nem gondoltam, hogy az egész csak
mese.
Miután – állítása szerint – a szerzõdést
Székesfehérváron ügyvéd elõtt aláírta, el-

jött a lakást megnézni. Minden tetszett nekik, így tanúk elõtt biztosított, hogy augusztus 15-étõl bérelni fogják azt a családjával. Pontosítottuk a részleteket. Ígéretet
tettek, hogy a végleges szerzõdést a neten
küldik el.
Vártam, vártam, ám a telefont nem vette
fel az orvos, az üzeneteimre nem válaszolt
a mai napig sem. Közben megtudtam, hogy
a szerzõdést alá sem írta.
Közben több mint húszan kerestek a lakás
bérlése miatt, akiket – mivel az adott szó
kötelez, legalábbis a részemrõl – úgy tájékoztattam, hogy már elkelt a lakás.
Név és cím a szerkesztõségben

Nyári szünet a szerkesztõségben
Tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat, Ügyfeleinket, hogy a Bogárd és Vidéke szerkesztõsége

július 24-étõl augusztus 8-áig
NYÁRI SZÜNETET TART!
Ez idõ alatt nem jelenik meg az újság, a hirdetésfelvétel, valamint az ügyfélfogadás szünetel, és a szerkesztõség is zárva tart.

Tisztelt Elõfizetõink!
Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy a kéthetes nyári szünettel nem csorbul elõfizetésük, mivel
elõfizetési áraink minden évben 48 újságszámot tartalmaznak. Éves elõfizetés (7.600 Ft) esetén ez
annyit jelent, hogy 158 Ft-ért jutnak hozzá Olvasóink egy laphoz. Féléves elõfizetés (4.000 Ft) esetén ez
az összeg 166 Ft, negyedéves elõfizetésnél (2.200 Ft) 183 Ft a darabár. S mindezért még házhoz is
visszük az újságot!
Az egyedi, illetve a havi elõfizetések természetesen a szünet figyelembevételével kerülnek elszámolásra.
Következõ lapszámunkig kellemes idõtöltést kívánunk mindannyiuknak!
Szerkesztõség

A helyi választással kapcsolatos adatot kerestem volna a város honlapján, de már a
kezdõ lapon leragadtam Sárbogárd bemutatásánál. Engem nem lehet megtéveszteni, mert mindent tudok a városról, de egy
idegen érdeklõdõ nézne nagyot, ha az ott
leírtakat összevethetné a valósággal.
Talán az elsõ mondat nem változott az évek
során: „Sárbogárd Fejér megye déli részén,
a Mezõföld közepén helyezkedik el”, de
ezen a tényen kívül, bizony, sok minden
változott, de a szöveget valaki „elfelejtette” pontosítani.
Egy-két lódításra felhívnám az érdeklõdõk
figyelmét, hátha lesz valamikor majd „illetékes elvtárs”.
A város lakosságszáma a 13.600 fõ helyett
már csak 12.945 fõ, ami pontosan 655 fõvel
kevesebb az évekkel ezelõtti lakosságszámnál. Zseniális kombinációs készségemet
bevetve megállapíthatom, így a lakosság
száma nem stagnál, hanem folyamatosan
csökken. Minden rosszban van valami jó –
ha így folytatódik, még akár 10.000 fõ alatti
településsé is leküzdhetjük magunkat, és
megváltozik a választás rendje.
Dicsekedünk (már aki): a „városban mûködõ ipari létesítmények közül kiemelkedõ a
Videoton Holding helyi üzeme, a KeyTec
Kft., a Május 1 Mûanyagipari Szövetkezet,
illetve a Szegletkõ ’91 Kft.” Aki egy kicsit is
ismerõs a városban, vagy létszámleépített
lett ezektõl a cégektõl, nagyon jól tudja,
hogy a négybõl három már megszûnt, már
úgy „munkahelyileg”. Nálunk a városban –
ha nem lesz gyökeres változás – lassan a
legnagyobb beruházást a só beszerzése jelenti, amivel a város területét majd felszórjuk.
Optimista megállapítás, hogy a város „minden irányba jó vasúti, illetve közúti tömegközlekedési kapcsolatokkal rendelkezik”.
Ez a mondat is lehet már a múlté, a megyeszékhelyre nem jár vonat, Dunaújvárosba
eljutni kalandos, egész napos utazás ígéretét rejti.
Apróságnak tûnik az eddig említetteken
kívül, hogy a megyei dekoncentrált szervek
(ÁNTSZ, munkaügyi központ, földhivatal)
névhasználata idõközben megváltozott, sõt
gyanítom, hogy a választások után megint
meg fog változni, nem kell ehhez különleges jóstehetség. Kicsit majd figyelemmel
kell kísérni a történéseket.
Heti ügyfélfogadást már csak az APEH
tart, a többi hivatal már régen megszüntette ezt a szolgáltatást.
A nagykereskedelmi üzletláncok száma
négyre nõtt, és nem ártana nevesíteni, mert
így kiélheti mindenki az akciós termékek
iránti vadászszenvedélyét. Most már csak
az a kérdés, õk milyen sorrendben teszik
tönkre egymást.
Végezetül tisztázhatjuk, hogy nagyon szívesen segítettem, hiszen a város honlapjának köszöntõ szövegében kaptam a felhatalmazást: „észrevételeivel, javaslataival
forduljon hozzánk bizalommal”. Megtörtént, igaz, kerülõ úton.
Csibegép (Csizmadiáné Boros Edit Gréta)

