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A tûzoltók vágták ki
a roncsból

Fotó: sárbogárdi tûzoltóság

ÚJJÁSZÜLETETT: 80

Június 30-án, csütörtökön baleset történt a 63-as fõút 60+500
km-szelvényében, Sárbogárd és Felsõkörtvélyes között reggel fél
kilenckor.
Az elsõdleges adatok alapján egy BMW Sárbogárd felõl Székesfehérvár felé közlekedett. A fenti km-szelvényben a fõutat keresztezõ Hadi útról a BMW elé kanyarodott egy másik személygépkocsi, aminek sofõrje nem adott elsõbbséget a fõúton közlekedõnek,
így a két autó összeütközött.
A balesetben összesen hárman sérültek meg, egyiküket a tûzoltóknak kellett kiszabadítaniuk a beszorult roncsból.
A BMW sofõrje könnyen sérült, a másik két sérültrõl nincsen információ.
Mivel a roncsok az utat teljes szélességében elfoglalták, így a
rendõrök a fõút balesettel érintett szakaszát lezárták a helyszínelés, valamint a roncsok eltávolításának idejére.

A számmisztika szerint a
8-as szám a végtelenség jele, fontos szerepet tölt be
az univerzális rendben és
több vallásban, és mértéktelen cselekvési energiát jelöl. A 0 hasonlóan
szimbolikus jelentéssel bír,
és valaminek a kezdetét is
jelentheti.
Írás a 8. oldalon.

Kalandozások a lélek
rejtekútjain

Írás a 3. oldalon.

Rendõrség

Emlékezés az Édenkertre
Sárhatvan 60 éves évfordulója alkalmából közöljük az alábbi írást, mely a Bogárd és Vidéke,
1998. június 18-ai számában jelent meg.
Páratlan szépségû kis templomocska áll Sárhatvan szélén, nagy fákkal körülvéve. Ha beszélni tudna, a valamikori szebb múltról tudna
regélni az arra vetõdõ idegennek. Helyette is
mesél azonban a templom és a temetõ gondnoka, Erõs Ferenc.
Folytatás a 4-5. oldalon.
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Közmeghallgatás Felnõttképzési pályázat
Sárbogárd város képviselõ-testülete június 29-én 17 órától tartotta szokásos évenkénti közmeghallgatását az önkormányzat tavalyi és idei gazdálkodásával kapcsolatban. Az eseményen a képviselõk és a lakosok fele-fele arányban vettek részt.
Dr. Sükösd Tamás polgármester beszédében számokkal vázolta
fel a tavalyi bevételek és kiadások arányát. Úgy vélekedett: az
éves pozitív mérleg felelõs gazdálkodásra vall, amit mutat az is,
hogy a költségvetési tervezethez képest áltagosan 90 % feletti a
teljesítés mértéke. Viszont úgy gondolja, hogy a segélyekkel kapcsolatos kiadások – amik a tavalyi évhez képest 13 millió forinttal
növekedtek – magasabbak, mint az elvárható.
Az érdeklõdõk tudomást szerezhettek a fedezetként szolgáló hitelekrõl, valamint a közhasznú foglalkoztatásról. A polgármester
azt is elmondta: nincs intézménybeli változtatás-tervezet, ezenkívül a képviselõi tiszteletdíjaknak csak a felét igényli a testület,
amivel szintén tudnak spórolni. Kiemelte még, hogy a kötvényeket nem tartja megfelelõnek, mivel visszaváltásuk nem hoz
hasznot.
A pályázatokkal kapcsolatban elmondta, hogy az „Önhibájukon
kívül hátrányos helyzetben lévõ önkormányzatok támogatása”
programmal kapcsolatban még nincs eredmény, de benyújtottak
még pályázatot a helyi közlekedés támogatására, részt vettek a
TÁMOP-, TIOP- és KEOP-pályázatokban is.
A beszámoló után a képviselõ-testület a jelenlévõ lakosok kérdéseit várta.
Az elsõ kérdezõ, Szabó Csaba szerint az, hogy kevesen vannak a
meghallgatáson, minõsíti a város jelenlegi helyzetét. Érdeklõdött
a belvíz elvezetésére készült tervekrõl.
A polgármester tájékoztatta: keresik a megoldást. Kisebb léptékû
tervek készültek, amit pályázatba is beépítettek, ezenkívül volt
árokásás és vízkivezetés, illetve próbálnak együttmûködni a vízi
társulattal is.
Etelvári Zoltán szerint az emberek elszoktak a kedvességtõl és attól, hogy a város vezetõsége mindenre megpróbál megoldást találni. Az új hozzáállás megszokásához viszont idõ kell. Biztosította a lakókat, hogy segítenek.
Nochta Pál a munkahelyteremtéssel kapcsolatban szólalt föl.
Etelvári úgy reagált: az országgyûlési képviselõ nem tud céget
idehozni, ha nincs elég lobbi az oldalán. Fehérvárral szemben pedig nehéz lobbizni. Így volt ez az elõzõ országgyûlési képviselõk
idején is.
Szabó: Ha nincs munkahely, nincs megtartóereje a településnek.
Szóba került még az intézmények energetikai fejlesztése is, melyet õsszel szeretnének beindítani. Ennek elsõ lépéseként a miklósi óvodánál már jelentõs megtakarítást értek el egy kazáncserével, rövid idõ alatt.
Lendvai Gábor az önkormányzati tulajdonban lévõ, üresen álló
ingatlanok sorsa felõl érdeklõdött. A családsegítõ volt irodája
például szépen lassan megy tönkre, érdemes lenne kiadni állagmegõrzés és a veszteség csökkentése végett. Kérdezett a klaszterrõl is, amibe Sárbogárd a Dél-Fejér összefogás keretében belépett.
Dr. Sükösd kifejtette: két üres lakás van, a kisebbet a mentõszolgálatnak biztosítják szolgálati lakásnak, a másikat ugyancsak
szakemberlakásnak tartják fönn, nem szociális célokra. A családsegítõ volt irodáját az elõzõ testület kijelölte értékesítésre. Mivel
jelentõs az iroda bérleti díja, eddig egy igény merült föl csupán, kínai bolt céljára, de nem adták oda, mert véleménye szerint egy
ilyen üzlet nem oda való. A klaszter a Dél-Fejér 28 településén lévõ vállalkozások összefogásáról, gazdasági fejlesztésérõl, a zöldenergia hatékony felhasználásáról szól, uniós pályázatokat megcélozva (melyekhez szükséges az ilyen jellegû összefogás), ezek
révén csökkentve a térség elmaradottságát. A klaszterbe a kistérségi társulás lépett be, és azon keresztül a város.
Több kérdés nem lévén a polgármester berekesztette a közmeghallgatást.
Menyhárt Daniella

projektzárója Abán
2011. június 30-án zárult le a TÁMOP 2008.3.2.3-08/1. számú pályázat, az abai Kultúr Közösségi Ház „Egész életen át tanulunk”
címû programja a hátrányos helyzetû lakosság felzárkóztatásáért.
A projekt megvalósításáról, amely 2009. július 1-jétõl 2011. június
30-áig tartott, Bor Péter szakmai megvalósító tájékoztatta a Kultúr Közösségi Házban megjelent képzésben résztvevõket és vendégeket.

A vállalt feladatok elvégzésére 30.000.000 Ft-ot nyert el Aba
Nagyközség Önkormányzata. A pályázatban a kistérségben lakó
álláskeresõk vehettek rész, akik nem rendelkeztek szakképzettséggel, vagy meglévõ szakképesítésükkel minimum 6 hónapja
nem sikerült elhelyezkedniük.
A jelentkezõk körében korszerû módszerek alkalmazásával az
önmûvelés igényét kívánták elterjeszteni. A projekt segítségével
elérték, hogy a nem piacképes szakmával rendelkezõk nyitottá
váljanak a felnõttkori tanulás igények befogadására. A képzés keretében a tanulástámogató kompetenciák és az álláskeresési
módszerek fejlesztésére is sor került.
A projektben való részvétel elõfeltétele egy 120 órás készségfejlesztõ szocializációs tréning teljesítése volt. Építõ- és anyagmozgatógép kezelõje modulból a targoncavezetõ-képzést hirdették
meg. A képzésen 22-en vettek részt, közülük 20-an sikeres vizsgát
tettek. Mezõgazdasági gépkezelõ modulból a mezõgazdasági erõés munkagépkezelõ képzést indították el 8 fõ jelentkezésével. A
tanfolyam T kategóriás jármûvezetési tanfolyammal indult, majd
elméleti és gyakorlati képzéssel zárult, a seregélyesi Eötvös József
Szakképzõ Iskola közremûködésével.
A projekt keretében abai, sárkeresztúri, sárosdi, sárszentágotai,
soponyai és seregélyesi munkanélküliek szerezhettek új szakképzettséget. A rendezvény végén a résztvevõk bizonyítványaikat
Kossa Lajostól, Aba Nagyközség polgármesterétõl és a Regionális Képzõ Központ képviselõitõl, Gruming Ferenctõl és Pájer
Lászlótól vehették át.
Tudósítónktól
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Köztisztviselõk
napja másképp
A köztisztviselõk napja alkalmából Sárbogárdon az önkormányzat köztisztviselõit a
polgármesteri hivatal dísztermébe invitálták közös ünnepségre június 30-án 16 órára. Hosszú idõ után újra meghívták a nyugdíjas köztisztviselõket is erre az alkalomra.
A nyugdíjasok közül 20-an eljöttek. Nevükben Lustyik Mihályné köszönte meg a
meghívást.
Az ünnepelteket Demeterné dr. Venicz
Anita jegyzõ köszöntötte. Dr. Sükösd Tamás polgármester egy kínai vízhordó történetével örvendeztette meg az ünnepelteket. Érdemes az általa elmondott történetet röviden ismertetnem, mert mások
számára is hordoz tanulságot.
Egy kínai vízhordó minden nap ment a
kútra vízért. Vállán a vízhordó fán két cserépedényben hordta naponta a vizet. Az
egyik cserép törött volt, s ezért út közben
mindig kifolyt belõle a víz egy része. Ez a
cserépedény ezen kesergett, s mondta,
hogy õ ilyen haszontalan, hiszen belõle kifolyik a víz egy része. Az arra járó bölcs
meghallotta a cserépedény kesergését, s
így szólt:
– Nézd, az út mentén milyen gyönyörû virágok nyílnak végig, ahová belõled a víz kifolyt naponta. E virágok a te érdemed.
Nem vagy hát haszontalan.
„S mi a tanulság? – tette föl a kérdést a polgármester. – Minden ember egy törött cserépedény, s mindenkiben ott van az érték.
Így lesz teljes a világ.”
Varnyu Péter osztályvezetõ ezután egy vidám történettel örvendeztette meg kollégáit.

Szintén rendhagyó módon nem a jegyzõ,
illetve a polgármester, hanem az osztályvezetõk javaslata alapján választották meg
Zámbó Jánost az év köztisztviselõjének.
Az ezzel járó díj átadása után az együttlét
közös vacsorával és beszélgetéssel folytatódott.
Rendhagyó volt az is, hogy másnap, a köztisztviselõk napját mindenki otthon, családja körében tölthette.
Hargitai Lajos
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Lélektábor
Rétimajorban
Az Integrál Akadémia Rétimajorban rendezte múlt héten egyhetes nyári táborát.
Az akadémia pszichoterápiás lelki segítõket képez, a világban egyre inkább terjedõ
integrálszemlélet alapján. E szemlélet
azon a felismerésen alapul, hogy egy ember lelki élete csak teljes személyisége és
annak környezete figyelembevételével érthetõ meg. Egy ember lelki fejlõdése az elakadások, elfojtások feloldása pedig nem
külsõ ráhatás, hanem egyéni belsõ út végigjárásának eredménye lehet. Így az integrálszemléletû terápiában a kliens aktív
közremûködése elengedhetetlen. A lelki
segítõ csak tükröz, és teljes lényével segíti
az öngyógyító energiák felébredését, s
azoknak a gyógyulás irányába terelését. E
folyamat a szív és az ész közös útján halad.

Az integrálszemlélet az alig 100 éves pszichológia ismereteit egyesíti a több ezer
éves õshagyományok, vallások tradicionális gyógyító tapasztalataival. Semmire nem
mond nemet, számára a maga helyén minden fejlõdési szint legitim. E szemlélet fontos felismerése, hogy az egyéni fejlõdés a
meghatározott fejlõdési szintû társadalom, s annak természeti környezetének itt
és most állapotából kiindulva, s annak talaján lehetséges. Az integrálszemléletben
éppen ezért rendkívül fontos az emberi
kapcsolatok, illetve a természeti környezet
tudatos megélése, a társadalom- és környezettudatosság.
Az integrálszemlélet a társadalmi konfliktusok, nemzeti és nemzetközi konfliktusok
feloldásánál is egyre nagyobb szerepet
kap. A szemlélet az amerikai humanisztikus pszichológia talaján bontakozott ki az
1960-as években, a vietnami háború és a
hippikorszak idején, amikor a pénzzel, a
hatalommal, az üzleti élettel szemben egyszerre fontosabbá váltak az emberi értékek. Sok visszaesés, újraépülés, a „new
ages” illúzióiból való kiábrándulás stációin
keresztül szilárdult nemzetközi iskolarendszerré az integrálpszichológia. Ennek

