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A fa mesterei

E héten szervezték meg második alkalom-
mal Sárszentmiklóson az evangélikus ima-
házban a fafaragótábort.

Írás a 11. oldalon.

Elsõ jubileumát ünnepelte a
cecei juliális, mivel a hétvé-
gén már ötödik alkalommal
került megrendezésre. A
hagyományokhoz híven is-
mét sok fellépõ remek pro-
dukcióit láthattuk, akik a
nagy melegben is próbálták
elkápráztatni a lassan gyüle-
kezõ, de nagyszámúra duz-
zadt közönséget.

Írás a 6. oldalon.

Juliális CecénJuliális Cecén
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A GMO-BOTRÁNY
MINKET IS ELÉRT

A hét elején derült ki, hogy térségünk is
érintett a génmódosított kukorica-vetõ-
mag botrányban.
Mint ismeretes, Magyarországon szigorú
törvény tiltja, hogy bármilyen formában és
bármilyen kis mennyiségben génmódosí-
tott vetõmagot forgalmazzanak a vetõ-
mag-kereskedõk. Magyarország többszö-
rösen kinyilvánította, hogy az ország terü-
letén nem termelhetõ génmódosított nö-
vény. Mint az elõzõ hetekben már lehetett
errõl olvasni, a Dél-Alföldön mégis re-
gisztráltak olyan vetõmagot, amelyben
volt GMO-mag is.
A kormány szigorú intézkedéseket foga-
natosított, s az akkor még nem porzó ku-
koricatáblákat leszántatta, s eljárást kez-
deményezett a vetõmagot forgalmazókkal
szemben.
A hét végén derült ki, hogy a GMO-val fer-
tõzött vetõmagot az ország más területein
is elvetették. Ennek felmérése megkezdõ-
dött. Közben azonban a kukorica porzása
befejezõdött, s mindenhol csöves kukorica
áll már a földeken. Ebbõl az következik,
hogy pillanatnyilag nincs mit tenni. A lá-
bon álló termést kiszántani mezõgazdasá-
gi szempontból értelmetlen, mert ez a nö-
vény már nem fertõz.
Sajnálatos, hogy a rendelet nem egyértel-
mû ezzel kapcsolatban, illetve tartalmaz
irreális követelményeket is. A rendelet ér-
telmében ugyanis nemcsak a fertõzött táb-
lát kell kitárcsázni, hanem annak 400 mé-
teres körzetében a szomszéd táblákon lévõ
kukoricakultúrát is meg kell semmisíteni.
Ez viszont már iszonyatos mennyiséget, s
gazdasági szempontból az országnak ha-
talmas kárt jelenthet.
A gazdák közt a kommunikációs zavarok
miatt óriási a bizonytalanság és felháboro-
dás, hiszen nekik a megélhetésük veszé-
lyeztetett egy elhúzódó, szakszerûtlen
döntés esetén. Ezért máris szövetkeztek,
hogy közösen lépjenek fel érdekeik képvi-
seletében, és kapjanak jogi úton is elégté-
telt, illetve ha úgy alakul, akkor kártérítést.
Hírforrásunk hangsúlyozza, s ez a legfon-
tosabb, amire a gazdáknak megnyugtatá-
sul figyelni kell, hogy nem õk a felelõsek a
kialakult helyzetért! Ugyanis jóhiszemûen
olyan fémzárolt vetõmagot vásároltak,
amelyrõl a vetõmagot forgalmazó egyér-
telmûen tanúsította, hogy nem tartalmaz
GMO-szennyezést. Ha az elvetett vetõ-
mag nem felel meg a jogszabályban rögzí-
tett feltételeknek, azért az anyagi felelõs-
séget a vetõmag forgalmazója, illetve elõ-
állíttatója viseli, a kártérítést pedig az ál-
lam garantálja.
Ha bebizonyosodik (márpedig a laborató-
riumi vizsgálatok ezt bizonyítják), hogy a
vetõmag GMO-szennyezett volt, akkor a
forgalmazó anyagi kártérítésre kötelezhe-
tõ.

A szakemberek hangsúlyozzák, hogy mi-
vel a beporzott csöves kukorica önmagá-
ban már nem fertõz, nincs értelme kap-
kodni, és azt kiszántani. Másfél hónap
múlva kezdõdik a betakarítás, ezért na-
gyon sürgõsen döntenie kell az állam-
nak, hogy most akkor mi a teendõ, mert
ha tovább folytatják a kitárcsázást, iszo-
nyatos kár keletkezhet, és a költségek
megtérülése is bizonytalanná válik. Sze-
rencsére szerdán az esõ is közbeszólt, s
így az égiek is akadályozzák egy elha-
markodott döntés végrehajtását.
Az állami bürokrácia tehetetlenkedése
mérhetetlen károkat okozhat az ország-
nak. Ezért mindenki sürgeti a gyors, a
helyzethez igazodó döntéseket.
Az egyik forgalmazó, a Monsanto hiva-
talos sajtóközleményt bocsátott ki. Eb-
ben a sajtóközleményben megkérdõjele-
zik ugyan az eladott vetõmagok GMO-
fertõzöttségét, de hozzáteszik: „a hivata-
los mérési eredmények azt sugallták,
hogy ez a vetõmagtétel nagyon kis mér-
tékben GM-anyagot tartalmazhatott”.
E közleményben olvasható az is, hogy
amennyiben bebizonyosodna a GMO-
fertõzöttség, s ezt független laboratóriu-
mi vizsgálatok valóban igazolják a táb-
lákból vett minták alapján is, a határo-
zatban érintett területek leszántása he-
lyett a betakarítás után a teljes termés-
mennyiséget átveszik a gazdáktól, s azt
kiviszik az országból.
Amennyiben a vizsgálatok esetlegesen
azt bizonyítanák, hogy tudatos, szándé-
kos volt a vetõmagok GMO-szennye-
zése, hogy így kényszerítse egy multina-
cionális cég az országot álláspontja meg-
változtatására, annak nagyon komoly jo-
gi következménye lehet.
Jelenleg itt tart az ügy. A gazdák nagy ag-
godalommal várják, hogy most mit lép a
mezõgazdasági kormányzat.

Hargitai Lajos

Kormányablak
Egyik olvasónk érdeklõdött afelõl, hogy a
kormányablakok hol találhatók, és milyen
ügyekben lehet hozzájuk fordulni.
Sárbogárd és térségéhez legközelebb Duna-
újvárosban (Vasmû út 39.) és Székesfehérvá-
ron (Piac tér 10.) található kormányablak.
Mindkét helyen hétfõtõl péntekig 8–20 óráig
fogadják az állampolgárokat hatféle ügycso-
portban.
Egészségügy: biztosítási jogviszony lekérde-
zése.
Építésügy: elektronikus térképmásolat, tulaj-
doni lap másolatának lekérdezése, gyorsfor-
galmi közúthálózat kártalanítási eljárása.
Kereskedelem, szolgáltatás: kereskedelmi,
ingatlanközvetítõi, ingatlanvagyon-értékelõ
és közvetítõi, üzletszerûen folytatni kívánt
társasházkezelõi és ingatlankezelõi tevékeny-
ség bejelentése, engedélyezése; szálláshely-
üzemeltetési engedély kérelmezése; telepen-
gedélyezési eljárás.
Szociális, ill. családtámogatás: anyasági tá-
mogatás, családi pótlék (nevelési ellátás/isko-
láztatási támogatás) GYED, GYES, GYET,
TGYÁS igénylése, utazási költségtérítés
egészségbiztosítási ellátás igénybevételével
kapcsolatban.
Vállalkozások: egyéni vállalkozói igazolvány
igénylése, egyéni vállalkozói tevékenység be-
jelentése, azzal kapcsolatos adatváltozás be-
jelentése, egyéni vállalkozói tevékenység
megszüntetése, hatósági bizonyítvány igény-
lése az egyéni vállalkozók nyilvántartásából.
Egyéb: önkormányzati hatáskörbe tartozó
szabálysértések esetében méltányossági eljá-
rás, ügyfélkapu létesítése stb.
A kormányablakoknál intézhetõ ügyek köre
folyamatosan bõvül.

Forrás és információ: www.kormanyablak.hu.

Személyes tapasztalat
Jómagam családtámogatással kapcsolatban
fordultam a székesfehérvári kormányablak-
hoz. Nem kellett várni, azonnal sorra kerül-
tem, mert nem volt tumultus. Nagyon kedve-
sek, segítõkészek voltak az ügyintézõk. Ha-
bár, mivel én úgymond „beleszültem a gyes-
be”, és ezt speciális esetnek ítélték meg, átirá-
nyítottak az OEP-hez, tájékoztatva annak el-
érhetõségeirõl, nyitva tartásáról. Mivel az
OEP-nél pénteken nincs ügyfélfogadás, két-
szer kellett Székesfehérvárra utaznom.
Hasznos kezdeményezés a kormányab-
lak-rendszer, de azt pénzkidobásnak tartom,
hogy egy ügyet két helyen lehet intézni (pl.
anyasági támogatást vagy a kincstárnál, vagy a
kormányablaknál). A térségben élõknek így
is, úgy is utazni kell, ha személyesen szeretné-
nek, vagy kell ügyet intézni. Annyival elõnyö-
sebb a kormányablak, hogy minden nap reg-
geltõl estig van ügyfélfogadás, más hivatalok-
kal ellentétben.
Úgy gondolom, hogy amit csak lehet, azt in-
kább interneten illetve postán keresztül érde-
mes intézni, mert ez a legköltségkímélõbb,
legkényelmesebb megoldás.

Hargitai Kiss Virág



Bogárd és Vidéke 2011. július 21. KÖZÜGYEK 3

„Utasbarát” vasút?
Sok utastársam kérését szeretném tolmá-
csolni a MÁV-nak.
Örültünk, amikor visszaállították a vasúti
közlekedést Sárbogárd és Székesfehérvár
között. Sajnos nagyot csalódtunk, amikor
Felsõkörtvélyesen, Sárszentágotán fel
akartunk szállni a vonatra. Mint kiderült, a
vonat ezeken a helyeken nem áll meg. Pe-
dig volnánk többen is, akik Sárbogárdra, il-
letve Székesfehérvárra utaznánk vonattal.
Ha ez a vonat nem áll meg a régi megálló-
helyeken, hogyan várják, hogy több utas le-
gyen?
Tapasztaltuk azt is, hogy ezt a kis piros vo-
natot egy külsõ vágányról indítják Sárbo-
gárdon, ahol nincs magasított peron. Így a
magasan lévõ vonatlépcsõre az idõsek nem
tudnak felkapaszkodni. Pedig vannak idõs
emberek, akik ezt a vonatot vennék igény-
be, ha a rendelõbe kivizsgálásra mennek,
vagy gyógyszerért jönnek a gyógyszertár-
ba.
Kérnénk, ha tehetik, tegyék ezt a vonatot
„utasbaráttá”! A vasútnak is érdeke, hogy
minél többen vásároljanak menetjegyet
erre a vonatra.

Sok utastársam nevében:
egy felsõkörtvélyesi lakos

Tájékoztató a mozgássérülteket
érintõ változásokról

I. Lakás-akadálymentesítési
támogatás

A 12/2001. (I. 31.) számú kormányrendelet
– ami alapján eddig történt az akadály-
mentesítési kérelem intézése – megválto-
zott. A 74/2011. (V. 2.) kormányrendelet
szerint nem a MEOSZ szervei intézik, ha-
nem az OTP Bank hatáskörébe került. A
támogatás összege nem változott, de költ-
séget számol fel a bank az ügyintézésért, a
kérelem elbírálásáért, a helyszíni szemle
elkészítéséért (környezettanulmány). Ez
és a folyósítási jutalék felszámítása összes-
ségében kb. 25.000 Ft költséget jelente-
nek. Az eddig használatban lévõ nyomtat-
ványok helyett újakat ad a bank. Célszerû
személyesen bemenni a sárbogárdi OTP
Bankba, és ott kérni nyomtatványokat és
tájékozódni a szükséges teendõkrõl. Foga-
dóóráinkon (minden hónap elsõ szerdáján
14.00 és 16.00 óra között a városi polgár-
mesteri hivatal ügyfélszolgálati részén, az
Ady E. úti lakótelep felõl) továbbra is se-
gítjük mozgássérültjeinket ügyeik intézé-
sében.

II. Mozgássérültek közlekedési
kedvezményei

A súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési
kedvezményeirõl szóló új 102/2011. (VI.
29.) korm. rendelet alapján a szerzési és át-
alakítási támogatás iránti kérelmet 2011.
szeptember 15-éig, az azt követõ években
minden év március 31. napjáig lehet elõ-
terjeszteni a súlyos mozgáskorlátozott sze-
mély lakóhelye (állandó lakcím) szerint il-
letékes Kormányhivatal Szociális és
Gyámhivatalához. Aki kérelmét 2011-ben
már benyújtotta, kérelmét ismételten elõ
kell terjesztenie a megváltozott nyomtat-
ványon 2011. 09. 15-éig az elõbb említett il-
letékes hivatalnál.
A már megállapított szerzési/átalakítási
támogatások visszavonásra, a folyamatban
lévõ ügyek megszüntetésre kerülnek. A sú-
lyos mozgáskorlátozottság fennállását iga-
zoló iratok: fogyatékossági támogatás
megállapításáról szóló határozat másola-
ta; 18. életévét be nem töltött, a magasabb
összegû családi pótlékra jogosító betegsé-
gekrõl és fogyatékosságokról szóló 5/2003.
(II. 19.) ESZCSM-rendelet 1. számú mel-
lékletében meghatározott hatályos szak-
orvosi igazolás; a BNO-kód XIII. fõcso-
portjába tartozó vezetõ diagnózisra tekin-
tettel megállapított, legalább 40 %-os
egészségkárosodással rendelkezõ személy
esetében a Nemzeti Rehabilitációs és Szo-
ciális Hivatal, vagy jogelõdje – ORSZSZJ –
hatályos szakvéleménye, szakhatósági ál-
lásfoglalása.
A jövedelemhatár megjelölését a rendelet
nem tartalmazza. A támogatási összegek
jelentõsen emelkedtek (új személygépko-
csi esetében 900.000 Ft; 4 évnél nem idõ-

sebb személygépkocsi esetében a vételár
60 %-a, de legfeljebb 600.000 Ft; segédmo-
toros kerékpárnak minõsülõ, három-, vagy
négykerekû jármû, vagy jármûnek nem mi-
nõsülõ, sík úton önerejébõl 10 km/óra se-
bességnél gyorsabban haladni nem képes,
gépmeghajtású karosszék esetében a vé-
telárnak a társadalombiztosítási támoga-
tással csökkentett vételár minõsül).
A személygépkocsi átalakításának támo-
gatási mértéke az átalakítás költsége, de
legfeljebb 90.000 Ft.
Figyelem! 2012-ben még lehet igényelni a
7.000 Ft közlekedési támogatást, de 2013-
tól ez megszûnik.

III. Parkolási igazolvány
A súlyos mozgáskorlátozott személyek
közlekedési kedvezményeirõl szóló 102/
2011. (VI. 29.) korm. rendelet hatályon kí-
vül helyezte a súlyos mozgáskorlátozott
személyek közlekedési kedvezményeirõl
szóló 164/1995. (XII. 27.) korm. rendele-
tet, illetõleg a mozgásában korlátozott sze-
mély parkolási igazolványáról szóló 218/
2003. (XII. 11.) korm. rendeletet (a továb-
biakban Pr.) módosította. A hatályos jog-
szabály értelmében a parkolási igazolvány
igénylésére és hatályának meghosszabbí-
tására a 2011. július 2. napját követõen ki-
állított, „7 pontos” orvosi igazolás nem fo-
gadható el! Azokat az igazolásokat, ame-
lyek 2011. július 2. napja elõtt lettek kiállít-
va, legkésõbb 2011. december 31. napjáig
lehet elfogadni. A kiállított parkolási iga-
zolványok az érvényességükön belül fel-
használhatók.
Július 2-ától az ügyintézés menete a követ-
kezõ: a Magyar Államkincstárhoz kell be-
adni a fogyatékossági támogatási kérel-
met, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális
Hivatal (NRSZH) kiadja a szakvéleményt,
melynek alapján az Államkincstár határo-
zatot hoz. Ehhez kérelmi adatlapot a
www.allamkincstar.gov.hu oldalon lehet
letölteni. Ezzel a szakvéleménnyel lehet a
parkolási igazolványt az okmányirodában
igényelni.

