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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

Szent István
ünnepe

Idén Szabó Istvánt, a Petõfi Sándor Gim-
názium nyugalmazott igazgatóját tüntet-
ték ki díszpolgári címmel.

Írás a 2. oldalon.

Bujáki csillagtúra – sasbérci kilátóBujáki csillagtúra – sasbérci kilátó

Sok család, több közösség és a környékbeli
híres fõzõmesterek települtek ki erre a
napra bográccsal, grillsütõvel, s fõztek vad-
ételeket, halételeket minden mennyiség-
ben. Cikk az 5. oldalon.

Augusztus 20-a új köntösben
Cecén, mondhatni, megszûnt a hagyománya az au-
gusztus 20-ai ünnepségeknek, de a nemrég alakult
Cecéért Közhasznú Egyesület az idei évben a helyi

civil szervezetekkel együtt
szervezte meg az államalapí-
tás évfordulójának ünnepi
programjait. Ezzel szerették
volna feleleveníteni a Szent
István-napi hagyományokat.

Beszámoló a 4. oldalon.

Nagy izgalommal készülõdtünk az iskolánk által szervezett, idei, egyhetes csillagtúrára.
2011. július 11-én, hétfõn, korán reggel az óvoda mellõl indult a Sárbogárdi kistérség bu-
sza. Táborunk célja és állandó szálláshelye a Nógrád megyében található Buják volt.

Beszámoló a 8. oldalon.

VadásznapVadásznap
AlaponAlapon
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Szent István ünnepe Sárbogárdon
Augusztus 20-a ünnepi szentmisével, kenyérszenteléssel vette kezdetét dél-
elõtt a sárbogárdi katolikus templomban. A városi ünnepségre délután öt óra-
kor került sor a Hõsök terei emlékmûegyüttesnél. Az ünneplõket a Sárbogárdi
Fúvószenekar hangszereibõl felcsendülõ dallamok csalogatták a térre. A Him-
nusz eléneklését követõen Varnyu Lilla szavalatának és a Huszics Vendel Kó-
rus elõadásában elhangzó, István király nagyságát magasztaló énekkari mû
üzenetén elmélkedhettünk, majd dr. Sükösd Tamás polgármester mondott
beszédet, az államalapító király iránymutató példáját kiemelve, bibliai tanítá-
sokkal kiegészítve gondolatait.
A jeles ünnep kiváló alkalom a város rangos díjainak átadására.

Idén Szabó Istvánt, a Petõfi Sándor Gim-
názium nyugalmazott igazgatóját tüntet-
ték ki díszpolgári címmel.
Szabó István 1957 óta tanított a gimnázi-
umban, majd 1965-tõl 1993-ig, nyugdíjazá-
sáig igazgatója is volt az intézménynek. Ez
idõ alatt az 1951-ben alapított gimnázium
megyei, sõt, országos szinten is elismerést
vívott ki színvonalával és nevelési tevé-
kenységével. A gimnázium az Õ tevékeny-
sége alatt a helyi és környékbeli diákság
képzésének meghatározó szereplõje lett.
Jellegébõl adódóan vagy a továbbtanulás
elõkészítésével, vagy álláslehetõséget biz-
tosító képzéseivel segítette a tizenévesek
elindulását a nagybetûs életbe. Bár a rend-
szer alkotta keretek elég szûkek voltak, de
a Petõfi Sándor Gimnázium egy igazi csa-
ládias jellegû középiskolává formálódott
vezetésével, amelyre ma is több százan em-
lékeznek jó szívvel.
Pista bácsi a települési közéletnek is elis-
mert szereplõje lett. Tekintélye méltóvá
tette arra, hogy a helyi választási bizottsá-
got több cikluson keresztül vezesse.
Felesége, Edit néni hosszú évek óta hûsé-
ges társa. Fia, Péter országos hírû hadtör-
ténész. Egyetlen unokája, Nóra büszke le-
het nagypapájára.
Pro urbe díjban részesült dr. Jarabin Já-
nos, a sárszentmiklósi IV-es számú körzet
háziorvosa. 1970-ben végzett „cum laude”

minõsítéssel a Pécsi Orvostudományi
Egyetem általános orvosi karán, majd a
Pécsi Szülészeti–Nõgyógyászati Klinikán
kezdett el dolgozni. 1971-ben került Alap-
ra háziorvosnak, ahol 1973-ig dolgozott.
1973-tól praktizál Sárbogárdon, s azóta
látja el a háziorvosi teendõket a város kü-
lönbözõ körzeteiben nagy szakértelem-
mel, türelemmel, szorgalommal. Elismert
tekintély lett a betegek és az orvostársada-

lom körében is. Hozzáértõ, emberséges,
közvetlen magatartása miatt sokan szere-
tik, becsülik. Nagy tudású, komoly tapasz-
talatokkal rendelkezõ ember. Sárbogárd
lakosságának nagy része ismeri és tiszteli
családjával együtt.
A Sárbogárdon tevékenykedõ orvosok
kollegiális vezetõje a mai napig.
Felesége, dr. Horváth Mária az ÁNTSZ
Kistérségi Intézetének vezetõ fõorvosa
volt nyugdíjba vonulásáig. Fia, János gé-
gész szakorvos Szegeden, lánya, Csilla jo-
gász Budapesten. A család szeme fénye
Ádám, a 27 hónapos unoka.
A város sportjáért végzett munkájáért elis-
merésben részesült Gróf Ferenc, aki 1960.