alapító atyja Ken Wilber tudós filozófus.
Az amerikai egyetemek legtöbbjén jelen
van az integrálszemlélet, s Wilber intézetéhez hasonlóan a világ számos országában vannak már integrálintézetek, -iskolák. Magyarországon Gánti Bence, az Integrál Akadémia alapító elnöke, transzperszonális és integrálszemléletû pszichológus, klinikai szakpszichológus alapított
egyre nagyobb hatást kifejtõ iskolát. Ennek elsõ tábora volt most Rétimajorban.
A tábor számára ideális helyszín volt Rétimajor, ahol a piaci szemléletû halgazdálkodás és a környezetvédelem teljes egységet alkot. Itt a modernitás mellett érintkezésbe kerülhettek a tábor résztvevõi az õsi
vízi világgal, s mivel a tábor közvetlen kapcsolatba került az itteni társadalmi környezettel, megismerhették az igazi nyíltszívû
vendégszeretetet is.
A tábor mûködtetésében ugyanis segítõként közremûködtek a környezõ települések közösségei is. A sáregresi asszonyok
egyik reggel frissen sült kuglóffal, mézzel,
lekvárral lepték meg a vendégeket, egy vacsorához pedig lekváros gombócot hoztak.
A reggelihez az alapi szövetkezet tehenészetébõl érkezett a friss tej. Olyan finom
tejet ihattak, amilyent a városi ember aligha ismer. Szerdán este a híres sárbogárdi
fõzõmesterek, Farkas István, Nagy Dezsõ
és Tar Jani grilleztek mindenféle finomságot. Nagy sikere volt a sárbogárdi bodzaszörpnek és a frissen készült meggyszörpnek, no, és persze a legjobb helyi borokat is
megkóstolhatták. A szombati záróesten
Méhes Lajosné, Alap polgármester asszonya sütötte a fánkot, s kínálta a frissen sült
pirítóst padlizsánkrémmel, sült mangalicakolbásszal. Míg sült a fánk és a kolbász,
Julika kedves barátnéja, prof. Emeritus
Pusztai Jánosné beszélgetett a vendégekkel az itt talált gyógynövényekrõl, s azok
egészségtani hatásáról. Közben megkóstolhatták a citromfûszörpöt és Pusztainé
csodálatos gyógyborát is.
A résztvevõk az ország minden részébõl
érkeztek. A hét programjában drámaterápia, transzlégzés, vezetett meditáció,
áramlásterápia mellett sok minden szerepelt. Feledhetetlenek voltak a közös éneklõestek, amelyek mindenkit mélyen megérintettek.
Segítõ szervezõként magam is részese voltam ennek a hétnek. Most, hogy vége a tábornak, jólesõ boldogsággal nyugtázom:
nagyon jól sikerült, s mindenki azzal a kívánsággal köszönt el, hogy ezt folytatni
kell!
Hargitai Lajos
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Emlékezés az Édenkertre
Sárhatvan 60 éves évfordulója alkalmából közöljük az alábbi írást, mely a Bogárd és Vidéke 1998. június 18-ai számában jelent meg.
Páratlan szépségû kis templomocska áll Sárhatvan szélén, nagy fákkal körülvéve. Ha beszélni tudna, a valamikori szebb múltról tudna regélni az arra vetõdõ idegennek. Helyette is mesél azonban a templom és a temetõ gondnoka, Erõs Ferenc.
Egy olaszországi templom hû másaként építtette 1922-ben Szávozd Emil sárhatvani birtokos, fia, Imre emlékére, aki tragikus körülmények között, öngyilkossággal vetett véget az életének. Az apának mérhetetlen bánata mutatkozik meg az egész templomon. A fiú hófehér karrarai márványszobra ott áll egy kis fülékében. Az oltár mögötti sírboltban nyugszik a szeretett fiú – már nem egyedül. Halott
már az édesapa és két másik fia is, akik szintén öngyilkosok lettek. Vágyuk szerint találkoztak odaát. Ezt a családot az átok sújtotta,
pedig, mint a faluban mesélik, nagyon rendes, istenes ember volt az öreg uraság. Jó gazda, jó ember, és mégis...

Az édenkert tündöklése és pusztulása
Sárhatvanon a kis templom tornyából belátni a Sárvíz völgyét, a lankás dombokat.
A háború elõtt ez a vidék maga volt a paradicsom. Nem lehetett találni ennél szebb
vidéket sehol a világon – mondják teljes
meggyõzõdéssel a sárhatvaniak.
A századforduló környékén a magyarországi sajtóban címlapon szerepelt egy-egy
krõzus gazdagságú amerikás magyar hazatérése. Mikszáth Kálmán „A Noszty fiú
esete Tóth Marival” címû regényében is
olvashatunk egy ilyen történetet. Az ezernyolcszázas évek végén tért haza Amerikából Schwarz József hatalmas vagyon birtokosaként. Az országot járva bukkant rá erre a szépséges helyre, ahol vad rengetegek
zúgtak, tiszta patakocskák csobogtak, a
völgyben kanyargott az ezüstvizû Sárvíz.
Két partján dús rétek gyönyörködtették a
hazai földre visszatérõ dollármilliomost.
Elképzelte, micsoda szép tündérkertet varázsolhat ide a milliókból. Felkereste a
környék birtokosait, akik éppen annak a
pénznek voltak igencsak híján, amivel
Schwarz József bõven rendelkezett. Rövid
alkudozást követõen megvásárolta a mai
Hatvanpuszta majorságait, mintegy háromezer kataszteri hold szántóval és réttel. A legmodernebb gépeket, gazdasági
fölszereléseket vásárolta meg, és néhány
év alatt virágzó gazdaságot teremtett.
A Sárvíz mellett húzódó hatalmas legelõkön marhacsordái legeltek. Modern sertéstelepén ezrével visítottak a malacok. A
dombos legelõkön szelíd birkanyájak harapták a dudvamentes, dús füvet. A felsõ,
dombos terület löszös, televény földjein
búzából, kukoricából, cukorrépából bámulatba ejtõ terméseredményeket produkáltak. Nem csoda hát, hogy az ámerikás
lányának ezer kérõje akadt. Lányát már
nem zsidó hitben nevelte. Õ áttért a római
katolikus vallásra. Akadt aztán egy kérõ,
aki tetszett a szép Margitnak és az öreg
ámerikásnak is: Szávozd Emil. Szerény fiatalember volt, és értett a mezõgazdasághoz is. Ahogy ez a mesében szokott lenni,
az öreg áldását adta a frigyre. A világra
szóló nagy esküvõ után a sárhatvani birtok
1911-ben Szávozd Emil és neje, Schwarz
Margit tulajdonába került. Szávozd Emil
maga volt az „Aranyember”. Amihez
nyúlt, minden arannyá vált a kezében.
Megmaradt egyszerû embernek, alig különbözött öltözködésében a parasztoktól.

Ez a gazdaság volt a mindene. Kora hajnaltól õ is ott volt a munkásai között, keményen dolgozott, és keményen megkövetelte a munkát. Mint mondják, ha munkáról
volt szó, nem ismert pardont. Akit henyélésen kapott, azonnal kipenderítette a
birtokról. A lopást keményen megtorolta.
Féltek tõle az emberek. Ezt a keménységet
a családjával szemben is érvényesítette.
Erõs Feri bácsi meséli, hogy nagyon nehéz
volt erre a birtokra bekerülni cselédnek.
Megnézte az uraság a jelentkezõ kezét. Ha
nem volt kérges a munkától, nem vette fel.
Elõtte kipróbálta, csak aztán vette fel. Keményen kellett dolgozni, de itt fizettek a
legjobban, és megbecsülték a jó munkást.
Iskolát építtetett és két tanítót tartott az
uraság a cselédgyerekek iskoláztatásához.
Minden gyerek karácsonyra kapott egy
rend ruhát, iskolakezdésre pedig tanfelszerelést. Nyári idõben pedig a gyerekek is
kaptak erejüknek, képességüknek megfelelõ feladatot. Az volt az elve, hogy már kicsi kortól kemény munkára és erkölcsös
viselkedésre kell nevelni a gyerekeket,
hogy el ne bitangoljanak.
– Mindenre volt gondja az uraságnak – mesélte Erõs Feri bácsi. – Rengeteg hízó mar-

hát neveltek, évente több ezer hízott sertés
került ki az istállókból. Árvamajorban volt
a juhásza, amelynek messze földrõl járhattak a csodájára. Ott csak a juhász és a vadõr
tartózkodott. A gondos gazda egyensúlyt
teremtett a belterjes gazdálkodás és a természet között. Ennek következtében rengeteg vad volt a határban: fácán, nyúl, õz
lépten-nyomon a határt járó elé tûnt. De
nem lehetett ám csak úgy vadászgatni! A
határt nem kóborolhatták a rabsicok. A
mezõõrök szigorú rendet tartottak. Lucernakaszálás elõtt összeszedették velünk, a
gyerekekkel a fácántojást. Akkor annyi
volt a fácán, hogy a tojást szakajtószám
szedtük a lucernában. A kasznár összevásárolta a környéken a gazdaasszonyoktól a
kotlóstyúkokat, azok keltették a fácánokat
ezerszám. Utána nekünk, gyerekeknek
kellett vigyázni a fácáncsibékre. Ha jött a
sas, zörögtünk neki a kereplõvel. Mondta a
felügyelõnk: ha elalszunk, taslit kapunk.
Vigyáztunk is! Amikor aztán röpülni tudtak a fácánok, kitelepítették õket a környezõ erdõkbe. Akkor itt mindenütt erdõ volt.
Nem lehetett látni a házakat, csak amikor
beértünk a faluba, annyi fa volt. Csodálatosan tiszta volt a levegõ. A dombok alján
mindenütt források fakadtak. Tiszta, iható
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vizük egész évben folyt. Nem is volt azelõtt
beteg ember. Én se voltam beteg soha. Vigyázott is az uraság, de minden ember is
arra, hogy inkább szaporodjon a faállomány. Ha egy fát kivágtak, azonnal pótolták. Nem volt csihatag meg gaz mindenütt,
mint a mai világban. Az öregbéres kivágatta a beteg fákat, tavasszal pedig ültettek
helyette másikat. Lajtos kocsival járták a
határt, és öntözték a kis csemetéket mindaddig, amíg megeredtek. Itt a kõrisfa és az
akác szereti a legjobban a talajt. Kísérletezett az uraság tölgyfával, de az nem ment
semmire. Aztán jött a téeszvilág, mindent
kivágtak. Mindenki hordta a fát a határból,
de senki nem pótolt semmit.
– A gondos gazda helyett a határ fosztogatói
járták a vidéket, és nem volt senki, aki azt
mondja hogy állj.
– Százéves, nagy fákat vágtak ki ezrével.
Száz év örökségét rabolták ki az utóbbi
negyven év alatt az emberek anélkül, hogy
a pótlásra gondoltak volna. Nézze, ott azt a
gyenge kis fasort! – mutatott Nagyhörcsök
irányába Feri bácsi. – Ott négy sorban álltak a fák. A templomnál pedig hatalmas jegenyeerdõ nyúlt a magos égbe. Mind egyformára nõttek a sudár jegenyék. Abból
mára semmi se maradt. Rét az egész terület.
– Gondolom, az árkokban se igen lehetett
akkor gaz.
– Gaz-e? Ha meglátta volna az uraság, lett
volna érte nemulass! Arra mindenki vigyázott. Az uraság mindig minden árkot kitisztíttatott, hogy a vizek elfolyjanak. Nagyon vigyázott a tisztaságra és a rendre.
– Ahhoz képest most igencsak kutyául néz ki
itt minden.
– Hát, nagyon rendetlen lett a nép, és fõleg
istentelen. Nem járnak templomba, hitetlenek, vadak a gyerekek. A földeket elszennyezték vegyszerekkel, nem csoda, ha
ihatatlanok a vizek a határban. Akkor nem
volt vegyszer. Az uraság nem adott el terményt, mert akkora állatállomány volt. Az
állatokkal etettek föl mindent. Így aztán
volt szerves trágya bõven. Azzal minden
három évben az összes földet megtrágyázták. A Bivalykút vize volt a legjobb a határban. A jéghideg vizet vitték falajtokban az
aratóknak nyáron. 5-10 hektós lajtokban
hordták. Azokat a bognár csinálta. Megmaradt benne egész nap hidegen a víz. Az
uraság szigorúan meghagyta: „A kánnát
vigyétek, víz nélkül ne maradjatok a határban!” Az asszonyok vitték ki a határban
dolgozó férfiaknak az ebédet. Az uraság
belenézett az ételes edénybe, hogy mit fõzött az asszony. Ha nem volt megelégedve,
estére behívatta, és kikérdezte. Ha úgy látta, hogy például otthon sok a gyerek, valami baj volt a családban, emiatt szûkölködnek, akkor kiutaltatott a családnak egy fél
disznót, vagy valamit, hogy legyen mit enniük. Azt mondta, csak az az ember tud jól
dolgozni, aki eszik is rendesen. Este parancshirdetés volt. Akkor megmondták,
másnap ki mit csinál. Napkeltekor kellett
kimenni a határba.
És micsoda termés volt akkor! Cukorrépából termett 450 mázsa holdanként. Ma
hektáronként se terem ennyi. Sárbogár-
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don a birtokosok közösen villanytelepet
hoztak létre. Onnan kivezették a villanyt
az uradalomba is. Még az istállókban is villany égett. Mélyfuratú ártézi kutakból
kapta a lakosság az egészséges ivóvizet. Az
uradalomban szeszgyár mûködött. A cukorrépából külföldi megrendelésre gyártották a 94 fokos tiszta szeszt. A szeszgyárnak 25 méter magas kéményt építettek két
kazánnal. Ma romokban a gyár, romokban
az istállók, siralom nézni, hogy mivé lett a
gyönyörû uradalom.
– Milyen volt a munka beosztása?
– Reggel hatkor volt bagófrüstök, fél
nyolckor reggeli, a jószágnál 11–13 óráig
ebédszünet, a gyalogdolgozóknál 11–12-ig
volt ebéd, fél ötkor uzsonna. A szerzõdötteknek fõztek. A szegényeket, elesetteket
segítette az uraság. De itt a pusztában nem
volt szegény egy se. Karácsonykor még
Sárbogárdra, Kálozra, Mezõszilasra is küldött be az elöljáróságra lisztet, zsírt, húst a
szegények számára, hiszen ezekbõl a falvakból is sokan jártak ki napszámba dolgozni a Szávozd-birtokra. Abból, persze, a
szegénység nem sokat kapott, az elöljáróságon a haveroknak elrendezték az adományokat.
– Már akkor is ment a „capcara”, ahogy ezen
a vidéken a közjavakból a saját zseb tömését
nevezték?
– Bizony, ment. Akkor se voltak különbek
az emberek. Csak akkor sokkal nagyobb
volt a szigorúság. Nem volt szabadrablás.
– Ahogy mesél errõl, túl szépnek tûnik a
múlt. Jobb volt az a világ akkor?
– Talán nyugodtabb volt. Nem volt ennyi
ideges, beteg ember. És azért akkor is minden munkát elvégeztek, mire jött november elseje. Akkorra a summások már mindenhonnan letakarították az üszékszárat,
mehettek haza. Télre maradt a szántás, vetés, fakitermelés, az állatok gondozása. Ha
több volt a munka, a szomszédos falvakból
toboroztak az uraság megbízottjai napszámosokat. Mindenki tudott házat építeni, el
tudták tartani a családot. Mindenkinek
volt munkája, aki akart dolgozni. És ami a
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legfontosabb, akkor tiszta volt a levegõ.
1945-ben voltam elõször orvosnál, amikor
a lábamon vadászpuskával véletlenül meglõttek nyúlhajtás közben. Volt saját iskolánk, az uraság alkalmazott két tanítót.
Minden gyerek kapott karácsonyra zöld
vadászruhát csizmával. A vallás is fogta az
emberek erkölcsét. Az uraság hetente háromszor imádkozott a templomban esõért.
Vasárnap pedig mindenkinek templomba
kellett menni.
– Minden jósága ellenére nagyon szerencsétlen volt a Szávozd család. Ez talán az öreg
uraság sokszor a kegyetlenségig fajuló keménységének is volt köszönhetõ.
– Igen, bizony, így volt ez. Õ kergette halálba õket. Az uraságot megrendítette a három fia halála. Szép, okos fiatalemberek
voltak. Imre volt a legkedvesebb neki. Öngyilkos lett. Azt is mondják, hogy amerikai
párbajt vívott valami szépasszonyért. Ez a
párbaj legkegyetlenebb formája. Aki a fekete golyót húzza, annak egy meghatározott napon saját kezével kell véget vetnie
az életének.
1922-ben lett öngyilkos Szávozd Imre. Az
apja az õ emlékére építtette a templomot.
A templom mellett temettette el a fiú kedves lovát, Tiszát is. Annak a sírkövét máig
ott látni.
A másik fia, Szávozd Miklós Lajos beleszeretett a világhírnevet szerzett színésznõbe,
Hajmássy Ilonába (más néven Lona
Massey), és összeházasodtak. Pálmajorban telepedtek le. Mivel Ilona nem volt
hajlandó lemondani színésznõi karrierjérõl, a család közbelépésére Miklósnak el
kellett válnia feleségétõl, és bánatában öngyilkos lett.
A harmadik fiával se volt szerencséje. Egy
szegény sárszentmiklósi lányba szeretett
bele. Feleségül vette. Az apja nem tûrhette
ezt a menyét. Végül ez a fia is öngyilkos
lett.
Akkor, elmondás szerint, elkeseredésében
azt kiáltotta az öreg uraság: „Hiába vagyok
gazdag, az Úristennek egy fillérrel többje
van!”
A csapások súlya alatt végül megtört a kemény ember, aztán meghalt.
A birtokot a lánya, Szávozd Anna vette át.
Férjével, Lukachich Ferenc kormányfõtanácsossal leköltöztek Sárhatvanra, és nagy
építkezésbe kezdtek. 1936-ban épült föl a
kastély. Pazarló pompájának csodájára
járt a világ. Ami pénzt, vagyont a nagyapa
és az apa összegyûjtöttek, az utód mind ebbe a túldíszített, hivalkodóan cifra kastélyba ölte. Hatalmas angolpark vezetett le a
Sárvízhez. Szökõkutak csobogtak a tisztásokon. A gyönyörû, neobarokkos díszítésû, kétemeletes kastélyban állítólag 110
szoba volt.
Aztán jött néhány év múlva a háború. Felgyújtották a katonák a kastélyt. A romokat
a lakosság hordta szét. A park elvadult. A
Szávozd család minden vagyonát elveszítette. A valamikori szebb világra egyedül
már csak az omladozó templom emlékeztet.
Hargitai Lajos
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Országjáráson a cecei iskolások
Elsõsök a Veszprémi Állatkertben