A mozgássérültek
sárbogárdi csoportjának vezetõsége

Kérdezték
Milyen alapon jár
szeretetcsomag?

A napokban ismét osztott élelmiszercso-
magokat a karitász. Olyan is kapott csoma-
got, akinek 120.000 Ft a nyugdíja. Másnak
meg, aki rászorulna, nem jutott. Van pél-
dául egy házaspár az Ady Endre úti lakóte-
lepen, akiknél nagyon elkélne a segítség,
mert a feleség kemoterápiára jár, a férj
agyvérzést kapott nemrég, és lebénult az
egyik fele.
Környezettanulmányt kellene végezni, csi-
nálni egy felmérést, az ilyen eseteket
elkerülendõ.

Néhány nyugdíjas

A karitász valódi rendeltetése
Mint azt megtudtam, a sárbogárdi karitász
és református segítõi körülbelül 500 csa-
ládnak osztanak szeretetcsomagot bizo-
nyos idõközönként – az országos karitász
ez irányú vállalásának „köszönhetõen”. A
karitásznak nincs jogosultsága ellenõrizni,
felmérni, hogy ki a rászoruló és ki nem. A
rászoruló családokhoz, emberekhez a csa-
ládsegítõtõl, az egyházaktól és az önkor-
mányzattól kapott információk, valamint a
hozzájuk érkezett jelzések alapján jutnak
el.
A karitász tagjai önként, fizetség nélkül
vállalják ezt a nagy munkát; a saját erejük-
bõl és költségükön hordják ki a csomago-
kat. Elsõdleges feladatuk azonban nem a
csomagosztás, hanem embertársaik lelki
támogatása, a hétköznapi teendõkben,
nehézségekben való segítése.
Örömmel fogadják újabb önkéntes segítõk
jelentkezését!

Hargitai Kiss Virág

NYÁRI NYITVANYÁRI NYITVA
TARTÁSTARTÁS

Értesítjük tisztelt ügyfeleinket,Értesítjük tisztelt ügyfeleinket,
hogyhogy szerkesztõségünkszerkesztõségünk
augusztus végéigaugusztus végéig

hétköznap 8–16 óráighétköznap 8–16 óráig

tart nyitva.tart nyitva.

SzerkesztõségSzerkesztõség
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Tíz éve dõlt le a szovjet obeliszk
1998. november 11-én „Örök dicsõség...” címmel egy írás jelent meg a Bogárd
és Vidéke hetilapban a Hõsök terén akkor még álló szovjet obeliszkrõl.
1956-ban sem sikerült ledönteni az orosz hódítók emlékmûvét, amelyen ol-
vashattuk a feliratot: „Örök dicsõség a szovjet hadsereg katonáinak, tiszthe-
lyetteseinek és tisztjeinek, akik a magyar nép függetlenségéért estek el.” Raj-
ta a Szovjetunió címere, tetején a rég betiltott, önkényuralmi jelkép, a vörös
csillag. Az obeliszk mögött állt üresen a magyar hõsi emlékmû talapzata. A
magyar hõsi emlékmûvet még a hatvanas években számûzték innen a város
szélére, a tüdõgondozó elõtti szûk kis területre. A rendszerváltás után sok-
szor esett szó arról, hogyan lehetne eltávolítani azt a szovjet emlékmûvet, és
hogyan lehetne visszahelyezni az eredeti talapzatára a magyar emlékmûvet.
Addig nem volt ehhez a város vezetésében elég bátorság, azután meg nem
volt elég akarat, mások meg így látták jónak, ahogy van. Még három évet kel-
lett várni a változásra.

Közös összefogással
Aztán 2001. augusztus 6-án légkalapács
csattogása vert visszhangot a Hõsök tere
körül álló házakon. Az arra járók csodál-
kozva szemlélték, ahogy Nagy László vál-
lalkozó hatalmas erejû gépe dolgozott a
szovjet gyõzelmi obeliszk betontömbjén.
Aztán megbomlott az obeliszk egyik sarka,
és feltárult a gyönge belsõ rész. Ezt aztán
módszeresen bontotta, darabolta a masi-
na, míg egyszer csak hatalmas robajjal le-
dõlt a felsõ nagy hasáb. Döngve csapódott
a földbe, hogy megremegtek a szomszédos
házak is.

Így írt errõl akkor
a Bogárd és Vidéke:

Egy idõs ember megrendülten, fátyolos
szemmel állt a bámészkodók közt.
– 1956-ban hiába próbáltuk, nem tudtuk
ledönteni a szovjet hatalom elnyomásának
ezt a jelképét. Fél évszázadot kellett vár-
nom, hogy megérjem ezt – mondta.
– Miért nem hagyják nyugodni a halotta-
kat? Építenének inkább ennek az árából
járdát az utcánkban! Ilyen hülyeségre köl-
tik az adófizetõk pénzét? – szállt vitába ve-
le egy fiatalabb férfi.
– Nem közpénzbõl csinálják – szólt közbe
egy harmadik. – Társadalmi munkában
dolgozik a gép is, társadalmi munkában
helyezik vissza a régi talapzatára a magyar
hõsi emlékmûvet, amit a túlbuzgó kommu-
nista vezetés tett ki a város szélére a hatva-
nas években.
– Nincs annak ott jó helye? Miért kell itt
bolygatni a halottakat? – kapcsolódott be a
lassan szóváltásba torkolló eszmecserébe
egy újabb polgár.
– Már ne haragudj, de itt most nem egy sír-
követ bontanak, hanem egy világhódító,
elnyomó hatalom jelképét, a szovjet obe-
liszket – replikázott vissza megbotránko-
zott arccal az idõsebb férfi. – A halottak itt
fekszenek körben, meszesgödrökben: oro-
szok, németek, románok, grúzok, ukránok
vegyesen. Õket senki sem kérdezte, hogy
meg akarják-e hódítani a kommunizmus
vagy a német fasizmus nevében a világot.
Idegen eszmékért haltak meg mind. Négy-
százan fekszenek itt, de sehol nem olvas-

hatod egynek se a nevét. Nézd, mi volt
ezen az obeliszken: egy már nem létezõ ál-
lam, a Szovjetunió címere, semmi más.
Nem síremlék volt ez, hanem egy összeom-
lott világbirodalom gyõzelmi jelképe. Száz
nép elnyomása, sok tízmillió ember el-
pusztítása, lágerekbe hurcolása árán jött
létre az a rendszer, ami nem volt egyéb,
mint a népek börtöne. Ebben a börtönben
a miénk volt a legvidámabb barakk.

– No, de mi lesz a halottakkal, akik itt fek-
szenek?

– Nem lesz exhumálás – vette át a szót az
egyik szervezõ. – A holtak békéjét senki
nem bolygatja, és végre lesz majd számuk-
ra is egy igazi emlékmû. Ha bárki idejön a
volt szovjet birodalom azóta felszabadult
országaiból, leteheti a virágot oda.

Ki megrendüléssel, ki rémült döbbenettel
szemlélte az obeliszk bontását. Sokan oda-
mentek, és elvittek egy-egy kõdarabot em-
lékül a törmelékbõl. Mint 1956-ban a le-
döntött Sztálin-szoborból, vagy 1989-ben a
ledöntött berlini falból. Egy idõs ember,
miközben egy kõdarabot tett a táskájába,
így szólt:

– Nekem itt ért véget az a szörnyû világ.
Sárbogárdon legalábbis ez a határpont
számomra. Nézd, mennyivel világosabb
lett, hogy nem áll az obeliszk. Nagyon vá-
rom, hogy újra a Hõsök terén láthassam
eredeti talapzatán a magyar hõsi emlék-
mûvet, amelyiken ott olvashatom az elsõ
világháborúban elesett nagyapám, a máso-
dik világháborúban elesett bátyám, nagy-
bátyám és apám nevét.

A hõsi emlékmû újraavatása
Kedden délutánra már csak a simára tisztí-
tott lépcsõk maradtak. Az emlékmû felsõ
részét Nagy László egyben elszállíttatta
sárszentmiklósi telepére. Mint mondta,
megõrzi azt az utókor számára emlékként.
Hét végén a talapzatára helyezték a ma-
gyar világháborús emlékmûvet, amit Hu-
szár Péter kõfaragómester felújított, és a
neveket újravéste.
Hosszú folyamat elõzte meg a munkálato-
kat: engedélyek beszerzése, az új terv elké-
szítése, anyagi fedezet biztosítása stb.
Elsõként a szovjet katonai temetõben ma-
gasodó obeliszk lebontására került sor,
majd a magyar világháborús emlékmû
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A Hõsök tere története
A nagy, sáros sárbogárdi piactérnek egészen a század-
fordulóig nem volt neve. A nép piactérnek hívta, mert
itt tartották a heti piacokat, vásárokat, és itt mûködött
minden hajnalban az „emberpiac”: itt gyülekeztek a
munkára várók, akik közül a szükséges létszámot kivá-
logatták a környezõ uradalmak intézõi és a helyi ma-
gángazdák.

1903-ban az elöljáróság rendeletet hozott a közvilágí-
tásról, ekkor tesznek említést elõször e térrõl. A hatá-
rozatban ekkor már a piactérnek Erzsébet tér a neve.

„A helyõrség ösztönzésére ismételten napirendre került
az I. világháborúban elesettek emlékmûvének felállítása.
Az elsõ emléktáblát 1922-ben a zsidó hitközség helyezte
el a zsinagógában, 1926-ban már az Iparos Olvasókör-
ben is emléktábla „vigyázta” a hõsök emlékét. A kezde-
ményezésekre válaszul a református és a római katolikus
egyházközség is emléktáblán örökítette meg a felekezet-
hez tartozók nevét. A képviselõ-testület elsõ határozata
1923-ban kelt. 1929-ben arról döntöttek, hogy a piactér
Andrássy út felõli részét parkosítják, s ott méltó környe-
zetben állítják fel az I. világháború hõseinek emlékmû-
vét. A gazdasági válság, mint annyi más kezdeményezést,
az emlékmû felállítását is elodázta.” (Sárbogárd történe-
te, 198. old.)

1936-ban még nem állt az emlékmû. Erre ugyan több
gyûjtést is rendeztek. Egy megõrzött meghívó tanúsá-
ga szerint 1936. november 29-én a Sárbogárdi Járási
Frontharcos Szövetség mûsoros estélyt rendezett. En-
nek bevételét feltehetõleg az emlékmû költségeire
szánták. Eközben a fensõbbség irányába is történtek
lépések annak érdekében, hogy elõbbre mozduljon az
emlékmû építésének ügye. Csizmadia Imre sárbogár-
di református kántortanító és zeneszerzõ kórusmûvet
írt József fõherceg verses szövegére. A zenemû címe:
„Igazságot Magyarországnak”. A hazafias hevületû
mûvet „nagybányai vitéz Horthy Miklósné nagy-
asszonynak, a szegények jótevõjének” ajánlotta a szer-
zõpáros. A mûvet méltatta a Pesti Hírlap és a Tanítók
Lapja. Feltehetõen e kapcsolat révén sikerült meg-
nyerni József fõherceget az emlékmûállítás ügyének.
Szerzõdést kötöttek Ungvári Lajos szobrászmûvésszel
és Derzsy Gergely kõfaragóval. 1942 tavaszán a piac-
tér átrendezése is befejezõdött, a téren felállított piaci
bódékat eltávolították, s 1942. június 14-én József fõ-
herceg, tábornagy jelenlétében megtörtént a hõsi em-
lékmû leleplezése. Ekkor azonban már nemcsak az el-
sõ világháború, hanem tragikus módon a második vi-
lágháború halottainak emléke elõtt is tisztelgett a la-
kosság. A terület új nevet kapott, az Erzsébet tér elne-
vezését Hõsök terére változtatták.

(Forrás: Sárbogárd története, 102, 198. oldal; Pesti
Hírlap, 1939. május 17.; Tanítók Lapja, 1939. május 1.)

A háború után a teret szovjet hõsi temetõvé alakítot-
ták át. Ide hordták össze tömegsírokba a környéken
meghalt katonákat, tekintet nélkül arra, milyen nem-
zethez tartoztak. Az ötvenes évek elején elkészült a
szovjet obeliszk és a temetõ körül vörös homokkõbõl
egy kerítés. A hatvanas évek végén lebontották a kerí-
tést és a tömegsírokon lévõ beton sírköveket. Eltávolí-
tották talapzatáról a magyar hõsi emlékmûvet, majd
azt a tüdõgondozó elõtti sarkon állították fel. Itt volt
egészen 2001-ig. A magyar hõsi emlékmûvet 2001. au-
gusztus 11-én helyezték vissza eredeti talapzatára, új-
raavatása 2001. augusztus 20-án volt. A köré épült
emlékmûegyüttes a következõ évben készült el, me-
lyet 2002. augusztus 20-án avattak fel.

Hargitai Lajos

visszatelepítésére annak eredeti ta-
lapzatára.
A lakosság többségének egyetértõ
támogatása mellett néhányan kriti-
kát, ellenvéleményt is megfogalmaz-
tak. Az újságok folyamatosan tájé-
koztatták a lakosságot a Hõsök tere
rekonstrukciójáról. Az önkormány-
zati ülés, ahol a tervrõl döntöttek,
nyilvános volt, ahol bárki elmond-
hatta volna a véleményét. Ezen kívül
a polgármesteri hivatal elõterében ki
volt állítva az a makett, amely a Hõ-
sök tere leendõ szerkezetét ábrázol-
ta. A makett mellett egy doboz állt a
papíron megfogalmazott vélemé-
nyek számára. És rendkívül sok véle-
mény érkezett. A többség egyetér-
tett, támogatta a kezdeményezést.
Volt nyilvános közmeghallgatás is
ebben az idõszakban, ahol szintén
megtekinthették a terveket, és véle-
ményt mondhattak róluk.
Az obeliszk eltávolításához az orosz
nagykövetségen keresztül hivatalo-
san kaptunk nemzetközi hozzájáru-
lást, s így diplomáciai szintû egyetér-
téssel került sor a bontásra. Vállal-
tuk, hogy készül majd az itt nyugvók
emlékét méltó módon õrzõ emlékkõ
is.
A Hadisírgondozó Iroda jelentõs se-
gítséget adott az elõkészítésben. Kü-
lön köszönet illeti a sárbogárdi szár-
mazású dr. Szabó Péter támogató se-
gítségét.
A munkát alapos, mindenre kiterje-
dõ tervezés, engedélyeztetési folya-
mat elõzte meg.
Nagy László vállalkozó társadalmi
munkában (nem közpénzen!!!) spe-
ciális gépekkel végezte a bontást. Az
átalakítási munkálatok költségeit el-
sõsorban magánszemélyek, vállalko-
zások pénzbeli illetve természetbeni
adományai, a Terméskõ Kft. 5 millió
Ft értékben szobrászati kõ alap-
anyag felajánlása fedezi. Ugyancsak
magánszemélyek adományaiból
gyûlt össze az a közel 4,5 millió Ft,
amire alapozva pályázatot nyújtott
be tavasszal az önkormányzat a tér
rekonstrukciójára.

Nem történt sírgyalázás!
Akiket ide temettek, továbbra is itt
pihennek, nem szedték fel a holta-
kat. Minden nemzet itt elhantolt hõ-
seinek van emlékmûve az emlék-
parkban. A holtak nem háborúznak.
Jól megférnek egymás mellett az
orosz, kirgiz, tatár, kozák, német,
román és magyar hõsi halottak.

Az emlékmûegyüttes
A szervezõk elsõdleges célja az volt,
hogy a megépülõ millenniumi em-
lékparkban a magyar történelmi
múlt emlékei és a két világháború-
ban elesett halottak emlékmûve mel-
lett méltó tiszteletet kapjon minden
itt eltemetett halott, bármilyen nem-

zetiségû volt is. Megérdemlik, hogy
méltón emlékezzen meg róluk az
utókor.

Az emlékmûegyüttes egy év alatt ké-
szült el. Az avatási ünnepre 2002. au-
gusztus 20-án került sor. Huszár Pé-
ter ekkorra elkészítette a millenniu-
mi emlékmûegyüttes minden ele-
mét, amelyek félkörben körülveszik
a helyére visszakerült hõsi emlékmû-
vet. Közben elkészült a teljes terep-
rendezés, a magyar történelem neve-
zetes eseményeit jelképezõ oszlo-
pok, s az itt nyugvó halottak emlékét
õrzõ emlékkövek.

Az emlékmûegyüttes a Kárpát-me-
dencét formázza, s így is lett tájolva.
Körben a magyar történelem jeles
eseményeit megörökítõ kövek áll-
nak. Ezek közt a legszebb, államala-
pító királyunk, Szent István dombor-
mûve a millenniumi évfordulót idézi.
A félkör fókuszában egy torony
emelkedik egy kõharanggal a tete-
jén.

A Városszépítõ és Hagyományõrzõ
Egyesület volt a Hõsök tere megújí-
tásának kezdeményezõje. Ennek fõ
szorgalmazója vitéz Jobban János
nyugalmazott tanító volt, aki maga is
megjárta a második világháború
poklát. A nemes kezdeményezést az
emlékmûegyüttes megépüléséig fo-
lyamatosan több millió forinttal tá-
mogatta egy Amerikában élõ magyar
hazafi, Fabó László. Azóta Jobban
János és Fabó László is meghalt. Em-
léküket a Hõsök terén megépült
emlékmûegyüttes is õrzi. A kezde-
ményezéssel egyetértve a sárbogárdi
önkormányzat elõkészítõ bizottsá-
got hozott létre dr. Horváth Endre
alpolgármester irányításával. A tér
felújítási látványtervét Bártfai Antal
mérnök készítette.

Tíz év után az emlékmûegyüttes már
felújításra, továbbépítésre szorul. A
szökõkút teljes megépítésére akkor
már nem jutott pénz. Egyes részek
azon és más részeken még befejezés-
re várnak. Emellett ki kellene javíta-
ni a padozat hibáit is.

Huszár Péter eredetileg úgy tervez-
te, hogy ezt a munkát tovább kell
folytatni. Igen, kell is tovább folytat-
ni ezt a munkát, hiszen az emlék-
mûegyüttes azóta a város és e térség
valóságos szakrális központja lett. Itt
rendezik a nemzeti ünnepeket, és
mindig vannak helyi és idegen láto-
gatók, akiket megérint a hely vará-
zsa, s ott sétálva olvassák a múlt üze-
netét a köveken.

Tíz esztendõ már történelem a város
életében. Augusztus 20-án a Hõsök
terén nemcsak az államalapításunk-
ra, Szent István országára, hanem a
tíz évvel ezelõtt történtekre is emlé-
kezünk!

Hargitai Lajos
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Juliális – ötödik felvonás
Elsõ jubileumát ünnepelte a cecei juliális, mivel a hétvégén már
ötödik alkalommal került megrendezésre. A hagyományokhoz
híven ismét sok fellépõ remek produkcióit láthattuk, akik a nagy
melegben is próbálták elkápráztatni a lassan gyülekezõ, de
nagyszámúra duzzadt közönséget.
A rendezvényt Varga Gábor polgármester nyitotta meg, akit a
sárbogárdi Nyanyi-dance hiphopcsoport követett, akik énekkel és
táncparódiával készültek. Õk az este folyamán még visszatértek a
színpadra, csakúgy, mint az utánuk következõ Gerlice Néptánc
Egyesület, akik több tájegységrõl származó táncokat adtak elõ,
így bemutattak magyar és erdélyi területekrõl származó táncokat
is.

Mint minden évben, idén is bemutatták tudásukat a Németkéri
Német Nemzetiségi Tánccsoport tagjai, akik a magyarországi né-
met nemzetiségi néptánckincs és a németkéri sváb hagyományok
ápolását tartják szem elõtt. Elõadásukban egyszerre léptek szín-
padra kicsik és nagyok, korosztálytól függetlenül.

Ezután a Cecei Általános Iskola végzõs diákjai adták elõ Fazekas
Mihály Lúdas Matyiját. A szereplõk jól felkészültek, és élvezetes
mûsorral fogadták a közönséget, akik a melegben inkább az ár-
nyékot nyújtó sátrak alól szemlélték az eseményeket. Az iskolá-
sok elõadását a Pálfai Vándorok Tánciskola fellépése követte,
akik két korosztállyal képviseltették magukat, és a Grease címmel
futó mûsorukból láthattunk néhány táncot mind a kisebbek, mind
az idõsebbek jóvoltából.

Ezt követõen a Búzavirág Népdalkör tagjai léptek a színpadra,
többször is a nap folyamán, de azt is vállalták, hogy ha esetleg bár-
milyen ok folytán késne a sztárvendég, akkor készenlétben állnak
a színpad mellett, és bármikor készek kiállni egy másik program-
mal, amit Varró János, a csoport mûvészeti vezetõje meg is tett.
Nemcsak énekeltek, hanem a Hotel Mentol varázsában táncra is
perdültek. Utánuk a cecei Standard Tánccsoport salsát táncolt.
Õk az idei évben bogyiszlói táncosokkal is bõvültek.

Ha a bemutatójuk után körülnéztünk, láthattuk, hogy szép számú
közönség gyûlt össze a nézõtéren. Köszönhetõ volt ez a magas
színvonalú fellépõknek, a már-már lemenõben lévõ, kevésbé sütõ
napnak, annak, hogy a jó hangosítás miatt messzirõl is hallható
volt a rendezvény, de legnagyobb mértékben annak, hogy megér-
kezett az ötödik cecei juliális sztárvendége Hevesi Tamás szemé-
lyében, aki nemcsak énekes, hanem a Ferencváros nõi futballcsa-
patának vezetõedzõje is. Az új albumáról is adott elõ dalokat, de a

legnagyobb sikert természetesen a slágereivel aratta. „Mindent
megteszek, hogy én legyek az elsõ…” – énekelte mindenki a
színpadon és elõtte. Kijelenthetjük, hogy a többségnek szerzett
egy jó napot.

A koncert után ismét színpadra lépett a Nyanyi-dance, a Gerlice
Néptánc Egyesület és a Búzavirág Népdalkör. Az utóbbi két cso-
portnak, a németkérieknek és Varga Gábornak az ötéves munka
és támogatás elismeréséül Bajer Tiborné, a rendezvény fõszerve-
zõje nyújtott át egy-egy ajándékot.
A szombati nap zárásaként Lakatos József tartott retro diszkót,
ami hajnalban ért véget.
Vasárnap délután a cecei öregfiúk mérkõztek meg egymással,
ahol teljesen más futballt láthattunk, mint a mai meccseken. A
legnagyobb különbség az volt, hogy ezek az emberek nagyrészt el-
találták a kaput, és hajtottak a labdáért, ami manapság eléggé ki-
szorul a játékból. A mérkõzés végeredménye: 4-3 a „rutinosab-
bak” javára.
A juliális célja a közös cselekvés, az, hogy a ceceieknek is legyen
egy kis szórakozási lehetõségük, ami a sok támogató ellenére még
mindig nehéz, és összefogást igényel. Reméljük, hogy a követke-
zõkben ezt is sikerül elérni!

Menyhárt Daniella



Bogárd és Vidéke 2011. július 21. KÖZÖSSÉG 7

A IX. Nagylóki
Napok

tervezett programja

2011. augusztus 5.
(péntek)

17.00 a felújított közösségi ház (IKSZT) ünnepé-
lyes átadása

2011. augusztus 6.
(szombat)

Helyszín: sportpálya.
9.00 utcák bajnoksága, kispályás labdarúgóku-
pa
13.00 tûzoltóbemutató
14.00 ENDUROCROSS-bemutató
15.00 solymászbemutató
16.00 a Sárosdi Kempo Klub bemutatója
17.00 Nagylók–Dunaújvárosi Kohász öregfiúk,
barátságos labdarúgó-mérkõzés
20.00 SZEXI Dívák latin show – Südi Iringó
táncstúdiójának elõadása
20.30 Csikó Szabolcs táncelõadása
21.00 LÁSS CSODÁT! – tûzzsonglõrök, akroba-
ták, artisták produkciója
22.00 nosztalgia DISZKÓ a Lóki tarisznyában B.
Tóth Lászlóval

2011. augusztus 7.
(vasárnap)

Helyszín: sportpálya.
9.00 borverseny – dr. Bögyös Gábor és családja
pincészete
11.00 gyerekmûsor
12.00 ebéd
13.00 köszöntõ
13.15 a Nagylóki Népdalkör és a szabadegyhá-
zai Boglya citerazenekar mûsora
13.45 a Hantosi Bokréta néptánccsoport elõ-
adása
14.15 a Sárbogárdi Black Horse Country Club
mûsora
14.45 nosztalgikus dalok – Tóth Szilárd elõadá-
sa
15.15 a Szilágysámsoni Csigeresek néptánc-
csoport bemutatója
15.40 a Hantosi Népdalkör mûsora
16.00 eredményhirdetés (Virágos Nagylókért,
utcák bajnoksága, borverseny)
16.30 Három kívánság – nagylóki szülõk mese-
játéka
16.45 a nagylóki férfikórus elõadása
17.00 Répamese – nagylóki szülõk mesejátéka
17.15 Hajnal János és barátai – zenés mûsor
18.00 A rátóti csikótojás – nagylóki szülõk me-
sejátéka
18.15 a FANTÁZIA együttes zenés, táncos mû-
sora
19.00 vacsora (nyárson sütött disznó)
20.00 az R-GO együttes élõ koncertje
22.30 a Jolly & Románcok mûsora

Sûrû nagylóki nyár

Nagylókon mozgalmas hónapok járnak,
egyik esemény váltja a másikat. Az Iringó
tanösvény évfordulója és a lovas kocsis
verseny után az aratóünnep és az immár
20. mezõföldi teljesítménytúra követke-
zett. A héten tartották a kettesfogat-haj-
tót, hamarosan pedig megrendezik a lóki
napokat augusztus 5–7-ig. Ennek kereté-
ben veszi birtokba a falu népe a szépen fel-
újított faluházat. A héten még szorgos ke-
zek dolgoznak belül, ám kívül már virágba
borult az épület elõtti kis park.

A fogatok versenyén a nagy meleg ellenére
nagyszámú közönség gyûlt össze, és ver-
senyzõbõl se volt hiány. Mindenki igyeke-
zett árnyékba húzódni, közben ment a fõ-
zõcskézés, jó hangulatú beszélgetések kí-
séretében.
Az idei versenyt 3 kategóriában bonyolí-
tották. Izgalomból is kijutott: lélegzet-
visszafojtva vártuk, amikor a kocsik tem-
pósan száguldottak bele a kanyarba. Lát-
tuk, ahogy megfeszülnek a lovak izmai, a
hajtó és segédje pedig virtuóz módon
egyensúlyoznak a kocsival. Van egy pilla-
nat, amikor a hirtelen felvert porfelhõben
minden eltûnik. Ilyenkor talán még a szív-
dobbanásunk is kihagy. Ám mikor kitör-
nek a kanyarból a lovak, az semmihez se
hasonlítható, felemelõ érzés, kórusban ki-
áltjuk, hogy „HÚÚÚ!” meg „HAAA!”

Eredmények

Akadályhajtás versenyszámban 1. Tallós
Menyhért, 2. Ihász Béla, 3. Vida Károly, 4.
Ferencz Róbert, 5. Semjén Attila, 6. Kiss
Nándor.

Vadászhajtás versenyszámban 1. Vida
Károly, 2. Vámosi István, 3. Semjén Attila,
4. ifj. Ihász Béla, 5. Kiss Nándor, 6. Ihász
Béla.

A szabadidõs kategória újdonság, mely-
nek célja, hogy versenykörülmények kö-
zött készüljenek föl a fiatal, új hajtók a
nagy versenyekre. Ebben Tóth Lajos, Tóth
Roxána és Kiss Dominik indultak.

Tauzné Piroska és Hargitai-Kiss Balázs
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Töredékek
Néhány töredék önkormányzati aspektusból

a Nemzeti Vidékstratégiai Koncepció társadalmi vitájához
1990-tõl 2010-ig öt cikluson keresztül a Fejér me-
gyei Lajoskomárom nagyközség polgármestere
voltam, 1994-tõl négy cikluson át megyei képvise-
lõ, így ebbõl a szemszögbõl írom le észrevételei-
met. Meggyõzõdésem, hogy a 24. órában vagyunk
a vidékstratégia, „a magyar vidék alkotmányának”
megteremtése érdekében.
Visszatekintve, a rendszerváltás egyik legjelentõ-
sebb eseményének az önkormányzati törvény
megalkotása bizonyult. Fõleg úgy, hogy a települé-
sek éltek az önállóság adta lehetõségekkel. Civil
szervezõdések ezrei alakultak a szûkebb pátria ér-
dekében. Infrastruktúrában – víz, gáz, telefon, utak
– pedig egységnyi idõ alatt a múlt század végéig
kell visszahátrálni hasonló fejlõdés regisztrálásá-
hoz. Ezek a beruházások a lakosság – sokszor erõn
felüli – tehervállalásával épültek. Már elhalt kistele-
pülések éledtek fel fõnixmadárként úgy, hogy az
önkormányzatiság érdekvédelem-, érdekérvénye-
sítõ képessége nem megoldott – ma sem. A banki,
ipari, kereskedelmi lobbi összehasonlíthatatlanul
erõsebben, hatékonyabban mûködik.
Az önkormányzatok – mint érrendszer a testet – há-
lózzák be az országot. Az érrendszerben a verõere-
ken – városokon – kívül rendkívül nagy szerepe van
a hajszálereknek – kistelepülések – is. Ha bárme-
lyik megsérül, az egész testre – az országra – kiha-
tással van, gyógyítani kell. A gyógyításnál olcsóbb
a megelõzés. Az önkormányzatok összessége ma-
ga az ország. Fejlesztésük a nagypolitikának is ön-
érdeke.
Ez a fejlesztés ma az egyik legtöbbet vitatott kér-
dés. A fejlõdés egyenlõtlenségei országosan, de a
mi megyénkben is megfigyelhetõk. A területfej-
lesztés dilemmája: fejlesszünk, vagy felzárkóz-
zunk? Megyénk fejlettségében a rendszerváltás
elõtti politikai döntések köszönnek vissza. A déli ré-
szeken a nagyüzemi, intenzív mezõgazdasági ter-
melést preferálták, a feldolgozást, ipart nem. Ezek a
területek most szenvedik az infrastruktúra és mun-
kahelyteremtés minden nyûgét.
Korábban országosan a falvaknak a fejlesztésre
szánt pénz 8-12 %-a jutott. Ma helyrehozható lenne
ez a méltánytalanság, hiszen például pályázatokra
egyes felmérések szerint 2500 település nem,
vagy alig rendelkezik saját erõvel. Az elvándorlás
senkinek sem megoldás, a lélektani okok mellett ki-
számították, hogy hússzor olcsóbb a helyben mara-
dás.
Sajnálattal állapíthatjuk meg, hogy a mindenkori
kormányok a rendszerváltás óta tulajdonképpen
mulasztásos törvénysértést követnek el, mert a
törvényekben deklarált kiegyenlítés, felzárkóztatás
csak részeredményeket hozott. A fejlettségét te-
kintve élenjáró közép-dunántúli régióba megyénk
10 kistérségébõl továbbra is 3 szerepel hátrányos
helyzetû besorolásban (az enyingi, a sárbogárdi és
az abai).
Az ismert döntés az M8-as építésének 2013 utánra
halasztásáról nagy visszhangot váltott ki a helyi és
országos sajtóban, ahol konstatálták a döntés szin-
te elviselhetetlen következményeit a megye déli
részére. Megyei önkormányzati szinten is megfo-
galmazódott a hátrányos helyzet pozitív diszkrimi-
nációs, kohéziós döntések igénye, illetve a kedvez-
ményezett térségek besorolásáról szóló kormány-
rendelet is megfogalmazza: „E kormányrendeletek
és miniszteri rendeletek felhatalmazása alapján ki-