„Afrikában” a 2. b

2011. május 26-án Veszprémben jártunk az állatkertben. Nagy izgalommal vártuk reggel a kistérségi buszt, hogy elhozza a vidékieket, és indulhassunk végre kirándulni. Az idõjárás nagyon szerencsésen alakult, nem esett az esõ, mi több, délfelé szükség volt a
naptejekre és sapkákra is.
Az állatkert két domb között épült a völgyben. Két részbõl áll. Az
új részt Szavannának hívják.
Nagyon sok érdekes és vicces állatot láttunk. Sajnos, a Kölyökdzsungel és a játszóház nem volt nyitva, mert éppen karbantartották. Így aztán a két játszótéren kárpótoltuk magunkat.
Visszafelé a Balaton partján megálltunk fagyizni. A víz tisztán
csillogott, és vitorlások jártak rajta.
Délután 5 órakor értünk haza. Nagyon elfáradtunk, de azért szívesen megyünk máskor is, ha lehet.

2011. június 2-án nagy lelkesedéssel indultunk útnak Balatonedericsre az Afrika múzeumba. A gyermekek kíváncsian várták,
hiszen az elõzõ napokban a térképen megnéztük, hogy hol van Afrika, és hogy milyen állatok élnek ott.

Szücsné Takács Ilona

Osztálykirándulás – 2. a
Nagy izgalommal és hosszas készülõdés után elindult osztályunk a
Somogy megyei Patcán található Katica tanya–Kalandparkba.
Elemózsiával a táskákban nagyon vártuk már, hogy odaérjünk. A
két és fél órás utat elég nehezen bírtuk elviselni. Folyton a Shrek
mesében szereplõ idézetet hajtogatták: „Ott vagyunk már?!”.
Míg végre egyszer csak szerencsésen megérkeztünk!
Csodálatos, festõi környezetben a Katica tanya munkatársai ajándéktérképpel vártak bennünket, hogy könnyebben eligazodjunk
ezen a több mint 15 hektáros területen.
Téglával kirakott alagútban mentünk az étterem terasza felé,
ahol kényelmesen megtízóraizott a kis csapat. Rövid idõ elteltével a Lovagvár felé vettük az irányt, ahol még az emeletre is fel lehetett menni, sõt, még kínzóeszközöket is láthattunk, kipróbálhattunk. A vártól lefelé menet 40 féle háziállattal találkozhattunk, és állatsimogatásra is volt lehetõség.
Nagy örömmel próbáltuk ki a Hancúr-pajtában elhelyezett sok játékot. Persze, ezután kezdõdött csak az igazi játék: irány a
Puhi-Dühi. Igaz, hogy ez a 0–3 éves gyerekeknek volt elsõsorban
kitalálva, de mi kipróbálhattuk, és nagyon élveztük. Ami viszont a
legjobban tetszett nekünk, az a belsõ játéktár; alig lehetett kijönni
belõle. Jó sok játék várt minket egy kipárnázott ketrecben.
Ezt követõen részt vettünk egy külön kézmûves-foglalkozáson,
ahol hûtõmágnest készíthettünk.
Horváthné Sohár Eszter, Kunné Braun Éva

A hosszú út után vidám hangulatban telt el a nap, és sok új információval gazdagodtak a gyermekek. A legjobban a kalandtúra, az
állatok közül pedig a zebra, a strucc és a bivalyok tetszettek. A
múzeumban a különbözõ trófeák alatt sétálgattunk, s megcsodáltuk az elefánt hatalmas agyarát. Hazafelé Balatonkenesén fagyival hûtöttük le magunkat, majd fürdõruha hiányában térdig gázoltunk a Balatonba, s rengeteg kagylót gyûjtöttünk. Fáradtan, de
élményekben gazdagodva érkeztünk meg Cecére.
Földi Józsefné

Történelmünk nyomában
a harmadik évfolyam
Május 24-én a harmadikasok izgatottan gyülekeztek az iskola aulájában. Beültünk a buszba, és irány Ópusztaszer! Hosszú út vezetett a célig.
Elõször a Feszty-körképet csodáltuk meg. Szerintem mindenkinek ez tetszett a legjobban. A gyönyörû festmény után egy kis játék következett a parkban. A történelmi emlékpark területén
megnéztünk egy iskolát, ami már lassan a századik évét tölti be. A
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és a város felett épült Havihegyi templomot néztük meg, de kipróbáltuk a játszótér mászókáit, csúszdáit is pihenésképpen.
A program a pécsi belvárosban folytatódott. Testközelbõl figyelhettük meg a különbözõ tájak hüllõit, kétéltûit és denevérjeit a
terráriumban. Késõbb sétáltunk a Király utcában, elnézegettük a
belváros épületeit, a színházat, és leteszteltük a helyi cukrászda
fagyiját is. Mivel történelembõl az idén a középkorról tanultunk,
a dzsámit látogattuk meg, majd a középkori várfal, a Barbakán, a
székesegyház és a Sétatér következett.

nagymamáink is ilyen padokban tanultak. Íjászbemutatón ismerkedtünk meg õseink harcmûvészetével.
A kirándulást fagylaltozással zártuk. Mindenkinek nagyon tetszett ez a kis kaland.

A 3. évfolyam tanulói
Balaton-parti kalandok
A negyedik évfolyam idén májusban Balatonfûzfõn járt. Mindössze két program szerepelt a kirándulás tervezetében: a Serpa
Kalandpark és a Bobpálya.
Nagy izgalommal vágtak neki a gyerekek az átlagosan 5 m magasságban levõ Zsigmondy-útnak. A biztonságról védõsisak, heveder
és két biztosítószár gondoskodott. A kalandösvény 6 egysége, a 30
m-es, vietnámi híd, a trapézsor, az indián híd, a csigában lógva történõ kötélen áthúzás, a felfüggesztett farudak és a 7 m hosszú fagerenda igazi kihívást, erõ- és bátorságpróbát jelentett. A gyerekek egymást biztatva, bátorítva haladtak végig az akadályokon, s
végül büszkén értek célba. Jutalmul a 9 m magas mászótornyot is
meghódíthatták.
A kirándulás fénypontja a bobozás volt. A 800 m hosszú pályán a
40 km/h sebességet is elérték a bobkocsik. A száguldás fantasztikus élményt jelentett a gyerekeknek. Nagyszerûen éreztük magunkat!

Tartalmas, bár kicsit fárasztó nap után érkeztünk haza, élményekkel gazdagodva.
Ráczné Pincési Julianna osztályfõnök

A 7-8. osztályosok kirándulása
a Duna-kanyarba
Pénteken reggel fél 8 után indultunk a kistérségi iskolabusszal kirándulásunkra.
Az utunk elõször Esztergomba vezetett, ahol megnéztük a bazilikát. Utána elmentünk az Aqua Parkba, ahol mindenki nagyon jól
érezte magát. Késõ délután elindultunk Dobogókõre, majd ezt
követõen elfoglaltuk szállásunkat Szentendrén. A vacsorát a szállásunk közelében lévõ csárdában fogyasztottuk el.

Kiss Tiborné, Griezer Gabriella osztályfõnökök

5. évfolyamos osztálykirándulás
A kétnapos kiránduláson az 5. a és b osztály tagjai közösen vettek
részt. Pécsre és Abaligetre utaztunk vonattal.
Ahogy felvittük a csomagjainkat a kollégiumba, utána mindjárt
busszal a tévétoronyba mentünk. Nagyon szép volt a kilátás! Onnan gyalog jöttünk le, és közben bementünk az állatkertbe. Nagyon jó túra volt, és az állatkertben etettük a patásokat, simogathattuk a kiskecskéket. Délután még megnéztük a római kori sírkamrákat és a Széchenyi teret. Vacsora után városnézõ sétára
mentünk. Pécs nagyon szép város!
Este nehezen ment az elalvás, késõig fenn voltunk, a tanár nénik
bánatára. Másnap busszal mentünk Abaligetre. Bementünk a
cseppkõbarlangba, csónakáztunk a tavon, majd az erdõn át elsétáltunk az orfûi tóhoz. Jól elfáradtunk, de jó volt. Vonattal jöttünk haza Sáregresre.
Sohár Kristóf 5. b osztály

A 6. osztályosok kirándulása Pécsett
A hatodik osztály 2011. június 1-jén Pécsen járt egynapos tanulmányi kiránduláson. A kirándulás teljes mértékben kapcsolódott
az elmúlt idõszak tananyagához.
Elsõ állomásként a tévétoronyból csodáltuk meg a Mecsek környezõ magaslatait, növényzetét, a város csodálatos panorámáját.
Ezután a Tettye következett. Itt a romokat, a mésztufabarlangot

A másnapot azzal kezdtük, hogy megreggeliztünk, majd Szentendre utcáin sétálgattunk. Ezután buszra szálltunk és elmentünk
Visegrádra, ahol megnéztük a királyi palotát. Megebédeltünk egy
étteremben, majd, mivel sokan fáradtak voltak, busszal mentünk
fel a fellegvárba. Hazafelé megálltunk egy kicsit bobozni, majd
egy gyorsétteremben meg is vacsoráztunk. Itthon a busz minden
megállónál megállt, Vajtára és Sáregresre is hazaszállította a diákokat.
Nagyon jól éreztük magunkat a kétnapos kiránduláson, rengeteg
mesélnivalónk volt a látottakról és az élményekrõl a szüleinknek,
testvéreinknek.
Csilléry Brigitta 8. a osztályos tanuló
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ÚJJÁSZÜLETETT: 80
A számmisztika szerint a 8-as szám a
végtelenség jele, fontos szerepet tölt be
az univerzális rendben és több vallásban, és mértéktelen cselekvési energiát jelöl. A 0 hasonlóan szimbolikus jelentéssel bír, és valaminek a kezdetét is
jelentheti.
MÓRÉ IMRE – Cece díszpolgára, Svédország egyik legnevesebb, elismert futballedzõje – most töltötte be a 80. életévét. A
képet nézve, amit róla készítettem, vajon
megmondaná-e ezt bárki is? Sokak számára ez a kor az élettõl való búcsúzás idõszaka. Imre bácsi azonban újjászületett.
Miután szeretett feleségét, Krisztát pár
éve elveszítette, 80 éves korára megajándékozta õt a Sors egy új párral, Edittel. Egy
testi, lelki tisztuláson ment át saját önszántából, vegetariánus lett, és csak most kezd
bele egy újabb aktív életszakaszba, aminek
ki tudja, hol lesz a vége. Imre bácsiból kinézem, hogy túl a százon.
Kezdetét vette a többfogásos lakoma. S
ha Imre bácsi meg is tagadta magától a
húst, a jóféle cecei pálinkának õ sem állhatott ellent, már csak azért sem, mert
ezzel koccintottak az egészségére.
Szabó László zenéje mellett több meglepetés tette még emelkedettebbé az
egyébként is családias, oldott hangulatot. Ezek egyike volt Tálas Ernõ, a Svéd
Királyi Opera tenorjának antréja, aki a
cappella énekelve köszöntötte a születésnapost.
A szerkesztõség és a családunk nevében
azt kívánom Imre bácsinak, hogy a
80-ban rejlõ energiák sokáig éltessék
még szerettei, barátai körében, és nem
utolsósorban hivatásában!
Hargitai Kiss Virág

A jeles születésnap jó alkalom volt arra,
hogy a népes Móré család és Imre bácsi barátai összejöjjenek egy vidám, egész délutánt betöltõ együttlétre vasárnap. Az ünnepnek a cecei Happy Centrum adott helyet, ahol Móré Tamás és családja fogadták házigazdaként az érkezõket.
Az asztalfõn, az ünnepelt jobbján testvére,
Zsuzsika, és Sohár Juci néni ült. Juci néni
és férje segítettek Imre bácsinak menekülni 1956-ban, miután barátja temetésén
olyan beszédet mondott, ami az akkori rezsimnek nem nyerte el a tetszését. Egy lovas kocsin bújtatták el õt, úgy csempészték
ki szülõfalujából. Végül Svédországban
kötött ki a futballista fiatalember.
Imre bácsi bal oldalán párja, és fia, Imre
foglalt helyet a családjával. Õ köszöntötte
néhány frappáns magyar szóval a megjelenteket, majd Kriszta néni emléke elõtt
hajtottunk fejet. A tósztot az ebédhez Imre bácsi mondta.
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Evezõvel a síkvidéken
Elsõ ránézésre a Mezõföld száraz, egyhangú síkvidéknek tûnik. Ám aki nyitott szemmel jár, tudja, hogy sok kincset rejt a táj. Ez
a kincsesbánya nekünk, õslakosoknak sem
tûnik föl, hiszen mindennap elmegyünk
mellette. Én is így jártam a Nádor-csatornával. Bár gyakran járok evezni erre-arra, eddig eszembe se jutott, hogy rátegyem
a csónakot. Csak átsuhantam fölötte vagy
sétálgattam a partján.
15 éve olvastam egy vízminõségi jelentést,
amiben a legrosszabb, III. osztályú kategóriába soroltáka Nádort. Ám azóta sok minden megváltozott: megszûnt a fõ szennyezõ
Péti Nitrogénmûvek, és a települések
szennyvizét is tisztítják. Sokan járnak horgászni, rengeteg madárfaj és vadféle él itt,
egyre sokszínûbb az élõvilág. A környezõ
halastavakon ökológiai gazdálkodást folytatnak.
Egyik nap, munka után, hirtelen ötlettõl vezérelve kis vászonkajakomat vízre tettem az
örspusztai duzzasztónál. Vajon mit rejt ez a
kócos kis vízfolyás? Hosszú, egyenes eleinte, de a távolban vonz valami. Egy nagy kókiszáradt ágkarmok között bújok át, mint Frodó a Gyûrûk ura címû filmben. Éjjel nagyon félelmetes lehet. Egyre sûrûbb, egyre
vadabb a part, helyenként egészen trükkösen kell fordulni a
benyúló ágak között.
Egy kitaposott horgászhelyen kiszállok, megnézem a gátról, hol
járok. Jé, már a töbörzsöki házak látszanak! Röpke másfél óra
alatt értem idáig? Akkor közel a nagyhörcsöki híd! Továbbevezek
a sûrûben. Egyre több madár kísérget, még sosem láttak ilyen fura
figurát, aki lapátokat mártogatva halad a vízen. Méregetnek, milyen állat lehetek, és hol helyezkedek el a táplálékláncban. Láthatóan tanácstalanok. Így találkozok az egyik part menti fa tövében
pihenõ õzikével, aki mozdulatlanul méricskél nagy Bambi-szemeivel.
Sajnos a sok szépség mellett csúnya szemétkupacok is éktelenkednek: pillepalackok, egy szétbontott hûtõszekrény, habszivacsdarabok damillal összegubancolódva – az emberi civilizáció hordaléka. Kár, hogy egyesek nem becsülik meg saját környezetüket.
Egy ilyen szennykupac állja utamat a höcsöki híd elõtti utolsó szakaszon. Többször nekiveselkedek, mint egy faltörõ kos. Mikor a
csónak felfekszik a bûzös rakás tetejére, beleakasztom az evezõt,
és apránként tolom magam elõre. Nehezen jutok túl az akadályon
– a sok szépség után kijózanító élmény az emberi butaságról.
A nagyhörcsöki hídnál kerékpárosokkal találkozok, akik a gáton
mennek tovább. Két órába telt az út, sietnem kell vissza, nehogy
rám sötétedjen. Hazafelé három bagoly, egy nagy kócsag és a feljövõ Hold kísér.
Az élményen elgondolkoztam. Itt van ez a kis folyócska, és nem
becsüljük, mert nem ismerjük. Hajdanán komoly társasági élet
zajlott a Nádor-csatorna partján, fürödtek is benne. Hajózni sem
akkor, sem ma nem lehet, de a duzzasztott szakasz ad némi lehetõséget a vízi sportra.

Kedves vízimádók, evezõsök!
csag emelkedik a magasba, rendszeresen csobban valami a vízben, némán siklok tovább a kajakkal. A távolban sejtet valami –
egy öreg, korhadt, elszürkült törzsû fa a víz közepén. Egy gém figyel rajta, mögötte bedõlt fák és sûrû növényzet. A fákat lila és
sárga virágok fonják körbe, így mindegyik egy kis színes sziget. A

Gyertek, fedezzük föl együtt a mi folyónkat, a Nádor-csatornát!
Tisztítsuk meg, szervezzünk neki ünnepet! Hajózzunk együtt,
alakítsunk evezõs klubot! Ha tetszik az ötlet, keressetek meg a
06-30-600-5460-as telefonszámon!
Hargitai-Kiss Balázs
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Újabb település
polgárõrei kaptak autót
Alsószentiván Polgárõrsége nevében Katona Sándor elnök vette át
azt a sötétkék színû VW Borát, amit Fejér megye rendõrfõkapitánya, dr. Simon László rendõr dandártábornok adott át rövid házi
ünnepség keretében pénteken reggel a fõkapitányság udvarán. Idén
ez már a harmadik jármû, ami a rendõrség tulajdonából a polgárõrökhöz kerül.
A kilencéves, megkímélt állapotban lévõ VW Borának nagyon megörültek az alsószentiváni polgárõrök. Mint elnökük, Katona Sándor
elmondta: elõzõ autójukat már nem tudták lemûszakiztatni, mert
annyira rossz állapotban volt. Így a rendõrségtõl kapott VW lesz jármûparkjuk egyetlen megbecsült tagja. Fõként a mintegy 650 lelket
számláló településen végzett járõrszolgálatuk során fogják használni jármûvet, de ezzel nagyobb hatékonysággal tudják ellenõrizni a
külterületeket is. 23 nemrégiben vizsgázott, lelkes polgárõr várja,
hogy minél elõbb birtokba tudják venni az autót.
Katona Sándor elnök, akinek a fia is polgárõr, elmondta: nagyon jó a
kapcsolatuk a helyi önkormányzattal, mely a lehetõségeihez képest
támogatja õket, de hasonlóan jó kapcsolatot ápolnak a Sárbogárdi
Rendõrkapitányság vezetésével és állományával. Utóbbiakkal
együttmûködve napi rendszerességgel látnak el járõrfeladatokat.
Fejér megyében nem új keletû kezdeményezésrõl van szó. A megye
rendõri vezetése mindig is legfõbb stratégiai partnerként tekintett a
polgárõrségre. Felkészítéssel, képzéssel, és gyakran technikai eszközökkel támogatják civil segítõiket. Az idén ez már a harmadik autó,
amelyik a fõkapitányság gépjármûparkjából átadásra kerül. Korábban Káloz és Székesfehérvár polgárõrei kaptak autót Fejér megye
rendõreitõl.
R. Szabó Ágnes FMRFK-szóvivõ

Át se adták,
máris eldugul?
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KÉK HÍREK
Munkagép alatt robbant fel
Feltehetõen egy II. világháborús robbanótest robbant fel egy
munkagép alatt június 30-án, egy, a 63-as számú fõúttal párhuzamos földúton délelõtt. Személyi sérülés nem történt, a tûzszerészek és a katasztrófavédelem munkatársai dolgoznak a
helyszínen.
Magasfeszültségû vezeték alatt végeztek talajgyalulást munkagéppel csütörtökön délelõtt Fejér megyében, a 63-as fõúttal
párhuzamosan lévõ földúton. A földmunkagép feltehetõen
egy II. világháborús robbantótestet mozdított ki, amikor a robbanás bekövetkezett.
Szerencsére személyi sérülés nem történt, az anyagi kár mértéke egyelõre nem ismert.
A bejelentést követõen a rendõrség ügyelete értesítette a tûzszerészeket és a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság munkatársait, akik megjelentek a helyszínen.
A Sárszentágota és Sárkeresztúr között, a fõúttól mintegy egy
kilométerre lévõ helyszínen folyamatban lévõ intézkedések
nem érintenek sem lakott területet, sem a 63-as fõút forgalmát.
A tûzszerészek a földmintában lévõ lõpor segítségével fogják
azonosítani a robbanótestet. A honvéd tûzszerészek elsõdleges véleménye szerint tüzérségi lövedékrõl lehet szó.
R. Szabó Ágnes FMRFK-szóvivõ

Házsártos asszonyok
Július 5-én, kedden a Sárbogárdi Rendõrkapitányság kapujában éjszaka fél tizenegykor a kapitányság közelében lakó anya
és lánya veszett össze. Olyan hangosan kiabáltak és szidalmazták egymást, hogy a rendõrök kimentek hozzájuk. Többször
felszólították õket, hogy hagyják abba a hangoskodást, de mivel ennek nem tettek eleget, elõállították õket, majd orvost hívtak hozzájuk, aki mindkettõjüket beutalta a kórházba. Mentõ
szállította be õket.
Rendzavarás miatt szabálysértési eljárás indult velük szemben.

Térfigyelõ kamera buktatta le a fatolvajokat

A sárkeresztúri önkormányzat évek óta járja a kálváriát a csatorna-beruházás miatt. Mint emlékezhetnek rá, hosszú ideig a 63-as út
is ott állt fölbontva Sárkeresztúron, mert a kivitelezõ nem fejezte be
a munkát. Akik autóval hajtanak át a falun, láthatják: még most se
tökéletes az út. Azóta a házi bekötések már a legtöbb helyen megtörténtek, de sajnos továbbra is sok a panasz.
A Virág utcában lakók panaszolták, hogy még át se adta a beruházó
a rendszert az önkormányzatnak, máris állandóan eldugul a szennyvízcsatorna. Az üzemeltetõ próbálja megjavítani, de valószínûleg az
építésnél követett el a kivitelezõ olyan hibát, ami miatt rendszeresek
a dugulások. Azt remélik, ha a sajtóban nagyobb nyilvánosságot kap
ez az ügy, akkor talán mégis orvosolják azt az illetékesek.
Felhívtam a falu polgármesterét, Csutiné Turi Ibolyát, aki elmondta: még csak most van a csatornarendszer próbaüzeme. Valóban
vannak kivitelezõi hibák, amiket a felelõsöknek záros határidõn belül ki kell javítaniuk. Azonban az is igaz, hogy a lakosok egy része
nem megfelelõen használja a szennyvízcsatornát. Van, aki szemeteskukának tekinti azt, és beledob pelenkát, állati belsõséget stb.,
amik a szûrõknél dugulást okoznak.
A polgármester ezúton is azt kéri a lakosoktól: ha bármilyen problémát észlelnek, szóljanak neki, vagy az üzemeltetõnek, hogy mielõbb
intézkedni tudjanak.
Miután jeleztem ezt a gondot a polgármester asszonynak, azonnal a
helyszínre sietett, hogy utánanézzen, és ha lehet, orvosolja a problémát.

Július 5-én a sárbogárdi nyomozók összehangolt munkájának,
illetve a cecei térfigyelõ kamerák felvételeinek köszönhetõen
sikerült elfogni azt a négy németkéri fiatalembert, akiket 13
köbméter akácfa eltulajdonításával gyanúsítanak.
A 13 köbméter már kivágott és elõkészített akácfa a Cece és
Németkér közötti erdõbõl tûnt el június 19-én.
Az ismeretlen tettesekkel szemben indult nyomozás során a
sárbogárdi nyomozók segítségére voltak a cecei térfigyelõ kamerák aznapi felvételei, melyeken látni lehetett két olyan, fákat szállító pótkocsis traktort, melyeket nem a helyiek használnak. A felvételek elemzését, valamint az adatgyûjtéseket követõen a nyomozók eljutottak ahhoz a cecei telephelyhez, ahol az
akácfákat a tettesek eladták. Az összes akácfa megkerült, amit
a nyomozók le is foglaltak, majd innen jutottak el öt németkéri
fiatalhoz.
Elfogták és elõállították õket a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra, ahol négyüket gyanúsítottként, míg egyiküket tanúként
hallgatták ki a 227.500 Ft értékû falopással kapcsolatban. A 21,
a 20 és a két 19 éves gyanúsított mindegyike elismerte a terhükre rótt bûncselekményt. Még azt is elmondták, hogy egyikük
nagyapjának a traktorját használták a farönkök elszállításához. A gyanúsítottak szabadlábon védekeznek.
A Sárbogárdi Rendõrkapitányságon tovább folyik a nyomozás,
melynek során a nyomozók egyrészt vizsgálják a telephely vezetõjének orgazdai szerepét, másrészt azt, hogy a németkéri fiatalokból álló csapat összefüggésbe hozható-e más, korábban
elkövetett bûncselekménnyel.

Hargitai Lajos

Németh-Kész Mónika r. szds., FMRFK-szóvivõ
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Megindult az aratás, oda kell
Lager-kupa
figyelni a tûzveszélyre!
Horváth László emlékére
Idén harmadik alkalommal rendezték meg Kálozon a Lagerkupát Horváth László („Lager”) futballista emlékére, aki ebben
az évben ünnepelné 70. születésnapját.

Az elõzõ napok esõzései után némi aggodalommal tekintettünk
ki reggel az ablakon, de szerencsére megállapíthattuk, hogy ha
nincs is éppen strandidõ, egy sporteseményhez nagyjából ideális
idõjárás fogadott bennünket.
Régi futballistatársaiból alakult, alkalmi csapatok játszottak egymás ellen, valamint ez évben a kálozi nõi focicsapat is színesítette
a rendezvényt. A mérkõzések baráti hangulatban teltek; nem az
eredmény volt a lényeg, sokkal inkább a játék öröme. Persze,
egy-két kisebb összetûzés, vagy ütközés azért elõfordult, de az
még a legbarátságosabb találkozókon is elkerülhetetlen.