írt pályázatok elbírálása során az e térségekbõl be-
nyújtott pályázatokat elõnyben kell részesíteni.”
Ha kissé kitekintünk, az alábbi tendenciákat láthat-
juk:
A XX. sz. végén megfigyelhetõ egy erõs kihívás a
centralizációval szemben: a lokalizmus és regio-
nalizmus. Az alulról építkezõ társadalom átrendezi a
hatalomgyakorlás szerkezetét. A decentralizáció
még egy városon belül is megfigyelhetõ (kerületi
önállóság, részönkormányzat). A kisléptékû terek
felértékelõdtek, amit az egyén át tud tekinteni, mû-
ködésére hatni tud. A településeken túl kialakul egy
másik kötõdés, a regionalizmus. Ez területi érdek-
közösséget fejez ki a települések helyi társadalmi
rétegei között.
Az együttmûködés formája lehet 1) tradicionális
gyökerek – a kistérségi mozgalmak egy része erre
épül, az urbanizáció növekedésével csökken a tra-
díció szerepe; 2) a hátrányos helyzet, közös fenye-
getettség is lehet összetartó erõ – ez gyakran a vá-
rosokkal szemben jelentkezik; 3) gyakran megfi-
gyelhetjük, hogy a kisvárosok nem tudják betölteni
egy-egy kistérségben a vezetõ szerepet – saját bel-
sõ konfliktusaikkal vannak elfoglalva, illetve szûken
csak a saját érdekeiket nézik; 4) a regionalizmus
erõsödõ szerepénél pedig megfigyelhetõ, hogy
egyre nagyobb földrajzi egységek fonódnak össze
– ez az új regionalizmus kikezdi a hagyományos
közigazgatási határokat, illetve próbára teszi a köz-
ponti hatalom szerkezetét, az EU-n belül a nemzet-
állam szuverenitásának korlátozódásával együtt
növekedik a regionalizáció, s ez már érinti az uniós
szintû döntéshozást is.
A rendszerváltáskor üdvözölt önkormányzati tör-
vény adta keretek kifulladtak, a struktúra változá-
sért kiált. A kisebb, rossz érdekérvényesítõ képes-
séggel rendelkezõ, hátrányos helyzetû települések
gondjait továbbra sem sikerült orvosolni, az robba-
násveszélyes helyzetet indukál, és az egész struk-
túra fejlõdését is akadályozza. Feltétlenül kormány-
zati és uniós intézkedésekre van szükség.
Az önkormányzatok rendelkezésére álló kistérségi,
megyei, régiós és ágazati szerepvállalók munkáját
jobban össze kellene hangolni. A harmonizálással
áttekinthetõbb rendszer alakulna ki, és a kisebb te-
lepüléseknek több esélyt kellene adni (önerõ, segí-
tõ szakemberek) a rendszerezett lehetõségek
igénybevételére.
Megoldandó a fejlesztési régió és a statisztikai ré-
gió harmonizációja is a pénzalapok harmonizációja
mellett. Az ágazati politika mellett a területi elv ér-
vényesülése fontos. Ne ágazati dekoncentráció,
hanem a régiók, a középszint szerepének növelésé-
vel decentralizáció legyen.
Néhány önkormányzatokat érintõ megoldásjavas-
lat: az itteni komparatív elõnyök kihasználása; a
tradicionális termények termelésének támogatá-
sa; a falusi turizmus fejlesztése, a források növelé-
se; a túlzott adminisztráció visszaszorítása; az ön-
kormányzatok és a gazdasági szereplõk munkájá-
nak közelítése kellene ahhoz, hogy az önkormány-
zat gazdasági, ökológiai, társadalmi és kulturális
funkcióit európai módon el tudja látni.
A politikában pedig a klasszikus görög jelentés fel-
elevenítésére gondolok, ahol a politika a város (te-
lepülés) ügyeivel való foglalkozás.
A stratégia készítõinek érdekérvényesítõ erõt kívá-
nok!

Macher Pál

Három legyet egy
csapásra

A Sárbogárdi Rendõrkapitányság nyomozói
gyors, alapos és széleskörû adatgyûjtésüknek
köszönhetõen elfogták tegnap este azt a nõt és
azt a férfit, akiket azzal gyanúsítanak, hogy
koradélután ellopták két nõ pénzét, miközben
hazaszállították õket Alsószentivánra. Az elkö-
vetõk elfogásakor egyikük lakásában egy
körözött férfit illetve kábítószergyanús anyagot
is találtak.
A bejelentés szerint a két alsószentiváni asszony
nyugdíjat felvenni ment be kedden reggel busszal
Alapra. Amikor a visszafelé tartó buszra vártak a te-
lepülés Fõ útján, egy piros színû Ford Sierra állt
meg mellettük, amibõl egy férfi és egy nõ cipõt, il-
letve ruhát kínált nekik megvételre. A két nõ ugyan
semmit nem vásárolt tõlük, de miután szóba ele-
gyedtek velük, és kiderült, hogy hazafelé tartanak
Alsószentivánra, a férfi és a nõ felajánlották nekik,
hogy elviszik õket.
Miután beértek Alsószenivánra, a falu elején meg-
állt az út mellett az autóval a férfi, és közölte, hogy
hûtõvíz kellene az autóba. Megkérte az egyik
asszonyt, hogy hozzon neki vizet. Õ ezt meg is tette,
az egyik háztulajdonostól egy üres üvegbe vizet
kért. Közben a másik asszonyt a nõ küldte be a kö-
zeli vegyesboltba, hogy váltsa neki vissza a nála lé-
võ üveget. Mindkét sértett az autóban hagyta a tár-
cáját.
Miután kitették õket az autóból, akkor vették észre,
hogy mindegyikük pénze hiányzik. Az egyiktõl
45.000 Ft-ot, míg a másiktól 25.000 Ft-ot loptak el.
A sárbogárdi rendõrök a bejelentést követõen
adatgyûjtésbe és tanúkutatásba kezdtek, melynek
során az elkövetõk által használt gépkocsi alapján
sikerült õket beazonosítani.
Amikor a 40 éves alapi férfi lakcímére kimentek, õ
nem tartózkodott otthon, csak sógora. Õt a nyilván-
tartón keresztül leellenõrizték a nyomozók, mely-
nek során kiderült, hogy az Érdi Rendõrkapitányság
egy 2008-as ügyben, jármû önkényes elvétele mi-
att körözi és gyanúsítotti kihallgatását kéri. Így õt a
rendõrök elõállították a Sárbogárdi Rendõrkapi-
tányságra, ahol megtörtént a kihallgatása.
A lakásban tartott házkutatás során a hálószobá-
ban a rendõrök alufóliába csomagolt fehér port ta-
láltak, amit lefoglaltak.
Idõközben hazaérkezett a gépkocsival a keresett 40
éves férfi feleségével, illetve sógornõjével együtt.
A nyomozók mindhármukat elõállították a Sárbo-
gárdi Rendõrkapitányságra.
Miután a sértetteknek bemutatták a két nõ fényké-
pét, azok a sógornõben egyértelmûen felismerték
azt a nõt, aki a délután folyamán õket a férfivel
együtt hazafuvarozta.
Így a 37 éves, büntetett elõéletû nõt, valamint 40
éves, szintén büntetett elõéletû sógorát gyanúsí-
tottként hallgatták ki a kétrendbeli lopással kap-
csolatban. Egyikük sem ismerte el a bûncselek-
mény elkövetését. A férfi felesége tanúként szere-
pel az ügyben.
A páros mindkét tagját a nyomozók bûnügyi õrizet-
be vették, és kezdeményezik elõzetes letartóztatá-
sukat.
Az eljárás tovább folytatódik a Sárbogárdi Rendõr-
kapitányság bûnügyi osztályán, melynek során a
nyomozók többek között szakértõ bevonásával
vizsgálják a lefoglalt kábítószer hatóanyagtartal-
mát.

Németh–Kész Mónika r. szds.,
FMRFK-szóvivõ
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ÁRAJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
Az ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola

„Különjárati személyszállítás”
szolgáltatás biztosítására

várja személyszállítással foglalkozó vállalkozók árajánlatát.
A járat útvonala: Nagylók–Sárbogárd, Gesztenyesor úti parko-
ló (kb. 21 km).
A gyermekeknek 7.40-ig kell az iskolába érkezni.
A hazaszállítás idõpontja 13.45 óra.
Szállítandó létszám:15 fõ+1 fõ kísérõ.
A szolgáltatás idõtartama: 2011. szeptember–2012. június, kb.
181 iskolai nap.
Az árajánlatot a „Különjárati személyszállítás” üzemeltetésé-
re, mûszaki állapotára, valamint a közúti közlekedés szabályai-
ra vonatkozó aktuális jogszabályok figyelembevételével kell
megadni.
Kérjük feltüntetni a szolgáltatás vállalásának bruttó napi díját
és az autóbusz típusát.
Az ajánlatokat kettõs, zárt borítékban kérjük benyújtani Hor-
váth Ferencné igazgató részére.
A külsõ borítékon kérjük feltüntetni, hogy „Árajánlat: Külön-
járati személyszállítási szerzõdés”.
A feladó nevét, címét a belsõ borítékon kell feltüntetni.
Az ajánlatok benyújtási határideje: 2011. július 29. 12.00 óra.
Helye: ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola, Sárbogárd,
Köztársaság út 171-173. (gazdasági iroda).
A beérkezett ajánlatok felbontására 2011. augusztus 3-án 9.00
órakor kerül sor, melyen az ajánlattevõ jelen lehet, illetve kép-
viseltetheti magát.
Az „Különjárati személyszállítás” szolgáltatást végzõ vállalko-
zó kiválasztásáról az ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola
igazgatója 2011. augusztus 3-án dönt 12 óráig.

Horváth Ferencné igazgató

A mezõszilasi Németh László ÁMK a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §-a

alapján pályázatot hirdet

szakács munkakör betöltésére
határozatlan idejû kinevezéssel, 2011. augusztus 16-ától, tel-

jes munkaidõs közalkalmazotti jogviszonyban.
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalma-
zottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelke-
zései az irányadók.
Feltétel: szakirányú képesítés.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai
önéletrajz, képesítést igazoló okiratok másolata, erkölcsi bizo-
nyítvány.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. augusztus 8.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak
a Németh László ÁMK címére történõ megküldésével (7017
Mezõszilas, Petõfi u. 1/g).
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. augusztus 12.

***
A mezõszilasi Németh László ÁMK a közalkalmazottak

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §-a
alapján pályázatot hirdet

könyvtárvezetõi beosztás
betöltésére

határozatlan idejû kinevezéssel, 2011. szeptember 1-jétõl
2012. augusztus 15-éig tartó, határozott idejû vezetõi megbí-

zással, teljes munkaidõs közalkalmazotti jogviszonyban.
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalma-
zottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelke-
zései az irányadók.
Feltétel: fõiskolai szintû szakirányú szakképzettség, vagy fõis-
kolai szintû végzettség és a munkakör betöltéséhez szükséges
szakképzésben szerzett középszintû szakképesítés.
Elõny: ECDL Start.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai
önéletrajz, motivációs levél, képesítést igazoló okiratok máso-
lata, erkölcsi bizonyítvány.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. augusztus 15.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak
a Németh László ÁMK címére történõ megküldésével (7017
Mezõszilas, Petõfi u. 1/g).
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. augusztus 22.

TÁJÉKOZTATÓ

Ezúton értesítem a tisztelt Lakosságot és az ügyben az érdekel-
teket, hogy a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természet-
védelmi és Vízügyi Felügyelõség (8000 Székesfehérvár,
Hosszúsétatér 1.) a VERTIKÁL Zrt. (8154 Polgárdi, Bocskai
u. 39.) mint ügyfél kérelmére közigazgatási hatósági eljárás ke-
retében a Sárbogárd, külterületi 0522/187 hrsz alatti ingatla-
non lévõ, nem veszélyes hulladéklerakóra vonatkozó, többször
módosított, 24737/2007. számú, egységes környezethasználati
engedélyének módosítása tárgyában 61085/2011. számú hatá-
rozattal meghozta a döntést.

A Felügyelõség határozata 2011. július 18-án kifüggesztésre
került a sárbogárdi városi polgármesteri hivatal földszinti
hirdetõtábláján (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.), amely 2011.
augusztus 16. napjáig hivatali munkaidõben megtekinthetõ
hétfõtõl csütörtökig 7.30 órától 16.00 óráig, pénteken 7.30
órától 13.30 óráig

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

TÁJÉKOZTATÁS

Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a
144/2011. (VI. 17.) kth. számú határozatával a Sárbogárd város
helyi építési szabályzatáról szóló 8/2005. (III. 30.) önkormány-
zati rendelet módosítását határozta el a legfeljebb 6 m magas
szélerõmûvek telepítési helyének és a helyi védettségû épüle-
tek homlokzati változásának szabályozása tekintetében, vala-
mint a Sárbogárd–Rétszilas vízmû vízbázisa vízminõség-védel-
mére elrendelt hidrogeológiai „A” és „B” védõidom területét
érintõ ingatlanokra vonatkozó építési tiltások és korlátozások
érvényesítése érdekében.

Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény (továbbiakban Étv.) 9. § (2) bekezdése sze-
rint a HÉSZ-módosítás elhatározásának tudomásra hozatala
és a véleménynyilvánítási lehetõség az érintettek részére meg-
történt.

A HÉSZ-módosítás rendelettervezete elkészül. Felhívom a te-
lepülési önkormányzati és az érdek-képviseleti szervek, vala-
mint a társadalmi szervezetek figyelmét, hogy az Étv. 9. § (3)
bekezdése alapján a rendeletmódosítással kapcsolatos írás-
beli véleményüket 2011. július 20. és 2011. augusztus 22. között
tehetik meg a polgármesteri hivatal (7000 Sárbogárd, Hõsök
tere 2.) mûszaki osztályán (I. emelet 5. ajtó).

A HÉSZ-módosítás rendelettervezete kifüggesztésre került a
polgármesteri hivatal földszinti hirdetõtábláján, a bejárat mel-
lett.

Dr. Sükösd Tamás polgármester
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SÍC – hírek, eredmények
Egyesületünk versenyzõi közül három fõ vett részt a Budapesten
2011. július 16-án megrendezett 13. Nemzetközi BUFFALO
Íjászkupán. A minõsítõ pályaíjász-versenyre Romániából és Szlo-
véniából is több kiváló, korcsoportos íjász érkezett. A versenyen
25 egyesületbõl több mint 70 versenyzõ állt lõállásba.
Az olimpiai kadet lányok rövid távos mezõnyében indult Katona
Dóri versenyzõnk az elsõ helyet szerezte meg. Hargitai Enikõ rö-
vid távú felnõtt nõ kategóriában elsõ helyezést, Gilicze László a
veterán férfiak között teljes távon második helyezést ért el.
Egyesületünk mindenki számára nyitott! Várjuk az íjászat iránt
érdeklõdõ gyermekeket, fiatalokat, a középkorú felnõtteket és az
idõsebb korosztályhoz tartozókat.
Edzéseket hétfõn és szerdán 17.00, szombaton 14.00 órakor tar-
tunk. A szombati edzések versenynapokon elmaradnak.
Minden érdeklõdõ számára felszerelést biztosítunk!
Amit hozni kell: szorgalom, kitartás és fegyelem!