Elérkezett az aratás ideje, már megkezdték az aratást. A gazdálkodók számára
ennél a munkánál is fontos tudni, milyen új – igaz, tavalytól érvényes – tûzvédelmi szabályoknak kell megfelelniük.
Változtak az aratással, géphasználattal, illetve kazalrakással kapcsolatos elõírások. A betakarításban résztvevõ gépek kezelõinek például kötelezõ tûzvédelmi szemlét tartani, ezt elõre be kell jelenteni az adott önkormányzati tûzoltóságnál, s az sem mindegy, milyen távolságra rakják egymástól, vagy az úttól,
épületektõl a szalmakazlakat – az ezzel kapcsolatos elõírásokat a változott országos tûzvédelmi szabályzat foglalja magába.
Az erõ- és munkagépeket meghatározott számú és fajtájú, a gép méretétõl függõen egy, vagy két darab porral oltó készülékkel kell ellátni. Emellett a gépek
mûszaki állapotát is vizsgálni kell, így a kipufogó-vezetéket, a szikrafogót. A
munka megkezdése elõtt szemlét kell tartani, s errõl 8 nappal korábban értesíteni kell az illetékes önkormányzat hivatásos tûzoltóságát. A szemlérõl jegyzõkönyvet kell készíteni, ennek egy aláírt példányát az adott jármûvön kell elhelyezni, s egy másikat a tûzoltóságnak meg kell küldeni.
A gépeknél általánosan elõírt vizsgálatok közé tartozik a kipufogórendszer, a
szikrafogók ellenõrzése. Minden nap el kell végezni a munka közben felgyülemlett, éghetõ hulladék eltávolítását a gépekrõl, és fontos a földelõlánc megléte
is. Az akkumulátorok borítását is meg kell vizsgálni, hogy esetleges szikraképzõdés ne okozhasson tüzet, s meg kell szüntetni a különféle hidraulikai elemeknél az olajszivárgást.
A földeken, munka közben is van teendõje a gépkezelõknek. Elsõdleges szabály, hogy a tartalék üzemanyagot, kenõanyagot a gépektõl, a kazlaktól, a gabonatáblától legalább 20 méterre kell elhelyezni, növénymentes helyen. A gépek olyan karbantartása, javítása, melyhez nyílt láng használata szükséges,
vagy olaj-, üzemanyag-elfolyással járhat együtt, tilos a gabonatáblán, szérûn,
vagy szalma-, széna-, rostnövénytároló épületben végezni.
Munkaszünet idején a kalászos terménytõl, táblától, tárolótól, kaszálótól legalább 15 méterre kell a gépeket leállítani. Általános szabály, hogy az aratást a
táblák azon oldalán kell megkezdeni, amely vasúttal, közúttal szomszédos, és
itt 3 méteres védõszántást kell készíteni. Ilyen védõszántás szükséges a kazlak
köré is.
Az aratást követõ idõszak tûzvédelmére vonatkozik, hogy Magyarországon
évek óta jogszabály tiltja a tarlóégetést. Aki ez ellen vét, az szabálysértést követ el, mindemellett a helyes mezõgazdasági és környezeti állapot erre vonatkozó elõírását is megsérti. Az avar-, nád- és növényi hulladékégetés alkalomszerû feladat, melynek helyérõl, idejérõl az égetés elõtt 24 órával értesíteni kell
a tûzoltóságot.
Forrás: Magyar Agrárkamara

NYÁRI GYEREKHÉT
„Ezüstöm és aranyam nincsen, de amim van,
azt adom neked: a názáreti Jézus Krisztus nevében…”
(Apostolok Cselekedetei 3, 6)

Kedves gyerekek!

Háttérkíséretként zene is szólt a focihoz, illetve a késõbbi mecscsek közben már a közelgõ ebéd illata is egyre intenzívebben érzõdött. Ez azonban nem szegte kedvét senkinek, a hátralévõ mérkõzéseket mindenki ugyanakkora lelkesedéssel játszotta végig.
Ezután jött a jól megérdemelt marhapörkölt, amit mindenki jóízûen fogyasztott el, a többség még repetát is kért belõle. Szomjukat pedig találóan Lager sörrel csillapíthatták a résztvevõk.
A rövid pihenõ után néhány lelkes tag visszatért a pályára, majd
szép lassan mások is követték példájukat, hogy egy spontán szervezõdött extra mérkõzést játsszanak egymással délutánba nyúlóan.
Mindenki fáradtan, de feltöltõdve tért haza.

Szeretettel hívunk mindenkit a szokásos
nyári gyerekhetünkre, amely ezen a nyáron
július 11–16-ig kerül megrendezésre
a sárbogárdi református templomban,
minden nap délután 15 órától.
Amivel készülünk, és várunk benneteket:
* bibliai történetek,
* vidám keresztyén énekek,
* ötletes kézmûvesfoglalkozások,
* játékok,
* akadályverseny.

Köszönjük a szervezõknek a tartalmas hétvégi programot!
Szeless Péter

Gyertek, és hívogassatok másokat is!
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HITÉLET

Jelek, jelképek, szimbólumok

A pelikán
A kakast mindenki ismeri. Falusi udvar ma
is elképzelhetetlen nélküle. Akkor is kukorékol, amikor a legmegbízhatóbb digitális
óra is felmondja a szolgálatot. Nem hozza
zavarba, akár elõre, akár visszaigazítjuk
„karórabilincsünket”. Nem igazodik sem a
nyári, sem a téli idõszámításhoz. Beléje teremtett érzékkel jelzi a hajnalt. A népmesékbõl még az a kisgyerek is ismeri, aki sohase kergethette meg, vagy akit sohase
kergetett meg öreganyja, öregapja udvarán. Jelképessége is szinte magától értõdõ,
akár biblikus, akár elvilágiasodott értelemben esik szó róla.
Pelikán nem szaladgál minden falusi porta
udvarán. Ha valaki ismerni szeretné, állatkertbe kell érte mennie, vagy természetfilmet keresni róla a tévé képernyõjén. Enyhén szólva, nem mutatós madár. Ha szárazon jár, totyog, mint a kacsa. Elég sután röpül. Hangját sem emlegeti senki. Valahogy
mintha mindene el lenne nagyolva. Különösen a csõre meg a nyaka. Az a furcsa bõrzacskója mintha megduplázná a nyakát-torkát. Tudtommal egyetlen magyar
közmondásban szerepel csupán: „Iszik,
mint a gödény!” – ez a pelikán magyar neve, de a közmondáson és régi természetrajzi könyveken kívül nem sokat emlegetik
így. A „bõ torkú” nagyivók jelképévé lett a
magyar szóhasználatban.
Hogyan lett a pelikán–gödénybõl keresztény, méghozzá pozitív jelentésû szimbólum?
Tévedésbõl, félreértésbõl. Azok értették
félre, akik messzirõl figyelték, hogyan eteti
a fiókáit. Nem figyeltek a furcsa bõrzacskóra a nyakán, amely mint a nyakához nõtt
tarisznya rejti a halzsákmányt, és a kicsinyei mélyen a „torkába” nyúlva jutnak táplálékhoz. A fiókáit etetõ mozzanat tette
jelképpé. Csak közben a bõrtarisznyás
nyak kecsesen meghajló hattyúnyakká finomodott, a hatalmas csõr pedig éles vágószerszámmá, amellyel feltépi a mellét,
hogy vérével táplálja fiókáit.
Köszönetet mondunk
mindazoknak,
akik

SZABÓ KÁROLY
temetésén részt vettek,
fájdalmunkban osztoztak.

Gyászoló család

Vagy talán nem is félreértésrõl van szó. A
keresztény szimbolika irtózik a naturalizmustól, nem kíván természetrajzi illusztrációvá válni. Kiemel valami jellegzeteset, és
azt felerõsítve tölti meg sajátosan keresztény tartalommal. Így van a pelikán esetében is. A rendelkezésre álló képanyagból
csupán egyetlenegyen találkoztam a pelikán naturalisztikus ábrázolásával. A fiait
tápláló pelikánból Krisztus-szimbólum,
eucharisztikus, úrvacsorai szimbólum lett.
Krisztus magából, testével, vérével táplálja, élteti népét. A kereszten való áldozat és
az úrvacsora összefüggését még erõsíti,
hogy sokszor a töviskoszorúra emlékeztetõ ágfonatokból alakítják ki a fiókák fészkét. Meglepõ, hogy a pelikán szimbólumát
– már amennyire utánajárhattam – szinte
kizárólag református templomokban, ott
is jól körülhatárolható területen, a festett
kazettás mennyezetû templomokban, a 18.
században, a bámulatos barokk fantáziával kialakított szószékhangvetõkön, a „koronán” helyezték el. Néhol festett formában meg is duplázták a mennyezet egy kazettáján.
De ha eucharisztikus, úrvacsorai jelképrõl
van szó, miért a szószék koronáján és nem
az úrasztalán szerepel? Felekezeti hangsúlyáthelyezésrõl lenne szó: Krisztus a szavával, az igehirdetéssel táplál?
Erre a jelentésmódosulásra sem kellene
feltétlenül nemet mondani, noha a fiait
tápláló pelikán szimbóluma elsõsorban
feltétlenül eucharisztikus, úrvacsorai jelkép. Jézus Krisztus áldozatul adott testével és vérével élteti az „úton járókat”. Ennek a szimbólumnak egyházmûvészeti stíluskorszakokon és felekezeti határokon
messze túlnyúló gyökereire emlékeztessen
Aquinói Szt. Tamás „Adoro Te…” eucharisztikus himnuszának utolsó elõtti versszaka, háromféle gyönyörû fordításban:
„Kegyes pelikánunk, égi szeretet, Véredben, tisztátlant, moss meg engemet. Egy
cseppje elég, ha mérlegbe hull, Az egész világnak bûnváltságul.” (Sík Sándor: Himnuszok könyve, 1943.)
„Kegyes pelikánom, uram, Jézusom,
szennyes vagyok, szennyem véreddel mosom, melybõl elég volna egy csepp hullni
rá, világ minden bûnét meggyógyítani.”
(Babits M.: Amor sanctus, 1948.)
„Jézusom, jóságos pelikánmadár, véred
hullásával moss tisztára már! Az egész világnak csak egy csepp elég, hogy lemossa
vétke szennyes özönét.” (Farkasfalvy Dénes: O. Christ. Himnusok, 1984.)

2011. július 7. Bogárd és Vidéke

Tanmese
A halász
és a piackutató
szakember
A halász hazatér fatörzsbõl vájt csónakján és találkozik egy külföldi piackutató
szakemberrel, aki ebben a fejlõdõ országban dolgozik. A piackutató azt kérdezi a halásztól, hogy miért jött haza
olyan korán. A halász azt feleli, hogy tovább is maradhatott volna, de elég halat
fogott ahhoz, hogy gondoskodjon a
családjáról.
– Mivel tölti az idejét? – kérdezi a szakember.
– Hát, például halászgatok. Játszom a
gyerekeimmel. Amikor nagy a forróság,
lepihenünk. Este együtt vacsorázunk.
Összejövünk a barátainkkal, és zenélünk egy kicsit – feleli a halász.
A piackutató itt közbevág, és ezt mondja:
– Nézze, nekem egyetemi diplomám
van, és tanultam ezekrõl a dolgokról.
Segíteni akarok magának. Hosszabb
ideig kellene halásznia. Akkor több
pénzt keresne, és hamarosan egy nagyobb csónakot tudna vásárolni ennél a
kis kivájt fatörzsnél. Nagyobb csónakkal meg több pénzt tudna keresni, és
nem kellene hozzá sok idõ, máris szert
tudna tenni egy több csónakból álló,
vonóhálós flottára.
– És azután? – kérdezi a halász.
– Azután, ahelyett, hogy viszonteladón
keresztül árulná a halait, közvetlenül a
gyárnak tudná eladni, amit fogott, vagy
beindíthatna egy saját halfeldolgozó
üzemet. Akkor el tudna menni ebbõl a
porfészekbõl Cotonouba, Párizsba vagy
New Yorkba, és onnan irányíthatná a
vállalkozást. Meg azt is fontolóra vehetné, hogy bevezesse a tõzsdére az üzletet, és akkor már milliókat kereshetne.
– Mennyi idõ alatt tudnám ezt elérni? –
érdeklõdik a halász.
– Úgy 15-20 év alatt – válaszolja a piackutató.
– És azután? – folytatja a kérdezõsködést a halász.
– Ekkor kezd érdekessé válni az élet –
magyarázza a szakember. – Nyugdíjba
vonulhatna. Otthagyhatná a városi, rohanó életformát, és egy távol esõ faluba
költözhetne.
– És azután mi lenne? – kérdezi a halász.
– Akkor volna ideje halászgatni, játszani a gyermekeivel, a nagy forróság idején lepihenni, együtt vacsorázni a családjával, és összejönni a barátaival zenélgetni kicsit.

Fehér Károly ny. ev. esperes, Székesfehérvár

Forrás: Dunántúli Harangszó 2009/4.

Forrás: www.csendespercek.hu
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Kedves Gyakorló Társam!
Ezen az úton értesítelek, hogy zen meditációs csoportunk megkapta felszerelését:
szivacs alátétek és párnák.

Szeretettel várunk szerdánként 17 óra 50 perces kezdettel
3x25 perces meditációs gyakorlatunkra, és utána egy teára!

Örömmel tájékoztatlak, hogy Jeff Shore Japánban
élõ, amerikai származású zen mester
2011. augusztus 19-én Sárbogárdra látogat.
Elõadása augusztus 19-én (pénteken) 18 órakor
kezdõdik a mûvelõdési ház kamaratermében.
Az elõadásra és az azt követõ beszélgetésre a 06 (30) 653 5212-es számon lehet bejelentkezni, Neked akár egy sms-ben is.
Barátaiddal, családtagjaiddal együtt szeretettel várunk!
A csoport nevében: Sztari Béla

A Madarász József
Városi Könyvtár
NYÁRI NYITVA
TARTÁSA
2011. július 1–augusztus 31-éig:
kedd, szerda, csütörtök, péntek
9–18 óra;
szombat, vasárnap, hétfõ
ZÁRVA.
A Madarász József Városi Könyvtár

július 26–augusztus 19-e között

ZÁRVA lesz.
A szabadság utáni elsõ kölcsönzési
nap: augusztus 23. (kedd).
Minden kedves olvasónknak
jó pihenést,
kellemes kikapcsolódást,
szünidõt kívánunk!
És ne feledjék:
Õsztõl is találkoz(zunk)
a könyvtárban!

N YÁ RI N YI T V A
TARTÁS
Értesítjük tisztelt ügyfeleinket,
hogy szerkesztõségünk
augusztus végéig
hétköznap 8–16 óráig
tart nyitva.
Szerkesztõség
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CSALÁDI KÖR / A MI VILÁGUNK

NAGYMAMA RECEPTJEI
Sárgabarackos gombóc
Hozzávalók: 1 kg héjában
fõtt krumpli, 30-35 dkg
liszt (lehet rétesliszt is), 1
tojás, 1 teáskanál zsír, 1
teáskanál só, 15 db nem
túl puha sárgabarack, 30
db kockacukor, valamint
a morzsához 5 dkg zsiradék, 50 dkg zsemlemorzsa, 15 dkg cukor, fahéj.
A krumplit még melegen áttörjük, és hagyjuk teljesen kihûlni. Ekkor összegyúrjuk a liszttel, sóval, a tojással és a zsírral. Alaposan
meglisztezett felületen hagyjuk állni, míg elõkészítjük a barackot.
A sárgabarackokat megmossuk, kimagozzuk és elfelezzük. A kockacukrokat meghintjük fahéjjal. A tésztát félbevágjuk, majd alaposan meglisztezett felületen kb. fél cm vastagságúra kinyújtjuk.
10×10 cm-es négyzetekre vágjuk. A felezett barackok közepébe
teszünk 1-1 szem kockacukrot, a tésztanégyzet közepére helyezzük, becsomagoljuk, és gombócot formálunk. A tészta másik felével ugyanígy járunk el.
Egy serpenyõben megolvasztjuk a zsiradékot, beletesszük a morzsát és a kristálycukrot, majd aranyszínûre pirítjuk. Lobogó vízben addig fõzzük a gombócokat, míg feljönnek a víz tetejére. Ezután leszûrjük, és forrón belehempergetjük a morzsába. Porcukorral megszórva tálaljuk.

Sárgabarackos
túrótorta
Hozzávalók: 1 kg sárgabarack,
10 dkg cukor, 3 tojás, 1 pohár
joghurt, 7,5 dkg búzadara, 3 dkg
õrölt mandula, 5 dkg margarin,
50 dkg sovány túró, 2 citrom reszelt héja, 2 kávéskanál sütõpor,
csipet só, porcukor a tetejére.
A sárgabarackot leforrázzuk, lehúzzuk a bõrét, kimagozzuk, és
apró kockákra vágjuk. A margarint a cukorral, sóval, tojásokkal,
joghurttal, túróval és a citrom reszelt héjával krémesre keverjük.
A darát és a sütõport összekeverjük és beleszitáljuk a túrókrémbe, a barackot is hozzáadjuk. 26 cm-es tortaformát kizsírozunk,
egy evõkanál mandulával meghintünk, ebbe töltjük a masszát, a
tetejére szórjuk a megmaradt mandulát, és elõmelegített sütõben
60 percig sütjük.

Barackos-sajtos
rántott csirke
Hozzávalók (4 fõre): 4 db fél
csirkemellfilé, 8 db fél sárgabarack, 15 dkg reszelt
sajt, 1 tojás, só, bors, szerecsendió; a panírozáshoz:
zsemlemorzsa, liszt, tojás; a
sütéshez: olaj.
A csirkemellekbõl 2-2 szeletet vágunk, és kicsit kiklopfoljuk. Ha
friss barackot használunk, forró vízbe tesszük 1-2 percre, majd hidegbe, hogy a bõrét lehúzhassuk róla. A sajtot összekeverjük a tojással, és szerecsendióval fûszerezzük. A csirkemellszeleteket
sózzuk, borsozzuk, és mindegyikre teszünk egy-egy fél barackot,
aminek a magházába sajtot töltünk. Ráhajtjuk a hús másik felét,
és egy fogpiszkálóval, vagy hústûvel összetûzzük. (Nem kell szorosan lezárni a hússzeleteket a panírozás elõtt, mert nem folyik ki
a sajt a sülés közben.)
A szokásos módon bepanírozzuk, és bõ olajban megsütjük.

2011. július 7. Bogárd és Vidéke

A TITKOKRÓL
Sok titok van az életben! „Miért a dombok és miért a lombok?” –
kérdezi Babits Mihály. Én meg azt kérdezem, miért vannak jó boltosok és rossz boltosok, miért vannak jó postások és rossz postások. Vannak, mindenki tudja, hogy vannak.
Például milyen a jó postás? Kedves, intelligens. Megbeszéli velem
a nekem címezett küldemények kézbesítésének problémáit. Velem örül, ha netalántán valami pénzt kapok, aggódik, ha baljós,
ajánlott levelet kell átadnia, mondjuk az adóhatóság küldeményét. Ha alá kell írnom valamit, már nyújtja is a tollat. Röviden
megbeszéljük az idõjárás kérdéseit, s ha hideg van, belsõ ösztönzést érzek, hogy megkérdezzem tõle, nem fázik-e. Nem kellemes
dolog ugyanis esõben, viharban kerékpározni. A rossz postás ellenben faarcú. Érezteti velem, hogy nem szívesen csinálja, amit
csinál. Meg van rám sértõdve, mert dolgot adok neki azzal, hogy
kézbesítenie kell ahelyett, hogy a televíziót nézhetné. Érzem,
hogy utál engem. Eszembe sem jut, hogy megpróbáljak valami
valódi emberi viszonyt kialakítani vele.
Milyen mármost a jó boltos? Segít a vásárlásban. Örül, hogy a kereskedelmi aktus révén a tulajdonomba kerül valami, amire szükségem van. Szinte megérzi, hogy mire van szükségem. Megsúgja,
ha valami nagyon kedvezõ árucikk van a polcokon. Ha megkérdezem tõle, hogy található-e az üzletben mondjuk nyers, erõs
fûszerpaprika-darálmány, vágtatni kezd elõttem a polclabirintusban a kérdezett áru lelõhelyéig, s boldog arccal már a kezembe is
nyomja. De mit tesz ilyenkor a rossz boltos? Kelletlen arcot vág,
azt fejezi ki, hogy miért zavarom õt, pedig láthatnám, hogy épp rakodik. Nem érti a vevõ állampolgár lelki alkatát. A vásárló, aki belép egy kereskedelmi egységbe, feszült lelkiállapotban van. Egyrészt már elõre örül, hogy szert tesz valami objektumra, ami kell a
boldogságához, másrészt aggódik, hogy kapható-e az adott szükségleti cikk, s a vásárlások arányában egyébként is csökkenni fog a
tulajdonában levõ pénz mennyisége. Függõ viszonyba kerül a kereskedelmi alkalmazottól. A jó boltos feloldja ezt a feszültséget, a
segítõkészség jellemzi õt. A rossz boltos kihasználja a vevõ függõ
helyzetét, gõgös zsarnokká válik. Úgy viselkedik, mintha valami
szívességet tenne azzal, hogy kiszolgál.
Úgy képzelem, hogy a jó postások és jó boltosok boldog emberek.
Szeretik a partnereket és általuk az emberiséget. Jó az étvágyuk,
jól alszanak. Ellenben a rossz kollégáik nem szeretik a munkahelyüket, teherként élik át azt, amibõl élnek. Félek, hogy rossz a viszonyuk a hozzátartozóikkal, és probléma van a gyomrukkal. Sejtelmük sincs arról, hogy mennyivel könnyebb lenne a munkájuk,
sõt általában az életük, ha jó boltosokká vagy jó postásokká válnának.
De most álljunk meg, és gondolkodjunk egy kicsit! Hát nem
ugyanez a helyzet a jó és rossz orvosokkal, hivatali ügyintézõkkel,
tanárokkal, rendõrökkel, miniszterekkel és általában mindenkivel, aki a munkájából él? De bizony!
Csak van itt egy kellemetlen kérdés. Van-e lehetõsége annak,
hogy a rossz boltos és postás jó boltossá és postássá váljon? És általában mindenki. Meg tud-e javulni, aki rossz? Ez, ez a nagy gond
az életünkben.
(L. A.)

Idõjárás
A következõ napokban dél-délnyugat felõl igen
meleg és többnyire száraz léghullámok érik el a
Kárpát-medence térségét. A sok napsütés mellett csak elvétve alakulnak ki frissítõ záporok, zivatarok. A hét utolsó napjai
igaz kánikulai idõt hoznak. Az ország nagy részén 30 fok fölé emelkedik a
hõmérséklet, helyenként a 35 fokot is meghaladja. Hétfõn egy hidegfront
közelíti meg térségünket, amely kedden át is vonul hazánk felett. Útját megélénkülõ északnyugati szél, záporok, zivatarok kísérik. A hõmérséklet is
visszaesik, felfrissül a levegõ, de a nyári értékek megmaradnak.
www.metnet.hu
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Változnak az idõk 4.
A buszon ülök. Utálok buszozni. A benzin szagától felfordul a
gyomrom. Viszont a téli tájat nagyon szeretem bámulni. Olyan
csodálatos, amikor a kis falusi házakat ellepi a hó. Elképesztõ látvány, amikor látóhatárig minden csupa fehér. Mikor leszálltam a
buszmegállóban, megborzongtam a hidegtõl, és gyorsan felhúztam a kabátom cipzárját. Sietve felhívtam Dórit, a barátnõmet,
hogy ha náluk keresne apukám, mondják azt, hogy ott vagyok.
Azonban Dóri mobilja ki volt kapcsolva. Ez azt jelenti, hogy ezen
a számon apu se kereshet. Kicsit megnyugodtam.
A könyvtárba este hat órára hívtak. Szaporáznom kellett a lépteimet, hogy ne késsek el. Mikor odaértem, egy nagyobb csoportot
láttam az ajtó elõtt. Köztük volt Karmos, a macska is. Három idõsebb ember volt még ott, a többiek mind korombeli gyerekek.
Amikor közelebb értem, két arcot megismertem. Nem lepõdtem
meg azon, hogy Dóri és Tûzvirág is köztük van. Ha valakik hajlamosak varázsolni, akkor õk biztosan. Örültem is neki, hogy nem
egyedül fogok szenvedni a duplaleckék miatt. És ráadásul lesz
kikkel gyakorolni. Éreztem, hogy jobb lesz, ha köszönésen kívül
egy szót se szólok. Megejtettem egy „csókolomsziasztok” szerû,
halk, összefolyó üdvözlést, és gyorsan Tûzvirág és Dóri közé álltam. Cseppet sem tûntek meglepettnek azon, hogy én is itt vagyok.
– Úgy látom mindenki megérkezett – súgta szinte hallhatatlanul
Karmos a három idõsebb embernek.
– Jobb lesz, ha nem húzzuk tovább az idõt. Itt az ideje bemenni a
könyvtárba. Gyerekek, továbbra is maradjatok ilyen fegyelmezettek, hogy tanítóitoknak ne okozzatok problémát! – A nyers szavak
után azért bátorítóan elmosolyodott, hogy ne ijesszen minket
teljesen halálra.
A könyvtárban senki sem volt. Karmos váltott néhány szót a
könyvtárossal. Úgy látszik, õ is velük van. Különben nem viselkedett volna olyan közönyösen egy beszélõ macskával szemben, ebben biztos vagyok. Egészen hátra vezettek minket. Ott az egyik jövendõbeli tanítónk elõrántott a zsebébõl egy botot. Varázspálcára tippeltem, és el is találtam. Megkopogtatta vele az egyik könyvet, mire a könyvespolc, amin rajta volt, felpattant és odébb ment.
Mögötte egy keskeny lépcsõ vezetett lefelé a sötétségbe. Karmos
vezetésével lementünk a lépcsõn. Az utolsó gyerek után a könyvespolc visszaugrott a helyére.
Lent egészen különös látvány fogadott. Egy hatalmas terem, aminek kereszt alakja volt. Az egyik végébõl érkeztünk mi. Itt néhány
fogas volt, és váltópapucsok sorakoztak. Mindannyian felvettünk
egyet, majd a kereszt közepébe sétáltunk. Itt egy hatalmas, sötétlila szõnyeg volt leterítve. Semmi más nem volt rajta, csak egy asztal. Azon pedig egy csomó pálca, szépen sorba rakva. Legalább
háromszor annyi, mint amennyien voltunk. A méretük nagyjából
egyforma volt, de a faragásuk és a színük különbözött egymástól.
Mindegyiknek a végében volt egy kristály. Hogy milyen, azt nem
tudtam megállapítani.
A kereszt másik három vége nagyjából hasonlóan volt berendezve. Mindegyikben voltak párnák, könyvek és üvegek. Az egyikben
több üst is volt és egy hatalmas szekrény, teli üvegekkel.
– Gyerekek, itt az ideje, hogy megismerjétek egymást és tanítóitokat. Illetve eldöntsétek, hogy maradtok, vagy a veszélyt nem vállalva elmentek – mondta Karmos, miközben intett a mancsával,
hogy üljünk le. – Elõször a tanulmányaitokról beszélek. Miután
megkaptátok a varázspálcátokat, kiderítjük, hogy milyen típusú
mágusok lehettek. Háromfajta létezik: támadó, védõ és kotyvasztó.
– Bûbájos italkészítõ, Karmos!
Az egyik tanító szólt közbe ingerülten. Sötétszürke csuklyás pulcsit visel, hozzá bõ farmernadrágot. Fején egy hátrafordított baseballsapka. Úgy fest, mint egy öreg rapper. Valószínûnek tartom, hogy õ fogja tanítani a „kotyvasztást”.
– Bocsánatot kérek, Miklós, nem akartalak megbántani – mondta
némi gúnnyal a hangjában a macska. – Gyerekek, õ Kalapos Mik-