Sárréti Íjász Club Egyesület

Sárbogárdi teniszsiker az
Alba Regia körversenyen

A Székesfehérváron 2011. július 16-án rendezett Alba Regia kör-
versenyen U11-es korosztályban Buzás Ádám II. helyezést ért el.
Felkészítõ edzõje: Kiss András, a Sárbogárdi Asztali Tenisz Klub
egykori gyermek versenyzõje. Az asztali tenisz nem elírás, sajnos
teniszklub nincs Sárbogárdon. Ebben a korosztályban a gyerekek
a nagy salakos pálya háromnegyedre kicsinyített másán 60 %-kal
lassabb teniszlabdával a felnõtt tenisz szabályai szerint játszanak.
A versenyzõ gyerekeknek ebben a korban már ismerniük kell a
modern teniszütéseket, a top spin tenyeres ütést, a kétkezes foná-
kot, a röptét és a felnõtt adogatást.

Buzás István

Vihar után
A kedd éjszakai vihar komoly károkat okozott Sárbogárdon és
környékén is. Az orkánszerû szél megbontotta a város nagy víz-
tornyának alumínium borítását. A szél nagy lemezdarabokat do-
bott le a lakótelepre. Szerencsére személyi sérülés nem történt. A
helyreállítási munkákat szerdán délelõtt alpinisták segítségével
kezdték meg. Az alpinisták lebontják a meglazult darabokat,
illetve visszaerõsítik, amit lehet.

Varga Zoltán tûzoltóparancsnok arról tájékoztatta szerkesztõsé-
günket, hogy kedden este 19.30 órától 22 óráig kilenc helyszínre
kellett kivonulniuk. Több helyen fák dõltek az útra. Sárbogárdon
a Vörösmarty utcában akácfa dõlt háztetõre, Simontornyán fûzfa
dõlt egy kisteherautóra, egy másik helyszínen telefonvezetéket
szakított el egy kidõlt jegenyefa. Nagyhörcsökön egy fa dõlt az
útra. A vihar személyi sérülést nem okozott.

Hargitai Lajos
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A fa mesterei
E héten szervezték meg második alkalom-
mal Sárszentmiklóson az evangélikus ima-
házban a fafaragótábort.
Az év közben is aktív fafaragó szakkör
nemcsak ifjakkal, hanem faragni vágyó
idõsebbekkel is bõvült, így 20-an vettek
részt ezen a nyári eseményen. Vannak,
akik most elõször találkoztak a fával, mint
megmunkálható anyaggal.
A szakkör és a tábor vezetõje Váraljai Pé-
ter volt, akinek többen is segítségére vol-
tak az irányításban. Péter szerint fontos a
közös munka öröme és az egymásra ható
inspiráció.
Minden napra meg van adva valamilyen
feladat. Ottjártamkor épp egy tükörkere-
tet készítettek el, melyen a famegmunká-
lás több fajtájával is megismerkedhettek a
résztvevõk. Dekopírfûrész, lapos vésõ, csi-
szolópapír, szike és kalapács állt a gyere-
kek és felnõttek rendelkezésére a fa meg-
munkálásához. Mindenki a legjobb tudása
szerint végezte el a munkát, a folyamat vé-
gén pedig ott sorakoztak az elkészült, szép
tükörkeretek.

A fafaragás mellett több, kihalófélben lévõ
szakmával ismerkedhettek meg a tábor
résztvevõi, így az ötvösmesterség, vályog-
készítés, valamint agyagozás fortélyaival.
Szerdán kirándulni mentek a gyerekek
Pécsre, ahol egy idõs fafaragó fogadta
õket.
Kérdésemre, hogy hogyan kapcsolódik a
famegmunkálás az evangéliumhoz, Váral-
jai Péter így válaszolt:
– Ezeket a mesterségeket megkeressük a
Bibliában, ezzel szeretnénk a gyermekek
elé tárni és alkalmazni az isteni igazságo-
kat. Elsõ alkalommal Jákob Zoltán a ház-
építõ mesterrõl beszélt, hogy a házépítés-
nél mennyire elengedhetetlen a jó minõsé-
gû alap elkészítése, amit a Biblia a követ-
kezõ történettel ábrázol: Az okos ember

úgy döntött, hogy épít egy házat. Tudta, hogy
egy háznak jó alapra van szüksége, hogy biz-
tosan álljon. Olyan mélyre ásott, amennyire
csak tudott, hogy a háza alapja sziklára
épüljön. Elég hosszú ideig eltarthatott, amíg
elkészült a házzal. Miután kész lett a ház, volt
egy nagy vihar. A vihar után árvíz jött. Az
árvíz nekiütközött a háznak, de mivel a tulaj-
donosa jó alapra építette a házát, a ház nem
dõlt össze. Volt egy bolond ember is, aki
házat épített. Ez az ember nagyon gyorsan
akart végezni. A házat a homokra építette, de
a homok nem megfelelõ alap ahhoz, hogy
házat építsenek rá. Jött a vihar és az árvíz, és

a víz nekiütközött a háznak. A homok nem
volt elég erõs ahhoz, hogy megtartsa az épüle-
tet, így az összedõlt, és az embernek mindene
odaveszett. Ennek a történetnek a tanítása,
hogy a legjobb alap, akire építhetünk, Jé-
zus. Mert õ mindent kibír.

Aki kedvet kapott, hogy egy kicsit farig-
csáljon, vagy megnézné a gyerekek által
készített mûveket, látogasson el fafaragó-
táborba.

Hargitai Gergely
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Jelek, jelképek, szimbólumok

Mégsem olyan szegényesek
a Szentháromság jelei?

Be kell vallanom, hogy elhamarkodottan minõsítettem szegényesnek a Szentháromság
szimbólumait. Az ismereteim bizonyultak töredékesnek, hiányosnak, és egyáltalán nem
biztos, hogy amikor most újabb három szimbólumot próbálok leírni, nem akadhatnánk
még számosra.
Az elsõre, talán a legkülönösebbre, evangélikus országos hetilapunk, az Evangélikus
Élet Szentháromság ünnepére megjelent számának címlapképe (Boda Zsuzsa felvétele)
és a képhez kapcsolódó tanító–meditáló sorok nyitották rá a szememet. A felvételen ló-
heremezõ részlete látható. A lóhere az egyik legértékesebb szálastakarmányféle. Érté-
kéhez képest kell bánni vele. Szárítása, petrencébe rakása, behordása különös gondot
igényel. Csak hajnaltájban, vagy késõ délután lehet vele dolgozni. Akkor is csak nagyon
óvatosan, hogy a takarmány legértékesebb része, a levelek le ne peregjenek. Nálunk
édesapám szinte „fûszerként” keverte a gyengébb minõségû széna közé, hogy azt
feljavítsa. Nekünk, gyerekeknek csak gondos munkát jelentett.
A nagyon ritkán található négylevelût szerencsehozónak gondolják sokan. De Szent Pat-
rik, a „zöld sziget”, Írország misszionáriusa nem a négylevelût kereste, hanem a közönsé-
ges háromlevelût használta szimbólumként arra, hogy a Szentháromság titkát valahogy
közelebb hozza az 5. század frissen kereszténnyé lett népéhez. „Tanításában a növény
három levele jelképzete az Atya, a Fiú és a Szentlélek háromságát, akik mégis egy létben
egyesülnek, mint ahogy a lóherének is egy szára van.” (Ev. Élet. 2010. május 30.) Ennek a
Szentháromság-szimbólumnak szinte egyedülálló szépsége és értéke, hogy a hit titkát
nem a késõbbi szimbólumok mérnöki rajzos pedantériájával, hanem a teremtett világ
egyik takarmánynövényének a legegyszerûbb, ember számára is látható, tapintható hét-
köznapiságával merészkedett közelebb hozni. Az írek máig sem felejtették ezt a szimbó-
lumot. A „zöld sziget” népe ma is a hithez való hûség jelét látja a kaszálni vagy legeltetni
való háromlevelû, egyszárú takarmánynövényben. (Jörg Erb: Die Wolke der Zeugen.
II./57.)
A második szimbólum a westfaliai Soest „St. Maria zur Wiese” evangélikus templomá-
ban található. Színes, alabástrom dombormû, a trónuson ülõ, kezét áldásra emelõ Atya a
keresztre feszített Jézust tartja az ölében úgy, hogy a kereszt felsõ szára felett lebegõ
Szentlélek-galamb egyúttal az Atya szívének helyén található – képileg is olyan egység-
ben, ahogy a késõbbi Szentháromság-szoborcsoportoknak nemigen sikerült. Gondol-
junk Jn 12,20-ra: görögök jönnek, látni szeretnék Jézust. Jézus pedig elkezd beszélni a
búzaszem földbeesésérõl, kereszthalálában megnyilvánuló dicsõségérõl. Az Atya szíve
szándéka Krisztus áldozata, halála, amelynek a dicsõségét a Szentlélek ragyogtatja fel.
Harmadikként a bajorországi Heilsbronn – ma szintén evangélikus – „St. Marien u.
Jakobus-Kirche” egyik oltárképe már drámai képpé oldja a Szentháromság-szimbólu-
mot. Az Atya jobb kezével ítéletre emelt kardját a feltámadott, keresztre feszített, oldal-
sebére mutató Krisztus fogja fel a bal kezével, a Szentlélek galambja pedig a kard élén ül.
A képpé oldott szimbólum alig szorul magyarázatra: a Szentháromság szeretetegysége
Krisztus értünk hozott, ítéletünket magára vevõ áldozatában tárul fel.
Minden Szentháromság-szimbólum, grafikus jel, szobor vagy kép nem titkot nyitogató
kulcs, hanem prédikáció arról, hogy a teljes Szentháromság nem önmagáért, hanem
érettünk és üdvösségünkért cselekedett és cselekszik.

Fehér Károly ny. ev. esperes, Székesfehérvár

Forrás: Dunántúli Harangszó 2010/7-8.

Csendes percek

A keresztyének azok
az emberek, akiken

átsüt a napfény!
Egyszer egy asszony elvitte a kisfiát
templomba. A kisgyermek mély csodá-
lattal nézegette a templom falait, külö-
nösen az ablakokat, amelyek különbözõ
színes képekbõl álltak össze. A kisfiú
mindig kérdezgette édesanyját: Ez mi?
Kik vannak ott? Miért beszél a bácsi?
Éppen imádság következett, mire az
asszony meghajtotta a fejét, de a kisfiú
továbbra is fészkelõdött, és megkérdez-
te anyjától: Anyukám, nézd, ott kik azok?
Majd a tanítványokra mutatott az ab-
laküvegre. Édesanyja próbálta csitítani
kisfiát, és megpróbálta röviden kielégí-
teni kíváncsiságát:Azok ott, kisfiam, a
keresztyének.
Az iskolában másnap hittanóra volt.
Ahol a keresztyénségrõl beszélgettek.
Felszólították a kisfiút, hogy mondja
meg, ki a keresztyén. A válasz így hang-
zott: A keresztyének azok az emberek,
akiken átsüt a napfény!

Forrás: csendespercek.hu

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

ID. HUSZÁR ANDRÁS

temetésén részt vettek,
sírjára koszorút, virágot helyeztek,

fájdalmunkban osztoztak.

Külön köszönet a Kislángi Golgota
Temetkezés dolgozóinak lelkiismeretes

munkájukért.

Gyászoló család

Cecei lovas
barátok találkozója
2011. július 17-én, vasárnap, hagyo-
mányteremtõ szándékkal megrendez-
ték a cecei lovas barátok elsõ találkozó-
ját. Az eseményt a község „lóbarátai-
nak” köszönhettük, akik nagy lelkese-
déssel készültek.
Ezt a napot a jókedv, családias hangulat
és az összefogás jellemezte.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a
következõknek: Nemes János, Lehota Ist-
ván, Dömsödi Györgyné, Rankasz Ró-
bert, Pruzsencki István, Póth András,
Vargyas Ferenc, Csányi Kálmán, Takács
Károly, Nagy Károly, Redzsepi Naszír,
Bakó Bálint, Lukovics János, Szûcs Já-
nos, Duska János, Márkus László, Kiss
Gábor, Kacz Mária, Soós Péter, Nemes
László, Kacz Sándor, Darab János,
Oroszi István, Mészáros József, Csányi
Miklós, Bartha Pál, Pirgi Tibor, Csilléri
László, Kacz József, Fekete János, ifj. Fe-
kete János, Horváth Ferenc, Szummer
Attila, Berényi László, Boros Attila,
Csilléri Imre, Csilléri Ágnes, Vargyas Já-
nos, Boros István, Asbóth József, Német
Ferenc, Bajer Tiborné; továbbá: Meister
István, Horváth István, Tábori Lajosné,
Csányi Mária, Kovács János, Rigó Lász-
ló, Rózsa József, Kiss Tibor.

Tisztelettel: Cecei Lovas Baráti Kör

Új dicsõítõ alkalom indul
a sárszentmiklósi

református gyülekezetben
Minden hónap utolsó szombatján, e hónap-
ban július 30-án 17 órakor várunk minden ér-
deklõdõt a sárszentmiklósi református gyüleke-
zetbe (a miklósi gyógyszertár mellett), aki sze-
retne bibliai tanítást hallani, dicsõíteni, jót be-
szélgetni, közösségben lenni, új embereket
megismerni, mindezt fiatalos környezetben.

Hozd magaddal ismerõsödet, barátodat!

A gyülekezet tagjai
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Hasznos tanácsok
kánikulára
Mindenkinek

Zuhanyozzanak langyos, vagy hideg vízzel akár többször is!
Használjanak vizes borogatást, hûtsék a lábukat langyos vízben!
Ha van ventillátor otthon, használják a nagy melegben, de csak rövid
ideig, mert kiszárítja a szervezetet!
Nem javasolt a túlzott légkondicionálás sem. Az ideális belsõ hõmér-
séklet 25-28 fok.
Lehetõleg éjjel szellõztessenek, nappal zárják be az ablakokat és sö-
tétítsenek be!
Kerüljék a megterhelõ fizikai munkát, tartózkodjanak árnyékban a
legmelegebb órákban!
Ellenõrizzék a testhõmérsékletüket! 39 fok felett hõguta, 40 fok felett
életveszélyes állapot merülhet föl. A lázas betegekre ezért különösen
érdemes odafigyelni.
Legyen Önnél mindig víz!
Igyanak: vizet, szénsavmentes ásványvizet, vagy üdítõt, teát, para-
dicsomlevet, aludttejet, kefirt, joghurtot, leveseket.
Ne igyanak: kávét, alkoholos italokat, magas koffein- és cukortartal-
mú szénsavas üdítõket.

Idõseknek
A 65 évesnél idõsebbek, fogyatékkal élõk és különösen a szívbeteg-
ségekben, magas vérnyomásban szenvedõk fokozódó panaszaikkal
azonnal forduljanak orvoshoz!
A kánikulai napokat, különösen a dél körüli órákat töltsék otthon, be-
sötétített, hûvös szobában!
Forró nyári napokon ne a legmelegebb órákra idõzítsék a piaci bevá-
sárlást!
Aki szívgyógyszert szed, a vízhajtás mellett is fogyasszon elegendõ
mennyiségû folyadékot, azaz a szokásosnál 1 literrel többet!

Fiataloknak
Ha kánikulában a szabadban töltöd az idõt, gyakran hûtsd magad, és
fogyassz legalább 4 l folyadékot. Fontos a sópótlás is!
Széles karimájú kalappal, napszemüveggel védd magad a nap égetõ
erejétõl!
Könnyû, világos, bõ szabású, pamut ruhákat hordj!
Tölts egy-két órát temperált helyiségben!
A bõrtípusodnak megfelelõ fényvédõ krémmel naponta többször
kend be a bõrödet! Ha nagyon világos a bõröd és kék a szemed, hasz-
nálj 10-esnél erõsebb faktorszámú naptejet!

Kisgyermekes anyukáknak
Gyermeküket mindig úgy öltöztessék, ahogy Önök is öltöznek; káni-
kulában elegendõ a könnyû, lenge ruházat vagy egy pelenka!
Semmiképp ne feledkezzenek meg a magas faktorszámú naptejrõl
és a kalapról, ha a szabadba mennek!
A legmelegebb órákban mindenképp kerüljék a tûzõ napot, mert az
sem a kicsiknek, sem a szoptatós anyáknak nem tesz jót!
A csecsemõket, kisgyerekeket árnyékban levegõztessék! Ha fül-
ledt, fojtó a levegõ, akkor inkább a lakásban, hûvösben altassák
õket!
Ne sétáltassák a hõségben a kisbabát!
Sose hagyjanak gyerekeket, állatokat az autóban, különösen, ha az
zárt és szellõzés nélküli!
A szoptatott csecsemõt gyakrabban kínálják meg a mellükbõl anya-
tejjel! 6 hónapos korig elegendõ tápanyagot és folyadékot nyújt az
anyatej az apróságok számára, így hozzápótlás nem szükséges.
6 hónapos kor után – amikor már ismerkedik a kisgyermek a különfé-
le ételekkel – az anyatej mellett babavízzel, vagy felforralt, szobahõ-
mérsékletûre hûtött csapvízzel kínálják picinyüket!

Összeállította: Hargitai Kiss Virág

Mûvészek, vagy
huligánok?

Graffitik, vagy tagek?

A legtöbb országban a felület tulajdonosa beleegyezése nélküli graffiti ké-
szítése vandalizmusnak minõsül, illegális, és mint olyat, a törvény bünteti.
Alkalmazzák társadalmi, vagy politikai üzenetek közvetítésére is. Egyesek
szemében a graffiti kiállításra méltó mûvészeti stílus, de sok ember csak az
úgynevezett „tag”-eket ismeri, amiket úton-útfélen (lakóházak falán,
buszmegállókban, vonatok oldalán is) látni lehet. (Forrás: Wikipédia)
Sárbogárdot járva én is úton-útfélen tagekbe botlok, ez, úgy érzem, ke-
vésbé mûvészi, sõt inkább vandalizmus! De mielõtt vádolni kezdenénk,
az „alkotókat” nézzük meg, honnan is jön ez az egész.

A „graffiti” feliratot jelent, a „tag” firkát, aláírást. Ezek tulajdonkép-
pen még õsemberi létünkbõl fakadnak. Ne tessék félreérteni, ez nem
lealacsonyító ezzel a mûvészettel szemben, tekinthetjük akár a gyöke-
reinkhez való visszatérésnek is. Ebben semmi rossz nincs! De az õsem-
ber saját barlangjára készített rajzokat, amik saját törzsének üzeneteit
hordozták, nem pedig a másik törzs barlangját rajzolta tele. Az Ameri-
kában és késõbb több más országban elterjedõ falfirkák kezdték bete-
ríteni a városokat, a bandák használták olyan figyelmeztetésképpen,
mint „Ez az én területem!” Nem vicc volt, hiszen a felfegyverzett ban-
dák nagyon komolyan vették a városon, vagy akár a kerületen belüli
területeiket. Ha a másik banda egyik tagja az õ területükre tévedt,
megölték.
Fontos különbséget tenni a tagek és a graffitik között. Sajnos Sárbogár-
don mûvészi graffitit még nem láthatunk, csak tageket (mint a mellé-
kelt képen), amik nem díszei, hanem szégyenfoltjai a városnak.

HY
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Laskagombás
tyúkpörkölt

Hozzávalók: 1 tyúk, 1 kg laskagomba, 1 db
erõs zöldpaprika, 3-4 db száraz cseresznye-
paprika, 2 hagyma, só, frissen õrölt bors,
pirospaprika, 1 db 140 g-os sûrített paradi-
csom.
A laskagombát megmossuk, és feltesszük sós vízben fõni. Kb. 30 percig elõ-
fõzzük, majd leszûrjük, és félretesszük. Amikor meghûl, 1 cm-es csíkokra fel-
vágjuk. A tyúkot a szokásos módon felaprítjuk. Az egyik hagymát kockára
vágjuk. A tyúk zsírját felkockázzuk, egy lábasba tesszük, és kisütjük, majd rá-
dobjuk a hagymát és üvegesre dinszteljük. Lehúzzuk a tûzrõl, és pirospapri-
kával megszórjuk, felöntjük vízzel. Beletesszük a tyúkdarabokat, a felvágott
szárazpaprikákat. Ízesítjük sóval, és addig fõzzük, míg puha nem lesz. Ha
kell, pici vizet öntünk néha alá. Amikor már puha a hús, rátesszük a csíkokra
vágott gombát, a félbevágott zöldpaprikát és a karikára vágott hagymát. Eze-
ket is puhára fõzzük (de ne fõjenek szét), a sûrített paradicsomot is rátesszük,
megszórjuk a frissen õrölt borssal, ha kell még sóval. Jól elkeverjük, egyet
forralunk rajta, és rátesszük a fedõt, elzárjuk a gázt, és kb. 5 percig nem emel-
jük fel a tetejét.

Káposztasaláta
Hozzávalók: 1 kg fejes káposzta, 1 nagy fej
hagyma, 1 nagy szál sárgarépa, 4-5 ek cu-
kor, 1 dl ecet, 1-2 ek só, pici bors, petrezse-
lyemzöld, víz (kb. 6 dl).
A hagymát, répát megpucoljuk, a káposzta
külsõ leveleit leszedjük. Valamennyi zöld-
séget (hagyma, répa, káposzta) egy nagy
tálba nagy lyukú reszelõn lereszeljük. (Ha van robotgép, aprítógép, azzal egy-
szerûbb.) Összekeverjük, sóval megszórjuk, majd jól összeforgatjuk és állni
hagyjuk legalább fél órát. Amíg a zöldségek állnak a sóban, egy teásbögrébe
tesszük a cukrot, ráöntjük az ecetet, simára keverjük, ha feloldódott a cukor,
felöntjük vízzel. Közben a zöldségekbõl kézzel jól kicsavarjuk a sós levet,
majd nagyobb tálba tesszük és leöntjük a cukros, ecetes lével. Még kb. plusz
2-3 bögre vizet öntünk rá (az ecetesen kívül), annyit, hogy ellepje a zöldsége-
ket. Díszítésként apróra vágott petrezselyemmel meghintjük. Hûtõben
tároljuk, fogyasztás elõtt jó, ha 2-3 órát áll, így jobban összeérnek az ízek.

Havas hegycsúcs
Hozzávalók: 0,5 kg darált keksz, 3 db tojás,
1 cs vaníliás cukor, 2 ek lekvár, rumaroma,
12 dkg porcukor + 2 ek, 3 ek kakaópor, 1 dl
feketekávé, 10 dkg kókuszreszelék, 1 üveg
magozott meggy.
Kettéválasztjuk a 3 tojást. A kekszet össze-
keverjük a tojások sárgáival, a vaníliás cu-
korral és a lekvárral. Hozzáadjuk a porcuk-
rot, a kakaót. A kávét is hozzáöntjük. Jól összedolgozzuk, de ne legyen túl ke-
mény. (Ha túl keménynek gondoljuk, akkor még egy kis kávét öntünk hozzá.)
A tojásfehérjékbõl kemény habot verünk, hozzáadjuk a 2 ek porcukrot, majd
a kókuszreszeléket (ez lesz a süti csúcsa). Egy citromfacsarót megfordítunk,
belerakjuk a fehér masszát, jól belenyomkodjuk. Belerakunk egy szem megy-
gyet. Majd a barna masszával körbepakoljuk, hogy ne látszódjon a meggy. A
tenyerünkben kissé megütögetjük, és kicsúszik desszert.

NAGYMAMA RECEPTJEI Globális
Helymeghatározó

Rendszer
„Menjen négyszáz métert egyenesen, aztán forduljon
jobbra!”
Egy kis készülék szólal meg ekképpen az autó mûszer-
falán. Ez a GPS, fonetikusan „dzsípíesz” masina,
amely arra szolgál, hogy az autós könnyedén odatalál-
jon, ahova menni akar, noha még soha életében nem
járt az adott tájon. Ez a kis gép, amely akkora, mint a
tenyerem, pontosan útba igazítja, csak meg kell adni
neki a kiindulási pontot és a célt. Cseveg a vezetõvel,
megmondja, mikor merre kell kormányoznia a kocsit.
Egy kis térképen követni is lehet az autó mozgását a
készüléken. „Ez nincs Istentõl – gondolhatja az egy-
szerû polgár –, ilyen ördöngös szerkentyût csak az ör-
dög sugalmazhatott élõ embernek. Honnan a nyava-
lyából tudja ez az átkozott ketyere, hogy hány méterre
vagyunk épp ebben a pillanatban a kanyartól?”
Nemcsak tudja, hanem képes élõszóban figyelmeztet-
ni is. De a zsebemben a mobilom talán nem csoda? És
a színes televíziónk, amelyen élõben nézhettem az
olimpiai közvetítéseket akár Pekingbõl? Na és az
internet, amelynek segítségével itt a szobában egy má-
sodperc alatt elõhívhatom az emberiség egész kultúrá-
ját és az információk kifejezhetetlen tömegét? Vagy
például maga a számítógép?
Persze, ezek mind csodák, a korlátok közé nem szorít-
ható emberi lelemény bámulatos termékei. De hogy
egy öklömnyi vacak minden pillanatban tudja, hol va-
gyok az autóval, és megmondja, hogy merre kell men-
nem, az már túlmegy az elképzelhetõ határon.
Pedig ez a találmány már több mint harmincéves. S
mint a legtöbb technikai fantasztikum, a hadsereg la-
boratóriumaiban született meg. Az Egyesült Államok
hadserege már évtizedek óta használja, s több más ha-
sonló találmánnyal együtt ennek segítségével nyerte
meg egyetlen lövés nélkül a harmadik világháborút a
Szovjetunióval szemben. Mert a szovjeteknek nem
volt ekkora tudományos–technikai kapacitásuk. Az
amerikaiak felküldtek az ûrbe huszonnégy mûholdat,
amelyek húsz kilométer magasságban hálót vonnak a
Földgolyó körül, s mûködtetik a GPS nevû tájékozta-
tási rendszert. Nem is olyan képtelenség! A Földön
akárhol vagyok a kocsival, legalább három mûhold
veszi az én készülékem jeleit, s adja rájuk a választ.
Azért engem elszomorít, hogy a legújabb találmányok
mindig a gyilkolás és rombolás, azaz a hadsereg mûhe-
lyeiben születnek.
De ha olyan nagyokosok ezek a tudósok, kitalálhatná-
nak egy még hasznosabb masinériát. Például ballag a
polgár zsebében a ketyerével. Rá akar gyújtani, de a
masina rászól: „Azonnal dobd el azt a cigarettát!”
Vagy más alkalommal: „Ne közelíts a nyerõgéphez,
mert eljátszod a családod kenyerét!” Vagy: „Neked a
kocsmába belépni tilos!” De lehet más is: „Azonnal
mosolyogj rá a feleségedre!” „Lazább gégével szólj a
családtagodhoz!”
Ez volna a század nagy találmánya, az Életben Irányt
Adó technikai csoda (ÉIA). Lehet, hogy meghozná a
földi paradicsomot, bár ennek kevés a valószínûsége.
A GPS-re hallgat az autós, mert a megfelelõ úton akar
célt érni. Az ÉIA-ra azonban nem hallgatna. Talán
mert nem tudja a célt.

(L. A.)

Idõjárás
Marad az alapvetõen szeles és csapadékos idõjárás, gyakori esõ-
vel, záporral, eleinte, majd az idõszak végén néhol zivatarral. A hõ-
mérséklet alakulásában jelentõs változás nem várható, egyedül va-
sárnap lehet az átlagos értékek körül, ám jellemezõen alatta marad.

www.metnet.hu
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Változnak az idõk 6.
Múltak a napok, hetek. A könyvben már az alap támadóvarázsla-
tok végénél tartottunk. Persze, én buzgalomból néhány maga-
sabb szintût is elkezdtem gyakorolni. A tavasz is beköszöntött. Az
új varázslatok megismerésén kívül sok érdekes nem derült ki. Si-
került elsajátítanom a facilus animalium varázslatot. Azóta több
éjszaka is kiszöktem, és róka formájában végigrohantam a váro-
son. Néha kutyák is megkergettek, ami nagyon ijesztõ volt, de sze-
rencsére minden alkalommal leráztam õket. Amikor róka va-
gyok, a szaglásom és a hallásom rendkívüli módon megerõsödik.
Ráadásul biciklivel sem tudok olyan gyorsan hajtani, amilyen
gyorsan róka képében futok.
Más érdekesség. Egyik alkalommal megkérdeztem Endrét, hogy
Karmos varázslény, vagy a facilus animalium varázslat rabja.
– Elõször úgy gondoltam, hogy õ egy varázslény. De a könyvben
benne van, hogy a varázslények az emberek szolgálatában állnak,
és hûségesen szolgálják õket. Ezzel szemben Karmos egy pimasz,
ravasz macska, aki inkább tûnik itt a fõnöknek.
– Ami azt illeti, jól gondolod. Valóban varázslattal tartja magát
macska alakban, de igazából ember. Azonban nem átalkodik
megmutatni igazi alakját. Talán nem bízik bennünk. Mindeneset-
re maga Szilárd Lehel jelölte ki ide. Ez ellen nem sokat tehetünk.
Viszont annyi biztos, hogy ez a „macska” Szilárd tökéletes ellen-
téte. Míg Lehel bátor és önfeláldozó, Karmos pimasz és lusta.
Mellesleg Lehel sohasem változik át állattá. Nem is lehet tudni,
hogy mi lakozik benne.
Ez az összehasonlítás rögtön gyanússá vált nekem, de nem han-
goztattam a véleményemet.
Ami még feltûnt ebben a néhány hónapban, az Kinga rendellenes
viselkedése volt. Egyre késõbb jött haza az iskolából, teljesen el-
nyúzottan és fáradtan. Mintha katonai kiképzésre járna suli után.
Azonban ezt az ötletet hamar elvetettem, mert az lehetetlen. Éj-
szaka hallottam, hogy kiáltozik álmában. Napról napra egyre ka-
rikásabbak lettek a szemei, a régi lendülete is alábbhagyott. Több-
ször gyanakodtunk betegségre, de minden alkalommal azt mond-
ta, hogy teljesen egészséges, csupán az iskola fárasztja le ennyire.
Ebben még logika is volt, mert az õ agyába sohasem ragadt meg
úgy a tanulnivaló, mint az enyémben. Bár nekem dupla annyit kel-
lett tanulnom, mint neki, hála a varázslóképzésnek. Az esemé-
nyek nyár elején indultak újra. Kinga addigra sokkal jobban lett.
A varázslókönyvben a magasabb fokú varázslatoknak még csak az
elején tartottunk.