lós, a bûbájos italkészítõ-órákat fogja tartani. A védõvarázslatokat Szilágyi Sándornétól fogjátok megtanulni.
Vékony, magas, középkorú asszony. Sötétbarna, rövid haja van.
Arcán egyetlen ránc sincs. Vajon ezt is egy varázslattal csinálta?
Egyszerû, barna pulóvert és szintén barna nadrágot visel.
– És végül, de nem utolsó sorban itt van köztünk Délczeg Endre is,
aki a támadó típusúakat fogja tanítani.
Endre tanár urat kivételesen jóképû férfinek tartom. Hosszú, szõke haját laza fonatban hordja. Úgy látszik, õ egyáltalán nem törõdik a külsõségekkel. Egy egyszerû, fekete póló van rajta. Hasonlóban szoktam tesizni. Ez a legolcsóbb fajta póló, amivel találkoztam. Nadrágja pedig egy kopott, elhasznált farmer. Õ volt az a varázsló, aki megkopogtatta a könyvet, hogy le tudjunk ide jönni.
– Akik maradnak, kapni fognak egy fülbevalót, amit mindig kell
viselniük. Ha hozzáértek a varázspálcátokkal, vészjeleket küldtök
a többieknek és nekünk vele. Továbbá mi is ezzel jelzünk nektek,
ha történik valami. A mágiát kitanulni nem lesz egyszerû, és a
harcban az életetekkel is fizethettek. Ez nem játék.
Karmos mancsát felemelte, mire Endre úr elõrántotta varázspálcáját, és az egyik szobarészlegben lévõ párnák közül felrobbantott
egyet. Csupán egy mozdulatába került. Egy kicsit meglepett a bemutató, de sokkal kevésbé, mint a többieket. Gondoltam, hogy
hasonló bemutatót fognak nekünk mutatni, hogy biztosak legyünk a mágia létezésében.
– Most jelentkezzenek azok, akik nem akarják tovább folytatni, és
fel szeretnék bontani a szerzõdést – szólt Endre szilárd, mély
hangon.
Hárman tették fel a kezüket… Miután módosították a memóriájukat és elküldték õket, végre a pálcaválasztásra került a sor.
– A pálcaválasztás nagyon kényes dolog. Nem fog minden pálca
engedelmeskedni nektek. Ezért is hoztunk ide annyi pálcát,
amennyit csak jónak tartottunk. Ezek különbözõ fákból készültek. Minden fa, amibõl pálca készül, különbözõ tulajdonságokkal
ruházza fel a varázsbotot. Hogy erõsítsük a mágiájukat, valamilyen drágakövet is rakunk hozzájuk.
Miközben Karmos magyarázott, én gyorsan bemutattam Dórit
Tûzvirágnak.
– Megálltok az asztal elõtt, fogásra tartjátok a kezeteket, és elmondjátok a következõ varázsigét: appello. Sorban mindenki,
kezdjük, mondjuk! – Alaposan körülnézett, majd megállapodott
csillogó sárga szeme mellettem. – Tûzvirág, nagyon kíváncsi vagyok a pálcádra és a típusodra.
Tûzvirág kissé izgatottan, de kiállt az asztal elé és elmondta a varázsigét. Abban a pillanatban megmozdult az egyik rózsaszín-vörös árnyalatú pálca, és egyenesen a kezébe repült.
– Kiváló választás, nagyon szép. Rózsaszín elefántcsont pálca obszidiánnal. Megfontoltságra és védelemre utal. Mutasd a karodat.
Egy lila sündisznó. A lila a védelem jele. Gratulálok, Tûzvirág, belõled védõvarázsló lesz!
Folytatás a következõ számban.
Takács Anna

VI. Toledo Focikupa
2011. július 23-án 9 órakor
a Sárbogárdi SE sportpályáján.
Jelentkezni lehet az alábbi telefonszámokon:
06 (20) 947 2022, 06 (20) 947 0766
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Július 9., SZOMBAT
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Balatoni nyár 8.00 Híradó 9.00 Mozdulj!
9.25 Marco és Gina 9.50 A kis Amadeus – Az ifjú Mozart kalandjai 10.15 Lülü, a
teknõc 10.40 Derek, a fenegyerek 11.00 Sandokan 11.30 Most a Buday! 12.00
Hírek 12.05 Sztársáv 12.55 Kul-túra 2011 13.25 Delta 13.55 Magyarország
14.25 Tom Sawyer kalandjai 16.05 Cannes 2011 16.35 Magyarország története 17.00 Hogy volt!? 18.30 Rocca parancsnok 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek
20.10 Szerencseszombat – A luxor, az ötöslottó és a joker sorsolása 21.05
Harry és Sally 22.40 Hírek 22.45 Sporthírek 22.55 Koncz Zsuzsa-koncert 2011
23.45 Családban marad 1.20 Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Flúgos csapat 10.25
Asztroshow 11.30 Kapcsolat koncert 2011, Budapest 12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.45 Tuti gimi 13.40 Forma-1 15.25 Robin Hood 16.30 Az idõgép
18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 Mackótestvér 21.15 Nico 23.15 Hurrikán Smith 1.00 Másnap 1.35 Fókusz plusz
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 6.25 TV2 Matiné 10.20 Max Steel 10.45 Egy tini
naplója 11.45 Két testõr 12.15 Babavilág 12.45 Mindig nyár 13.45 Sliders
14.45 Az ügynökség 15.45 Rúzs és New York 16.35 Bûbájos boszorkák 17.30
Vásott szülõk 18.30 Tények 19.00 Magellán 19.35 Az angyal 21.45 Idõzsaru 2.
– Verseny az idõvel 23.20 A Grand Canyon elveszett kincse 0.50 Ezo.tv 1.50
Kalandjárat 2.15 Teleshop 2.45 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 9.05 Smink nélkül
10.00 Szombat délelõtt 12.00 Krónika 12.22 Történet hangszerelve 13.05 Rádiókabaré 14.04 Világóra 14.35 G7 – Gazdasági magazin 15.05 Zöldövezet
15.30 „Magyarországról jövök” 16.04 A végtelen vers közepe 17.04 Jelenlét
17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 A Metró Klubtól a szigetig 18.30 Mentés
másként 19.05 Sportvilág 19.25 Határok nélkül – A kultúráról 19.50 Mese
19.58 Zene 20.04 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 10., VASÁRNAP
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Balatoni nyár 8.00 Híradó 9.00 Engedjétek
hozzám 9.05 Így szól az Úr! 9.15 Katolikus krónika 9.40 A házasság szentség
10.30 Kérdések a Bibliában 10.45 Református magazin 11.10 Metodista ifjúsági mûsor 11.15 Az utódok reménysége 11.45 Zsinagógák 12.00 Hírek 12.05
Sport7 13.00 Szellem a palackból 13.30 Az Ushuaia expedíció 14.30 Gyimesi
vadvirág 15.45 Cannes 2011 16.15 Hogy volt!? 18.00 Anno 18.30 Rocca parancsnok 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Nevetni kell, ennyi az egész
21.05 Pénzt, vagy életet! 22.55 Hírek 23.00 Sporthírek 23.05 Aranyfeszt:
Kultúrkincsek nyáron 23.35 Három szín: Fehér 1.10 Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Trendmánia 10.35
Asztroshow 11.30 Törzsutas 12.00 Híradó 12.15 Tengeri õrjárat 13.20 Magyar
autósport-magazin 13.35 Forma-1 16.05 Míg a halál el nem választ 16.35 Mérgezõ égbolt 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11 20.00 Superman visszatér 23.15
Végzetes bankrablás 1.05 Portré 1.35 Másnap
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Látlelet a Földrõl 6.45 TV2 Matiné 10.40
Max Steel 11.30 Mosoly Road Show 2011. 12.00 Stahl konyhája 12.30 Kalandjárat 13.00 90210 13.50 Sliders 14.45 Monk – Flúgos nyomozó 15.35 Bûbájos boszorkák 16.30 Nem vagyunk mi angyalok 18.30 Tények 19.00 Napló
19.35 Napló extra 20.05 Dick és Jane trükkjei 21.45 Keleti harc 23.30 A véresen valódi valóság Adolf Hitlerrõl 1.10 Ezo.tv 1.45 Napló 2.10 Napló Extra 2.35
Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 8.15 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 10.04 Református istentisztelet közv. 11.05 Gondolat-jel 12.00 Krónika 12.22 Harminc perc alatt a Föld
körül 13.04 Népzene 14.04 Szonda 14.35 Oxigén 15.05 Hangalbum 16.04 Disputa 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Esti séta 19.50
Mese 19.57 Zene 20.04 Rádiószínház 21.04 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Válogatás a
Vasárnapi újság reggeli mûsorából

Július 11., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Balatoni nyár 10.55 Parlamenti napló 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát
expressz 12.55 Átjáró 13.30 Roma magazin 14.00 Domovina 14.35 Magiszter
15.30 Szent István-vándorlás 16.00 Bûvölet 16.30 Híradó 16.40 Körzeti híradók 16.55 Balatoni nyár 17.50 India – Álmok útján 18.40 Futótûz 19.30 Híradó
19.55 Sporthírek 20.10 A tizedes meg a többiek 21.55 Tûnt idõk mozija 22.25
24 23.15 Hétfõ este 23.45 Írók szövetségben 0.15 Hírek 0.20 Sporthírek 0.30
Ma reggel
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Fókusz Plusz 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05
Rubi, az elbûvölõ szörnyeteg 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10 Asztroshow
13.30 Fél kettõ 14.20 Lost – Eltûntek 16.05 Remington Steele 17.15 Ezel –
Bosszú mindhalálig 18.30 Híradó 19.10 Cobra 11 20.15 Fókusz 20.45 Barátok
közt 21.20 Dr. Csont 22.30 Hazudj, ha tudsz! 23.35 Cronicas 1.30 Reflektor
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Mokka habbal 9.50 Stahl konyhája 10.00 Babapercek 10.10 Teleshop 11.45 Szüle-
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tett kémek 12.10 Seherezádé 13.05 Párizs 2010 – A nagy özönvíz 14.40 Ezo.tv
15.40 Rex felügyelõ 16.40 Második élet 17.35 Seherezádé 18.30 Tények
19.10 Aktív 19.55 Gyilkos számok 20.55 Hõhullám 21.20 NCIS 23.15 Aktív
Extra 23.20 Különleges ügyosztály 0.20 Tények este 0.50 Ezo.tv 1.20 Egyedül
a ringben 3.20 Sliders 4.05 Magellán 4.30 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 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 18.30 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 Népzene 0.10 Éjszaka

Július 12., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Balatoni nyár 11.10 Drága doktor úr 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát
expressz 12.55 Átjáró 13.30 Srpski ekran 14.05 Unser Bildschirm 14.35 Magiszter 15.30 Tudástár 2011 16.00 Bûvölet 16.30 Híradó 16.40 Körzeti híradók
16.55 Balatoni nyár 17.50 India – Álmok útján 18.40 Futótûz 19.30 Híradó
19.55 Sporthírek 20.10 Önök kérték! 21.05 A templom egere 22.15 24 23.00
Kedd este 23.35 A rejtélyes XX. század 0.05 Hírek 0.10 Sporthírek 0.15 Ma
reggel
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Trendmánia 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05
Rubi, az elbûvölõ szörnyeteg 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10 Asztroshow
13.30 Fél kettõ 14.20 Lost – Eltûntek 16.05 Remington Steele 17.15 Ezel –
Bosszú mindhalálig 18.30 Híradó 19.10 Cobra 11 20.15 Fókusz 20.45 Barátok
közt 21.20 Castle 22.25 Döglött akták 23.25 XXI. század – A legendák velünk
élnek 0.00 Reflektor 0.10 Az utolsó hóhér
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Mokka habbal 9.50 Stahl konyhája 10.00 Babapercek 10.10 Teleshop 11.45 Született kémek 12.10 Seherezádé 13.05 Túlméretes szöszi 14.40 Ezo.tv 15.40 Rex
felügyelõ 16.40 Második élet 17.35 Seherezádé 18.30 Tények 19.10 Aktív
19.55 Gyilkos számok 20.55 Hõhullám 21.20 Riddick – A sötétség krónikája
23.25 Aktív Extra 23.30 A médium 0.30 Tények este 1.00 Ezo.tv 1.30 Passzport 2.45 Sliders 3.30 Babavilág 3.55 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 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 18.30 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 Hangalbum 0.10 Éjszaka

Július 13., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Balatoni nyár 11.00 Drága doktor úr 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát
expressz 12.55 Átjáró 13.30 Hrvatska krónika 14.05 Ecranul nostru 14.35 Magiszter 15.30 Médiaguru 16.00 Bûvölet 16.30 Híradó 16.40 Körzeti híradók
16.55 Balatoni nyár 17.55 India – Álmok útján 18.40 Futótûz 19.30 Híradó
19.55 Sporthírek 20.10 Üdítõ 21.05 Linda 22.10 24 23.00 Szerda este 23.30
Kapcsos könyv 0.00 Hírek 0.05 Sporthírek 0.15 Ma reggel
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Autómánia 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05
Rubi, az elbûvölõ szörnyeteg 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10 Asztroshow
13.30 Fél kettõ 14.20 Lost – Eltûntek 16.05 Remington Steele 17.15 Ezel –
Bosszú mindhalálig 18.30 Híradó 19.10 Cobra 11 20.15 Fókusz 20.45 Barátok
közt 21.20 Csonthülye 23.40 Az orosz kapcsolat 1.55 Reflektor
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Két testõr 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Mokka habbal 9.50 Stahl konyhája 10.00 Babapercek 10.10 Teleshop 11.45 Született kémek 12.10 Seherezádé 13.05 Az olajherceg 14.40 Ezo.tv 15.40 Rex felügyelõ 16.40 Második élet 17.35 Seherezádé 18.30 Tények 19.10 Aktív 19.50
Skandinávlottó-sorsolás 19.55 Gyilkos számok 20.55 Hõhullám 21.20 Doktor
House 22.20 Hawaii Five-0 23.15 Aktív Extra 23.20 Szellemekkel suttogó 0.20
Tények este 0.50 Ezo.tv 1.20 Csajok maffiája 2.50 Sliders 3.35 Két testõr 4.00
Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.04 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 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
17.05 Liszt városai 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 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
23.34 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Bogárd és Vidéke 2011. július 7.