*
Szeretem a nyár elsõ napját. Érezni a szabadság édes ízét. És most
végre minden erõmmel a mágiával kapcsolatos tanulmányaimra
koncentrálhatok. Elég lassan haladunk az erõsebb varázslatok ta-
nulásával. Ma találkozóm van Dórival és Tûzvirággal. Nagyon so-
káig aludtam, ha így folytatom, lekésem a buszt. Sietnem kell.
– Jó reggelt, csak iszok egy pohár kakaót, és már megyek is Fehér-
várra.
– Már fél éve, hogy minden pénteken elmész Fehérvárra és vasár-
napig nem is látunk itthon – mondta Lella.
– Mintha téged annyira érdekelne, hogy látsz-e, vagy sem.
– Szerintem se kéne ezzel piszkálnod – állt mellém Kinga. – Ha õ a
barátaival jól érzi magát, szerintem nem szabad megakadályozni.
– Te is csak azért véded, mert minden nap elmész valahova, és azt
se mondod meg, hogy hova.
– Talán mert nem tartozik rád!
– Biztos fiú van a dologban.
– Lányok! Itt a szünet, és ti azzal kezditek, hogy veszekedtek.
Gondoljatok szegény apátok nyugalmára is néha.
Ezt a beszélgetést nem hallgattam tovább, gyorsan kisurrantam
az ajtón. Tûzvirággal már a buszon találkoztam. Megbeszéltük
egymással, hogy itt az ideje felkészülni a gonosz támadására, ami

bármelyik pillanatban bekövetkezhet. Dóriéknál egyenesen fel-
rohantunk a szobájába szokásunkhoz híven. Az elmúlt fél évben
valóságos laborrá alakult át ez a hely.
– Szerintem tartsunk egy ismétlõórát – vetette fel az ötletet Dóri.
– Ilyesmire nincs idõnk. Itt az ideje egy stratégiát összeállítani a
legerõsebb varázslataink segítségével. Elõször a bájitalok. Ezen-
túl mindig legyen nálad egy táska, amiben a következõ bájitalokat
tartod: gyógyvarázs, erõnyelõ, zavarodott, gyorsító.
– Erõöntõre is szükségünk lesz.
– Arról még nem hallottam.
– Mert csak nemrég tanultam meg. Megháromszorozza az erõdet,
ami a birtokodban van. Tehát ha Tûzvirág iszik belõle, akkor há-
romszor olyan erõs akadályt tud kovácsolni, mint addig bármikor.
És ha te használod, Kati, majd utána a profundus vello (szaggat)
varázslatot alkalmazod, az biztos, hogy nem csak megtépázod az
ellenfeledet.
– Ez veszélyesen hangzik. Mindenesetre, ha vészhelyzet van, jól
jöhet – mondtam magabiztosan. – Ami a védõvarázslatokat illeti.
Tûzvirág, ha az ellenfelünk kíméletlen, muszáj lesz a speculum
mulus-t (tükörfal) használnod. Mint tudjuk, ez a védõfal vissza-
dobja ellenfelünkre saját varázslatát. Egy könnyebb ellenfélnek
elég, ha látomásokat varázsolsz. Ami pedig engem illet, alkalmaz-
ni fogom a lumen glóbus (fénygömb) varázslatot, továbbá megbá-
jolt embereknél az…
Ebben a pillanatban felforrósodott a fülbevalóm. Mindannyian
tudtuk, hogy ez mit jelent.
Folytatás a következõ számban.

Takács Anna
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Július 23., SZOMBAT
MTV: 5.50 Hajnali gondolatok 5.55 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 Hajrá, Becky! 11.00 Sandokan 11.30 Most a Buday! 12.00 Hírek
12.10 Sztársáv 13.05 Ázsia vadonjai 13.35 Delta 14.05 Magyarország 14.35
Az igazi tündérmese 16.20 Magyarország története 16.50 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 Sültbolondok 22.35 Hírek 22.40
Sporthírek 22.50 Születtem Magyarországon: Cseh Tamás-emlékkoncert 0.20
Az utolsó sztár: Muráti Lilire emlékezünk 0.45 Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.05 Flúgos csapat 10.30
Asztroshow 11.25 Corinna 12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.45 Tuti gimi
13.40 Forma-1 15.25 Míg a halál el nem választ 15.55 Robin Hood 17.00 Ná-
szok ásza 19.00 Híradó 19.30 Fókusz Plusz 20.00 Starsky és Hutch 22.05 Pen-
ge 2. 0.30 Black River – A város fogva tart 2.10 Fókusz plusz
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 6.25 TV2 Matiné 10.25 Max Steel 11.15 Egy tini
naplója 12.05 Két testõr 12.35 Babavilág 13.05 Mindig nyár 13.55 Sliders
14.55 Az ügynökség 15.50 Rúzs és New York 16.40 Crusoe 17.35 Bûbájos bo-
szorkák 18.30 Tények 19.00 Magellán 19.35 Dr. T és a nõk 22.05 A megtorló
0.30 Boksz a sötétben 2.40 Ezo.tv 3.40 Kalandjárat 4.05 Teleshop 4.35
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 Rá-
diókabaré 14.04 Világóra 14.35 G7 – Gazdasági magazin 15.05 Zöldövezet
15.30 „Magyarországról jövök” 16.04 Idõt kérek 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 21.03 Rádiószínház 22.00 Króni-
ka 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Arcvonások 23.34 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Július 24., VASÁRNAP
MTV: 5.50 Hajnali gondolatok 5.50 Balatoni nyár 8.00 Híradó 9.00 Engedjétek
hozzám 9.10 Így szól az Úr! 9.15 Katolikus krónika 9.40 Amikor gyermek vol-
tam 9.55 Református magazin 10.20 Metodista ifjúsági mûsor 10.25 Evangéli-
kus templomok 10.45 Balatonfelvidéki református templomok 11.00 Reformá-
tus istentisztelet közv. 12.00 Hírek 12.10 Úszó- és vízilabda-vb 14.30 Szellem a
palackból 15.00 Az Ushuaia expedíció 15.50 OTP Bank Liga: Videoton
FC–MVM Paks 18.00 Anno 18.30 Rocca parancsnok 19.30 Híradó 19.55
Sporthírek 20.10 Nevetni kell, ennyi az egész 21.05 Egy pasi, egy nõ, sok lé,
meg egy BMW 22.35 Hírek 22.40 Sporthírek 22.50 Aranyfeszt: Kultúrkincsek
nyáron 23.20 Mona Lisa 1.05 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 12.10 Tengeri õrjárat 13.20 Magyar
autósport-magazin 13.35 Forma-1 16.15 Míg a halál el nem választ 16.50 A há-
rom testõr 19.00 Híradó 19.30 A gyûrûk ura: A gyûrû szövetsége 23.00 Végse-
besség 1.05 Portré 1.35 Smith
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Látlelet a Földrõl 6.45 TV2 Matiné 10.25
Max Steel 11.15 Mosoly Road Show 2011. 11.45 Stahl konyhája 12.15 Ka-
landjárat 12.45 Talpig nõ 13.20 90210 14.10 Sliders 15.00 Monk – Flúgos nyo-
mozó 15.55 Bûbájos boszorkák 16.45 Beethoven 6. 18.30 Tények 19.00 Napló
19.35 Napló extra 20.05 Apafej 21.55 Zéro gyanúsított 23.45 El Mariachi, a ze-
nész 1.10 Ezo.tv 1.40 Napló 2.05 Napló Extra 2.30 Animációs filmek 3.00
Ezo.tv 3.00 Napló 3.55 Napló Extra 4.20 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Va-
sárnapi újság 8.15 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 10.04 Evangélikus istentisz-
telet 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 Dis-
puta 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Esti séta 19.50
Mese 19.57 Zene 20.04 Rádiószínház 21.03 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Válogatás a
Vasárnapi újság reggeli mûsorából 0.10 Éjszaka

Július 25., HÉTFÕ
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 8.15 Úszó-
és vízilabda-vb 9.00 Balatoni nyár 11.05 Drága doktor úr 12.00 Híradó 12.15
Úszó- és vízilabda-vb 14.25 Roma magazin 14.55 Domovina 15.30 Magiszter
16.00 Bûvölet 16.30 Híradó 16.40 Körzeti híradók 16.55 Balatoni nyár 17.55 In-
dia – Álmok útján 18.40 Futótûz 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 A három
testõr Afrikában 21.35 24 22.25 Hírek 22.30 Sporthírek 22.35 Írók szövetség-
ben 23.05 Kamaszkorunk legszebb nyara – Amerika: New York 23.35
Egymilliós zsákmány 1.20 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 Tûzszekerek 16.45 Remington Steele 17.55 Ezel –
Bosszú mindhalálig 19.00 Híradó 19.40 Fókusz 20.20 Szuperhekus kutyabõr-
ben 22.10 Hazudj, ha tudsz! 23.20 Jóravaló feleség 1.10 Reflektor

TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Mok-
ka habbal 9.45 Stahl konyhája 9.55 Babapercek 10.05 Teleshop 11.40 Szüle-
tett kémek 12.05 Seherezádé 13.05 Tartsd a szád és énekelj! 14.40 Ezo.tv
15.40 Rex felügyelõ 16.35 Második élet 17.30 Seherezádé 18.30 Tények
19.10 Aktív 19.55 Hõhullám 20.25 NCIS 22.20 Aktív Extra 22.25 Különleges
ügyosztály 23.25 Tények este 23.55 Ezo.tv 0.30 Rókavadászat 2.05 Magellán
2.30 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 fél-
órája 14.05 Kabaréklub 15.00 Krónika 15.15 Sport 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 26., KEDD
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 8.15 Úszó-
és vízilabda-vb 9.00 Balatoni nyár 11.05 Drága doktor úr 12.00 Híradó 12.15
Úszó- és vízilabda-vb 14.30 Srpski ekran 14.55 Unser Bildschirm 15.30 Ma-
giszter 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
Önök kérték! 21.05 Charley nénje 22.50 24 23.35 Hírek 23.40 Sporthírek 23.50
A rejtélyes XX. század 0.15 Kamaszkorunk legszebb nyara – Amerika: Kansas
0.45 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 14.35 Görkorin az életbe 16.45 Remington Steele 17.55 Ezel –
Bosszú mindhalálig 19.00 Híradó 19.40 Fókusz 20.20 Castle 21.20 A mentalis-
ta 22.20 Döglött akták 23.25 XXI. század – A legendák velünk élnek 0.05 Ref-
lektor 0.15 Véres telihold
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Mok-
ka habbal 9.40 Stahl konyhája 9.45 Babapercek 9.50 Teleshop 11.25 Született
kémek 11.50 Seherezádé 12.50 Smokey és a bandita 2. 14.40 Ezo.tv 15.40
Rex felügyelõ 16.35 Második élet 17.30 Seherezádé 18.30 Tények 19.10 Aktív
19.55 Hõhullám 20.25 Menny má! 22.00 Aktív Extra 22.05 A médium 23.05
Tények este 23.35 Ezo.tv 0.10 Felhõ a Gangesz felett 2.40 Babavilág 3.05
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 fél-
órája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Sport 15.30 Közel-
rõl 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 Rádiószín-
ház 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 27., SZERDA
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 8.15 Úszó-
és vízilabda-vb 9.00 Balatoni nyár 11.05 Drága doktor úr 12.00 Híradó 12.15
Úszó- és vízilabda-vb 14.25 Hrvatska krónika 15.00 Ecranul Nostru 15.30 Ma-
giszter 16.00 Bûvölet 16.30 Híradó 16.40 Körzeti híradók 16.55 Balatoni nyár
17.50 Szerelmem, Afrika 18.40 Futótûz 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10
Televáró 21.25 Linda 22.30 24 23.20 Hírek 23.25 Sporthírek 23.30 Kapcsos
könyv 0.15 Kamaszkorunk legszebb nyara – Amerika: Colorado 0.45 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 14.45 Robert Kennedy 16.45 Remington Steele 17.55 Ezel –
Bosszú mindhalálig 19.00 Híradó 19.40 Fókusz 20.20 Piedone, a zsaru 22.45
Gothika 0.40 Reflektor 0.55 Hülyeség nem akadály
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Két testõr 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Mok-
ka habbal 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 Teleshop 11.15 Született
kémek 11.40 Seherezádé 12.40 Az Ezüst-tó kincse 14.40 Ezo.tv 15.40 Rex fel-
ügyelõ 16.35 Második élet 17.30 Seherezádé 18.30 Tények 19.10 Aktív 19.50
Skandinávlottó-sorsolás 19.55 Hõhullám 20.25 Doktor House 21.25 Hawaii
Five-0 22.20 Aktív Extra 22.25 Szellemekkel suttogó 23.25 Tények este 23.55
Ezo.tv 0.30 Lady Chatterley 3.15 Két testõr 3.40 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 13.28 Zene 13.30 A református egy-
ház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Sport 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 Króni-
ka 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Arcvonások 23.34 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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A BOGÁRDI TV MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖ-
KÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREG-
RESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O
05-ös csatornán, a 93 Mhz-es frekvencián, valamint a PR-Te-
lecom hálózatán a C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es frek-
vencián.
Július 22., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Lapszem-
le 19.00 Rétimajori halászbúcsú (30p), Gyerekhét az evangéliku-
soknál (15p) és a reformátusoknál (45p), Varga Csaba: Sárbo-
gárd a XXI. században (ism. 100p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Július 23., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 Lapszemle 14.00
Rétimajori halászbúcsú (30p), Gyerekhét az evangélikusoknál
(15p) és a reformátusoknál (45p), Varga Csaba: Sárbogárd a
XXI. században (ism. 100p) 18.00 Lapszemle 19.00 Lázár Ervinre
emlékezve 2011 (ism. 80p), Tavaszköszöntõ Cecén (ism. 87p)
23.00 és 0.00 Lapszemle
Július 24., V: 7.00 Heti Híradó 8.00 Rétimajori halászbúcsú (30p),
Gyerekhét az evangélikusoknál (15p) és a reformátusoknál
(45p), Varga Csaba: Sárbogárd a XXI. században (ism. 100p)
13.00 Heti híradó 14.00 Lázár Ervinre emlékezve 2011 (ism. 80p),
Tavaszköszöntõ Cecén (ism. 87p) 18.00 Heti híradó 19.00 Hitélet
23.00 és 0.00 Heti Híradó
Július 25. H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Heti hír-
adó 19.00 Családi nap Sáregresen (ism. 35p), Mészöly-gála (ism.
90p), Tavaszi hangverseny Miklóson (ism. 45’), Cecei nyolcadiko-
sok mûsora (ism. 45p) 23.00 és 0.00 Heti Híradó
Július 26., K: 7.00 Heti Híradó 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Heti Hír-
adó 19.00 Táncház a sáregresi oviban (ism. 30p), Kossuth iskola –
anyák napja (ism. 25p), Juliális Cecén (180p) 23.00 és 0.00 Heti
Híradó
Július 27., Sze: 7.00 Heti Híradó 8.00 Családi nap Sáregresen
(ism. 35p), Mészöly-gála (ism. 90p), Tavaszi hangverseny Mikló-
son (ism. 45’), Cecei nyolcadikosok mûsora (ism. 45p) 13.00 Heti
Híradó, 18.00 Lapszemle 19.00 Sport 23.00 és 0.00 Lapszemle
Július 28., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Lapszem-
le 19.00 Hitélet 23.00 és 0.00 Lapszemle
További mûsor a képújság futószövegében.

***

Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lap-
szemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorvál-
tozásról a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûso-
roknál szereplõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltozta-
tás jogát fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a Bogárd és Vidéke szer-
kesztõségében. Ha gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a szolgál-
tatókat: TARR Kft. — 06 (40) 416 000, PR-Telecom Zrt. — 1231.