TV-RÁDIÓMÛSOR / BOGÁRDI TÉVÉ

17

Július 14., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Balatoni nyár 11.05 Drága doktor úr 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát
expressz 12.55 Átjáró 13.30 Együtt 14.05 Roma fórum 14.35 Összhang 15.30
Legendás konyhák 16.00 Bûvölet 16.30 Híradó 16.40 Körzeti híradók 16.55 Balatoni nyár 17.50 India – Álmok útján 18.40 Futótûz 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Déltenger kincse 21.00 Tûzvonalban 21.55 24 22.45 Csütörtök
este 23.15 Szemtanú 23.45 Hírek 23.50 Sporthírek 23.55 Ma reggel
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Törzsutas 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Rubi,
az elbûvölõ szörnyeteg 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10 Asztroshow 13.30
Fél kettõ 14.20 A hercegnõ és a tengerész 16.05 Remington Steele 17.15 Ezel
– Bosszú mindhalálig 18.30 Híradó 19.10 Cobra 11 20.15 Fókusz 20.45 Barátok közt 21.20 Tûz a mélyben 23.35 Róma 0.45 Reflektor 1.00 Infómánia
TV2:5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Mokka habbal 9.50 Stahl konyhája 9.55 Babapercek 10.00 Teleshop
11.35 Született kémek 12.00 Seherezádé 12.55 Forró nyár 14.40 Ezo.tv 15.40
Rex felügyelõ 16.40 Második élet 17.35 Seherezádé 18.30 Tények 19.10 Aktív
19.55 Gyilkos számok 20.55 Hõhullám 21.20 A szépségkirálynõ 23.20 Aktív
Extra 23.25 Bostoni halottkémek 0.25 Tények este 0.55 Ezo.tv 1.25
Szvingerek 3.00 Sliders 3.45 Segíts magadon! 4.10 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 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 18.30 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 23.34 Tér-Idõ 0.10
Éjszaka

Július 15., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Ma reggel 9.00 Balatoni nyár 11.05 Drága doktor úr 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát
expressz 12.55 Átjáró 13.25 Körzeti magazinok 14.20 Útravaló 14.30 Nézõpont 14.55 Ázsia vadonjai 15.25 Új-Zéland természeti világa 16.00 Bûvölet
16.30 Híradó 16.40 Körzeti híradók 16.55 Balatoni nyár 17.55 India – Álmok útján 18.40 Futótûz 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.10 A kikapós patikárius
22.45 24 23.30 Péntek este 0.05 Záróra fiataloknak 0.35 Hírek 0.40 Sporthírek
0.45 Ma reggel
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Infómánia 6.25 Fókusz 6.55 Reggeli 9.05 Rubi,
az elbûvölõ szörnyeteg 10.05 Top Shop 12.00 Híradó 12.10 Asztroshow 13.30
Fél kettõ 14.20 Vilmos herceg 16.05 Remington Steele 17.15 Ezel – Bosszú
mindhalálig 18.30 Híradó 19.10 Cobra 11 20.15 Fókusz 20.45 Barátok közt
21.20 CSI: A helyszínelõk 22.20 Vámpírnaplók 23.20 A fõnök 0.20 Reflektor
0.30 Törzsutas 0.55 Helyszíni szemle 1.55 Autómánia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Mokka habbal 10.00 Stahl konyhája 10.10 Babapercek 10.20 Teleshop
11.55 Született kémek 12.20 Seherezádé 13.15 A préri gyermekei 14.40 Ezo.tv
15.40 Rex felügyelõ 16.40 Második élet 17.35 Seherezádé 18.30 Tények
19.10 Aktív 19.55 Gyilkos számok 20.55 Hõhullám 21.20 Irigy Hónaljmirigy
22.20 A sebhelyes arcú 1.20 Aktív Extra 1.25 Ezo.tv 2.25 Tények este 2.55
Csillagközi romboló 4.25 Alexandra pódium 4.50 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.03 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 12.00 Krónika 12.30 Ütközõ
13.04 Rádiószínház 13.30 A baptista egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35
Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ
18.30 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 23.05 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 a PR-Telecom hálózatán a C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.
Július 8., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Szabó Imre emlékére 12. 13.00
és 18.00 Lapszemle 19.00 Nyílt nap az alapi otthonban (25p), Fogathajtás Cecén (60p), Erdélyi zarándoklat (60p) 23.00 és 0.00
Lapszemle
Július 9., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 Lapszemle 14.00
Nyílt nap az alapi otthonban (25p), Fogathajtás Cecén (60p), Erdélyi zarándoklat (60p) 18.00 Lapszemle 19.00 Nyitott Egyetem:
Kovács L. Gábor (25p), Honvédnap (15’), Szent László-napi koncert (110’) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Július 10., V: 7.00 Heti Híradó 8.00 Nyílt nap az alapi otthonban
(25p), Fogathajtás Cecén (60p), Erdélyi zarándoklat (60p) 13.00
Heti híradó 14.00 Nyitott Egyetem: Kovács L. Gábor (25p), Honvédnap (15’), Szent László-napi koncert (110’) 18.00 Heti híradó
19.00 Alapi férfikonferencia 23.00 és 0.00 Heti Híradó
Július 11. H: 7.00 Heti híradó 8.00 Alapi férfikonferencia 13.00 és
18.00 Heti híradó 19.00 Csillag születik Pálfán (ism. 90p), Hatéves
Búzavirág (ism. 110’) 23.00 és 0.00 Heti Híradó
Július 12., K: 7.00 Heti Híradó 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Heti Híradó 19.00 Közmeghallgatás (95p), 50 éves alapi iskola (ism. 100p)
23.00 és 0.00 Heti Híradó
Július 13., Sze: 7.00 Heti Híradó 8.00 Csillag születik Pálfán (ism.
90p), Hatéves Búzavirág (ism. 110’) 13.00 Heti Híradó, 18.00
Lapszemle élõben 19.00 Sport 23.00 és 0.00 Lapszemle
Július 14., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Alapi férfikonferencia 23.00 és 0.00 Lapszemle
***
Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lapszemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a 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,
PR-Telecom Zrt. — 1231.

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@gmail.com Honlap:
www.bogardesvideke.hu Lapszemle látható: a Bogárdi Tévén és az interneten: www.bogarditv.blog.hu Állandó és idõszaki
rovatok szerzõi, szerkesztõi: Dombi Zoltánné, Gerse Ferenc, Gróf Ferenc, Hargitai Lajos, Hargitai Kiss Virág, Horváth István,
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, Hargitai Gergely, Kovács Benedek. Készült: a Bogárd és Vidéke Lapkiadó nyomdájában. Megjelenik minden csütörtökön. Kéziratok
leadási határideje: kedden 17 óráig. Kéziratot egy hónapon túl nem õrzünk meg. Fenntartjuk jogunkat, hogy a beküldött írásokat a tartalom és a szerzõ szándékának
tiszteletben tartása mellett, közlésük esetén megrövidítsük. A lapban közölt vélemények nem mindig tükrözik a szerkesztõségét, azokért a felelõsséget a nyilatkozók,
illetve szerzõk viselik. Ugyanez vonatkozik a hirdetések tartalmára is. Hirdetésfelvétel: keretes hirdetések: kedden 16 óráig, apróhirdetések: szerdán 10 óráig adhatók
le. Csak a törvénybe nem ütközõ tartalmú hirdetéseket fogadunk el. Lapzárta: szerdán, 12 órakor. Terjesztés: saját terjesztõhálózattal egyéni elõfizetéssel házhoz
szállítással, illetve megvásárolható Sárbogárd és a környezõ húsz település boltjaiban, hírlapárusító helyeken. Elõfizethetõ a terjesztõknél és a szerkesztõségben. 4
hétre: 800 Ft, negyedévre: 2200 Ft, félévre: 4000 Ft, egész évre: 7600 Ft. Eng.sz.: HU ISSN 0866 4382.

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb
médiafigyelõje, az
»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.
1084 Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11.
Tel.: 06(1)303-4738,
fax: 06(1)303-4744.
http://www.observer.hu
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Kiemelt apróhirdetés:

Hanganyagok gépelését vállalom. Telefon: 06 (70)
369 0476.

a Bogárdi TV-ben is látható!

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

FOGSORJAVÍTÁS
06 25 468 556, 06 70 382 8512
SZÕLÕ SÜRGÕSEN ELADÓ
SIMONTORNYÁN,
a Szép Asszony-völgyében (betonúton
megközelíthetõ) kicsi présházzal,
pincével, teljes felszereléssel. Víz van!
Ára megegyezéssel (500.000 Ft-ig).
Telefon: 06 25 464 509,
mobil: 06 70 9530 877

Közmûvesített 600 négyszögöl telek alappal eladó
Ifjúsági u. 11-ben. 06 (70) 2185 666.
Tûzifa eladó – aprított cser: 1950 Ft/q, aprított
akác: 2140 Ft/q, aprított juhar, dió, hárs hulladékfa:
1750 Ft/q. Díjmentes szállítás. 06 (30) 9862 623.

TETÕCSERÉP szállítással
1350 Ft-tól, garanciával.
06 20 9475 970

XI. Szent Péter-napi
Halászbúcsú
2011. július 9.,
Sáregres–Rétimajor

(1228219)

Sárbogárd központjában, téglaépületben elsõ
emeleti, 80 m2-es, erkélyes lakás eladó. 06 (20)
419 4940, 06 (30) 9941 332.
Költöztet? Szállíttat? Hívjon bizalommal! Üvegezés, javító kõmûvesmunkák, festés, rövid határidõvel. 06 (70) 226 1533. (3517878)
Kisebb családi ház eladó. 06 (30) 330 2615.

ROVER 414 SI
2013. május 11-ig érvényes
mûszakival ELADÓ. 06 30 301 6321

2011. július 7. Bogárd és Vidéke

Régi parasztház eladó. 06 (70) 506 3346. (2085187)
Balatonszabadi Sóstó központjában 8 fõ részére
alkalmas nyaraló egész nyáron kiadó. 06 (70) 330
9955. (2085227)
Ház eladó Sárszentágotán 300 négyszögöl telek, 3
szobás, konvektoros. Érdeklõdni: Pákolicz
Árpádné, 06 (25) 476 051. (2085080)

KAZÁNOK 98.000 Ft-tól,
RADIÁTOROK féláron, garanciával
akár hitellel! 06 20 9475 970

Eladó 2 db építési telek Sárbogárd, Bethlen utcában; 14 db betongyám, 16 db 15x15x5 méteres
akác gerenda; új családi ház: Nagylók, Dimitrov u.
1. Érdeklõdni: 06 (25) 460 615.

Tankoljon 5 Ft-tal
OLCSÓBBAN benzint és gázolajat
Cecén a vasútállomási benzinkúton!
Gázolaj kiszállítás legjobb áron!
06 20 9231 567

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

Munkáltatók figyelem!

Kisbálás repce és búzaszalma eladó, 100-200 Ft.
06 (30) 939 1939. (2085141)

Rakodómunkást felveszek. 06 (30) 382 4133.
(2085082)

15-20 lóerõs, összkerékhajtású japán kistraktorok
kitûnõ mûszaki és esztétikai állapotban, gyári talajmaróval eladók. Telefon: 06 (30) 465-0225. (2085141)

Folytatódik a TÁMOP 1.1.2!
Az Európai Unió által támogatott Társadalmi Megújulás Operatív Program
keretében belül munkanélküliek foglalkoztatásához lehetõség nyílik

BÉR-, ILLETVE BÉRKÖLTSÉGTÁMOGATÁSRA.
Részletes tájékoztatásért,
kérjük, forduljanak
a Fejér Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központjához.
Telefon: 06 (25) 508 175.

Tisztelt Vásárlóink!

Bárkaszínpadunk programjai:

9.45 Lévai Ferenc megnyitja a Szent Péter-napi Halászbúcsút
9.50 a Zengõ Óvoda mazsorettcsoportja
10.05 a Pusztaegresi Rozmaring Nyugdíjasklub tánc- és énekbemutatója
10.20 az Alba Regia Nyugdíjas Egyesület
tánccsoportja és kórusa
10.50 Kecskés Laura – ének
11.00 Sáregresi Népdalkör
11.10 Tóth Ildikó és Bakonyi Anett divat–stílus tervezõk bemutatója
11.30 Vakok Állami Intézete – gyerekmûsor
11.45 rekordkísérlet bejelentése: 1000 db
keszeg megsütése egyszerre
Felvonulás a fogadóközponttól – a Sárbogárdi Városi Nyugdíjasklub „keszegdalával” kíséri a menetet
13.00 a rekordkísérlet befejezése, az
1000 db sült keszeg elfogyasztása
13.05 Vándorok Dance School felnõtt-tánccsoport
13.20 Gárdonyi Fanni zenés mûsora
13.40 Cat Dance Club tánccsoport
14.00 Black Horse Country Club felnõtt-tánccsoport
14.10 a halászléfõzõ-verseny eredményhirdetése
15.00 Südi Iringó tánccsoportja – latin
show
15.30 László Attila, a 2011-es Csillag
Születik gyõztesének mûsora
16.15 a székesfehérvári Vörösmarty Színház mûvészei, Váradi Eszter Sára és Buch
Tibor musical- és operettrészleteket adnak elõ
16.40 Sárbogárdi Városi Nyugdíjasklub
17.00 TEN DANCE sárbogárdi táncklub
További programok:

2011. július 11-tõl NAGYSZABÁSÚ
AKCIÓT tartunk a Miklósi ABC-ben!
Zöldség-gyümölcs és vegyi áru BESZERZÉSI ÁRON!

NAGYSZABÁSÚ GÖRÖGDINNYE-AKCIÓ!
Folyamatosan bõvülõ árukészlettel és további akciókkal
várjuk Önöket!

Old Timer autóbemutató (Chevrolet, Fiat
klub)
Gödöllõi Íjász Klub – solymász-, íjászbemutató, jurta
Halételfõzõ-verseny
Vitorlázás, motorcsónakázás, hajózás az
Örsi 7-es tavon
Gyermekfoci, rajzverseny, gyermeksarok
Kézmûvesek, népmûvészek kiállításai
Repülõgép-modellezõ bemutató
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Gólya, gólya, gilice…
Talán soha ennyi gólya nem kelt ki a gólyafészkekben, mint ebben az évben. Tavasszal egyébként is több gólya érkezett, mint a korábbi években. Minden régi fészek benépesült. A gólyapárok kijavították a téli szelek által megzilált, õsi
családi fészkeket, akiknek pedig nem jutott fészek, építettek új helyen.
Mivel terített asztal várta a madárnépet tavasszal Magyarországon a sok tavaszi esõ miatt, a gólyamamák – bízva a jövõben – több tojást raktak a fészekbe a szokásosnál. Volt, ahol négy-öt fióka is kikelt. Tavasszal már beszámoltunk egy
Tinódi utcai új fészek kalandos történetérõl. Már ott is két kisgólya kelepel a szülõk mellett.

Nagy öröm, hogy a sok fióka fölnevelésére van elég eleség, mert
tömegével teremtek a békák, ami e magasan fészkelõ vízi madarunk legfõbb tápláléka. Egyik-másik gólya még arra se vette a fáradságot, hogy kirepüljön a tocsogós Sárrétre, hanem a városon
belül, az árkokban, zöld, füves területeken szálltak le egy kis
békászásra, bogarászásra.
A képen látható gólyacsaládot a Köztársaság úton kaptam lencsevégre. A szülõk éppen távol voltak, míg a négy fióka türelmesen várt a tízórai villásreggelire.
Hargitai Lajos