Július 28., CSÜTÖRTÖK

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 8.15 Úszó-
és vízilabda-vb 9.00 Balatoni nyár 11.05 Drága doktor úr 12.00 Híradó 12.15
Úszó- és vízilabda-vb 14.30 Rondó 15.30 Legendás konyhák 16.00 Bûvölet
16.30 Híradó 16.40 Körzeti híradók 16.55 Balatoni nyár 17.50 Szerelmem, Afri-
ka 18.40 Futótûz 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Déltenger kincse 21.00
Tûzvonalban 21.55 24 22.40 Hírek 22.45 Sporthírek 22.55 Professzor Radda: A
London, Szingapúr, Budapest tudományháromszög 23.20 Kamaszkorunk
legszebb nyara – Amerika: Utah 23.50 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 14.40 Három szökevény 16.45 Remington Steele 17.55 Ezel – Bosszú
mindhalálig 19.00 Híradó 19.40 Fókusz 20.20 …és megint dühbe jövünk 22.55
Róma 0.10 Asszonymaffia 0.45 Reflektor 0.55 Infómánia

TV2:5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Mokka habbal 9.45 Stahl konyhája 9.50 Babapercek 10.00 Teleshop
11.35 Született kémek 12.00 Seherezádé 13.00 Rabiga elõtt 14.40 Ezo.tv
15.40 Rex felügyelõ 16.35 Második élet 17.30 Seherezádé 18.30 Tények
19.10 Aktív 19.55 Hõhullám 20.25 S.O.S. Szerelem 22.30 Aktív Extra 22.35
Bostoni halottkémek 23.35 Tények este 0.05 Ezo.tv 0.40 Szvingerek 1.30 Se-
gíts magadon! 1.55 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 fél-
órája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Sport 15.30 Közel-
rõl 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 Rádiószín-
ház 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 29., PÉNTEK

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 8.15 Úszó-
és vízilabda-vb 9.00 Balatoni nyár 11.00 Úszó- és vízilabda-vb 12.10 Híradó
12.15 Úszó- és vízilabda-vb 14.20 Körzeti magazinok 15.10 Útravaló 15.25
Új-Zéland természeti világa 16.00 Bûvölet 16.30 Híradó 16.40 Körzeti híradók
16.55 Balatoni nyár 17.55 Szerelmem, Afrika 18.45 Futótûz 19.30 Híradó
19.50 Sporthírek 20.10 Az ördög nem alszik 22.30 24 23.15 Hírek 23.20 Sport-
hírek 23.30 Záróra fiataloknak 0.00 Kamaszkorunk legszebb nyara – Amerika:
Arizona 0.30 Így készült 2.00 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 14.50 Pingvinek vándorlása 16.45 Remington Steele 17.55 Ezel –
Bosszú mindhalálig 19.00 Híradó 19.40 Fókusz 20.20 Csapd le Chipet! 22.10
Vámpírnaplók 23.15 A fõnök 0.10 Reflektor 0.20 Törzsutas 0.50 Helyszíni
szemle 1.55 Autómánia

TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Mokka habbal 9.45 Stahl konyhája 9.50 Babapercek 9.55 Teleshop 11.30
Született kémek 11.55 Seherezádé 12.55 Mike kapitány hadjárata 14.40
Ezo.tv 15.40 Rex felügyelõ 16.35 Második élet 17.30 Seherezádé 18.30 Té-
nyek 19.10 Aktív 19.55 Hõhullám 20.25 Irigy Hónaljmirigy 21.25 A detonátor
23.10 Aktív Extra 23.15 Tények este 23.45 Ezo.tv 0.45 Csillagközi romboló
2.25 Alexandra pódium 2.50 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 Az unitárius egyház félórája 14.05 Arcvonások
14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Sport 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 20.22 Zene 20.30 Kul-
túrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszél-
getés 23.00 Hírek, kenó 23.05 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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Hanganyagok gépelését vállalom. Telefon: 06 (70)
369 0476.
Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826.
Közmûvesített 600 négyszögöl telek alappal 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.
(1228219)

Sárbogárd központjában, téglaépületben elsõ
emeleti, 80 m2-es, erkélyes lakás eladó. 06 (20)
419 4940, 06 (30) 9941 332.
Költöztet? Szállíttat? Hívjon bizalommal! Üvege-
zés, javító kõmûvesmunkák, festés, rövid határidõ-
vel. 06 (70) 226 1533. (3517878)

Ház eladó Sárszentágotán 300 négyszögöl telek, 3
szobás, konvektoros. Érdeklõdni: Pákolicz
Árpádné, 06 (25) 476 051. (2085080)

Eladó 2 db építési telek Sárbogárd, Bethlen utcá-
ban; 14 db betongyám, 16 db 15x15x5 méteres
akác gerenda; új családi ház: Nagylók, Dimitrov u.
1. Érdeklõdni: 06 (25) 460 615.
15-20 lóerõs, összkerékhajtású japán kistraktorok
kitûnõ mûszaki és esztétikai állapotban, gyári talaj-
maróval eladók. Telefon: 06 (30) 465-0225. (2085141)

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

5 kiscica keres gazdit. 06 (30) 769 4241.
Sárbogárdon panellakás eladó/kiadó. 06 (70) 703
1875.
Sárbogárd, Árpád-lakótelepen elsõ emeleti lakás
eladó. Irányár: 5 millió Ft. 06 (30) 641 9215.
Fagyizó teljes felszereléssel kiadó. Mellette lévõ,
20 m2-es üzlethelyiség is kiadó. Érdeklõdni: 06 (70)
943 3359.
C kategóriával rendelkezõ fiatal sofõrt keresek. 06
(30) 457 9126. (2085283)

Fajtiszta németjuhász kutya 5 kölykével eladó. 06
(30) 443 9080. (2085281)

Két szép fiúcica ajándékba elvihetõk. 06 (30) 241
5537.
Lakható, felújításra szoruló összközmûves ház Sár-
bogárdon eladó. 06 (30) 648 7022. (2085334)

Csirkevásár. Tinódi u. 52. 06 (30) 384 2294.
Sárgabarack eladó. 06 (20) 494 2726.
Sárbogárd központjában, kellemes környezetben,
téglaépítésû lakás eladó. 06 (70) 3191 531.

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

ROVER 414 SI
2013. május 11-ig érvényes

mûszakival ELADÓ. 06 30 301 6321

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

KAZÁNOK 98.000 Ft-tól,
RADIÁTOROK féláron, garanciával

akár hitellel! 06 20 9475 970

JOGOSÍTVÁNY!
Tanfolyam indul augusztus 6-án

18 órakor a sárbogárdi
József Attila Mûvelõdési Házban.
Részletfizetés, diákkedvezmény!

Jelentkezni:
Fûrész József – 06 30 290 3744

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!

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

Munkáltatók figyelem!

Folytatódik a TÁMOP 1.1.2!
Az Európai Unió által támogatott Tár-
sadalmi Megújulás Operatív Program
keretében belül munkanélküliek foglal-
koztatásához lehetõség nyílik

BÉR-, ILLETVE BÉRKÖLTSÉG
TÁMOGATÁSRA.

Részletes tájékoztatásért kérjük, for-
duljanak a Fejér Megyei Kormányhiva-
tal Munkaügyi Központjához.

Telefon: 06 (25) 508 175.

ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS
KIRAKODÓVÁSÁR

Sárbogárd—Sárszentmiklóson
(az Alapi út mellett)

2011. július 23-án, szombaton.

GEPIDA kerékpárok

ÓRIÁSI, 30 %-os
kedvezménnyel!

SPURI Kerékpárszaküzlet
Sárbogárd, Ady E. út 213.
Telefon: 06 (25) 461 837,

06 (30) 425 9736
Nyitva: H-P: 9-18, SZO: 9-13 óráig

Jogosult állatorvosi és
betegellátási ügyelet

2011. augusztus
A belföldi szállítást is végzik.

Sárbogárd, Pusztaegres, Sárhatvan,
Nagyhörcsök, Mezõfalvai Rt. Sárrét,

Alap, Alsószentiván, Cece, Vajta,
Sáregres, Káloz, Nagylók, Hantos,

Sárosd, Sárkeresztúr,
Sárszentágota, Szabadegyháza

Augusztus 6-7.: dr. Keszthelyi Gábor,
Sárkeresztúr, Szt. István u. 3.,
06-20-9749-065;
augusztus 13-14.: dr. Pátzay József,
Sárbogárd, Asztalos u. 1/a.,
06-30-6393-977;
augusztus 20-21.: dr. Földi József,
Cece, Köztársaság u. 30/a.,
06-20-3557-213;
augusztus 27-28.: dr. Szénási Károly,
Sárbogárd, Tüzér u. 24.,
06-30-8161-376.

A hatósági állatorvosi ügyelet
a 06-30-9563-168-as számú

telefonon érhetõ el.

Dr. Bögyös Gábor hatósági fõállatorvos,
dr. Lorászkó Gábor, a kamara elnöke

ÁLLATORVOSIÁLLATORVOSI
RENDELÕRENDELÕ

Sárbogárd, Hõsök tere 14.Sárbogárd, Hõsök tere 14.

Dr. Szénási Károly,Dr. Szénási Károly,
telefon: 06 (30) 8161-376.telefon: 06 (30) 8161-376.

Nyitva: H–P: 16.00-18.00,Nyitva: H–P: 16.00-18.00,
Szo: 9.00-11.00Szo: 9.00-11.00

NYÁRI SZÜNET
a szerkesztõségben

Tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat, Ügyfelein-
ket, hogy a Bogárd és Vidéke szerkesztõsége

július 25-étõl augusztus 7-éig
nyári szünetet tart.

Ez idõ alatt nem jelenik meg az újság, a hirdetés-
felvétel, valamint az ügyfélfogadás szünetel, és
a szerkesztõség is zárva tart.

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

Szerkesztõség
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Együnk – de mennyit?
Nyár van, jó idõ, bikiniszezon. A nõk több-
sége tavasszal elkezd egy életmódváltást,
hogy a strandon a lehetõ legjobban mutas-
son, minél kevesebb felesleget találjon ma-
gán. Kicsi mozgás, kicsi vacsora, sok folya-
dék.
Ez a jobbik eset. Ugyanis egyre többen
szenvednek túlsúllyal, akiknek már nem
elég csak ennyit tenni azért, hogy ideális
testsúlyt érjenek el. Vajon mitõl van ma-
napság ennyi elhízott ember?
Érdekelt a dolog, utánanéztem hát, hogy
mi lehet az oka ennek a drasztikus válto-
zásnak, de nem szükséges csak a szakiro-
dalomhoz folyamodni. Gondoljunk bele,
hogy mondjuk egy száz évvel ezelõtti álla-
pothoz képest az emberek a fejlett orszá-
gokban jólétben élnek. Nincs más dol-
gunk, minthogy bemenjünk a szupermar-
ketbe, és vegyünk valami mirelitet, mivel a
rohanó életstílus miatt nincs idõnk órákig
fõzõcskézni. Itt van példának egy gyorsfa-
gyasztott pizza: a mai világban egyre na-
gyobb teret hódít, ezért bármelyik nagy-
áruházban kapható, csak bedobjuk a sütõ-
be, pár perc és kész. De kérdem én: hány-
szor olvastuk el az összetevõk listáját? Ké-
telkedtünk-e egyszer is abban, hogy a
pizzaszósz valóban pizzaszósz e? Ritkán
történik meg az ilyen. Ráadásul ezeket az
ételeket, italokat megtömik mindenféle
mesterséges színezékkel és tartósítószer-
rel, nem mellesleg a legtöbb ilyen étel tele
van zsírral, ami a strandszezon elõtt (alatt
és után) szintén nem a legkedvezõbb. Jobb
lenne, ha a chips- és a hamburgerreklámok
helyett inkább a magyar almát reklámoz-
nák!
Vajon csak ez az oka annak, hogy a helyzet
egyre „súlyosabb”? Kutatások szerint
nem.

A boltokban egyre nagyobb adagokat vá-
sárolhatunk. Extra méretû jégkrém, extra
méretû üdítõital, extra méretû csokoládé.
A gyorséttermekben ugyanígy szuper nagy
adagot, vagy kettõt fizet, hármat kap akció,
amit az ember nem hagyhat ki. De a minél
nagyobb profit érdekében ezt kell tenni –
minél többet termelni, minél több olcsó
mesterséges anyagot rakni az élelmisze-
rekbe, minél többet elõállítani és minél na-
gyobb nyereségre szert tenni – mehet ez
akár az egészség rovására is.
Furcsa, de az utóbbi idõben megnõtt a tá-
nyérok és ennek köszönhetõen az evõesz-
közök mérete is. Ha a memóriánkban fel-
idézzük, valóban arra jutunk, hogy a nagy-
mama tányérjának szélesebb pereme volt
– a mai tányérok nagy részének már egyál-
talán nincs is pereme. A nagy tányérnak
elõször esztétikai funkciója volt (és lenne
ma is, ha hagynánk): az éttermekben ez
szolgált arra, hogy a kis adagok köré elhe-
lyezhessék a díszítést. Erre mi mit csiná-
lunk? Telerakjuk spagettivel, mondván,
hogy ráfér. Aztán egyszer csak hozzászo-
kunk, kevesebbel nem lakunk jól – ráadá-
sul még egészségtelen dolgokat is eszünk.
Egy 2007-es kísérletben táplálkozási szak-
értõket teszteltek: amikor nagyobb mély-
tányért kaptak, 31 %-kal többet ettek anél-
kül, hogy ez feltûnt volna nekik, a nagyobb
kanál pedig 14,5 %-kal több étel elfogyasz-
tására ösztönözte õket. Tehát: nagy tá-
nyér, nagy adag, sok kalória.
De mit tehetünk ellene? Kerestem pár jó
tippet az interneten:
– Ajánlott abbahagyni a cukrozott üdítõ-
italok fogyasztását. Fruktózsziruppal éde-
sítik õket, ami tönkreteszi az éhségérzet
megszûnését jelzõ folyamatot a szervezet-
ben, tehát nem tudunk leállni.

– Próbáljunk meg kisebb adagokat enni, a
nassolás mértékét pedig csökkenteni, vi-
szont ajánlott a fõétkezések elõtt enni egy
kis joghurtot vagy olajos magvakat.
– Csak a szükséges mennyiségû ételt ve-
gyük ki a csomagolásból, a többit rakjuk
egy olyan helyre, ahol nem férünk hozzá
könnyen.
– Az otthon elkészített ételeket ne a fõzõ-
edényben tálaljuk, hanem egybõl adagol-
juk a tányérra, így megelõzhetõ a túlevés.
– A testmozgás csökkenti az éhségérzetet.
Ezek után irány a strand – persze, csak ha
szép az idõ!

Menyhárt Daniella

I. Sárszentmiklósi
Lecsófesztivál és Családi Nap

Szeretettel várjuk I. Sárszentmiklósi Lecsófesztivál és Családi Nap rendezvényünkre

2011. július 30-án, szombaton, reggel 9 órától
a Sárszentmiklósi Általános Iskola kispályáján.

A lecsófõzõ-versenyre nevezni a helyszínen saját alapanyagokkal és eszközökkel
lehet.
Gyermekprogramok akadályversenyekkel, különbözõ ügyességi és logikai feladatok-
kal; felnõtteknek favágóverseny, sodrófahajítás, kötélhúzás és még rengeteg gyer-
mek- és felnõttprogram várja a kilátogatókat.
A tervek szerint este tábortûzzel zárjuk a napot (idõjárástól függõen).
Mindenkit nagy szeretettel vár Sárszentmiklós lakossága!
Tiszteljenek meg minket részvételükkel!

Sárszentmiklósi Egyesület

Érdeklõdni a 06 (30) 449 6691-es számon lehet egész nap
(Kiss Istvánné Kriszti) és a 06 (70) 943 5323-as telefonszámon (Kazsoki Sándorné Anikó).

Hú, de hideg!

Sebaj, ilyen hõségben kell a hûtés! Csak ki
ne öntsék a fürdõvízzel együtt a gyereket!
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FAIR BÚTORHÁZ
Sárbogárd, Köztársaság út 93.

Telefon: 06 20 545 1958
Nyitva tartás: H-P: 8-18, Szo: 8-12