augusztus 15-e óta él Sárbogárdon, s azóta
aktívan vesz részt a város sportéletében.
Feri bácsi igazi karrierje a nyugdíjazása
után kezdõdött. A kispályás teremlabda-
rúgó-tornát már a kezdetek óta tudósítot-
ta, és – lépést tartva a technikával – a lab-
darúgó-, a nõi, a férfi-kézilabdameccseket
a mai napig közvetíti a Bogárdi televízió-
ban. A Sárbogárdi SE megyei I. osztályú
labdarúgócsapatnál Nagy Károly elnöksé-
ge idején technikai vezetõként tevékeny-
kedett, illetve a felügyelõ-bizottság elnöke
is volt. 2004-ben egy máig mûködõ vándor-
kupát alapított, amit a Sárbogárd SE leg-
jobb játékosa kaphat meg és õrizhet egy
évig. Feri bácsi szervezte az elsõ Suzuki
Barta Amatõr Kézilabda-bajnokságot is.
Sok segítséget nyújt a csapatoknak a szere-
lések beszerzésében, feliratozásában. Pre-
cizitása példaértékû. Szenvedélyes sport-
szeretete 72 éves kora ellenére sem csök-
kent. Még szemmûtétét is ez motiválta:
tisztán akar látni a pályán. Mire elhangzik
a sípszó, már minden lényeges információ-

val a fejében áll oda a mikrofon elé, maga-
biztosan kezébe fogja azt, és köszönti a né-
zõket.
Az év utánpótlás-nevelõjének Killer Gá-
bornét választották.

Killer Gáborné a Mészöly Géza Általános
Iskola pedagógusa hat éve. Számtalan ver-
senyen ért el kiváló eredményt tanítványa-
ival atlétika, labdarúgás és kézilabda
sportágakban. 2009-ben a Mészöly Géza
Általános Iskola „A körzet legeredménye-
sebb iskolája” címet nyerte el, melynek el-
érésében elévülhetetlen érdemei voltak. A
legnagyobb sikereket mégis edzõként
mondhatja magáénak. Tanítványaival
2010-ben a szivacskézilabda sportág orszá-
gos döntõjében a 2., 2011-ben a 8. helyet
szerezte meg.
Killer Gáborné Magyarország legjobb
profi csapatai ellen versenyez évrõl évre
eredményesen. A szerényen viselkedõ ta-
nárnõnek az jelenti az igazi elismerést, ha
világhírû kézilabdázók, Fazekas Nándor
és Éles József ünneplik azt, hogy legyõzték
az országos döntõben a sárbogárdi gyere-
keket. Tevékenysége edzõként és ember-
ként is elismerésre méltó.
Az elismerés mellé mindegyik kitüntetett
egy-egy nemzeti szalaggal átkötött új ke-
nyeret is kapott, valamint az ünnepséget
követõen egy állófogadáson látták vendé-
gül õket és hozzátartozóikat a díszterem-
ben.
A díjak átadása után ki-ki elhelyezhette az
emlékezés virágait a Szent István-emlék-
oszlopnál, majd a jelenlévõk megkóstol-
hatták a friss búzából sült kenyeret.
Az ünnep részeként este Vásáry André
adott koncertet a mûvelõdési központban
teltház elõtt, két tûzzsonglõr közremûkö-
désével.

Hargitai Kiss Virág
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Édesszájú férfiszoprán
VÁSÁRY ANDRÉ fellépése tette föl a ko-
ronát az ünnepnapra augusztus 20-án,
szombaton este Sárbogárdon. Magyaror-
szág egyetlen férfiszopránja különbözõ
stílusokban és hangfekvésekben csillog-
tatta meg kivételes adottságát, kellemes
hangját egyórás koncert keretében, a mû-
velõdési ház színpadán.
Vásáry Andrét egy televíziós tehetségkuta-
tó mûsorban ismerhette meg szélesebb
körben is a nagyérdemû közönség. Éneke-
si karrierje azonban nem e mûsorral vette
kezdetét; a média inkább csak lendületet
adott egyébként is szépen ívelõ szakmai
pályájának.
A mûvésszel sárbogárdi koncertjét köve-
tõen beszélgettem.
– Mi volt a legelsõ zenei élmény az életedben,
amire emlékszel?
Vásáry André: – …Amire konkrétan visz-
szaemlékszem, az egy általános iskolai
énekóra, amikor az énektanár meghallott
énekelni, és szólt, hogy óra után beszélni
akar velem. Féltem, hogy na, már megint
mit csináltam. Azt mondta, át kell men-
nem ének-zene tagozatra, mert van hallá-
som, hangom, és ezzel foglalkozni kell.
– Egy régi kedvenc dalocska nincs, ami a
füledben „megragadt”?
– A szüleim nem zenei beállítottságúak.
Nem emlékszem, hogy valaha hallottam-e
õket énekelni.
– Honnan örökölted akkor a hangodat?
– Valahogy mégiscsak tõlük, vagy általuk.
De a családunkban nem volt se színész, se
énekes, semmilyen képzõmûvész, úgyhogy
én voltam a fekete bárány.
– Nem jól fogadták, hogy te ezt a pályát vá-
lasztottad?
– Ki az, aki jól fogadja, hogy a gyereke éne-
kes, színész, vagy bármi olyan akar lenni,
ami – úgymond – nem normális? Édes-
anyám könyvelõ, édesapám mérnök; más
hivatást képzeltek el nekem, de hála isten-
nek a nagyon makacs és erõszakos énem
nem hagyta, hogy letérüljek errõl a pályá-
ról.
– Pedig szelíd személyiségnek látszol.
– Az éneklésben és a karrieremben nem is-
merek pardont. Ez nem azt jelenti, hogy
könyöklök, ütök, verek.
– Hanem inkább szívósságot?
– Szívósságot és maximalizmust. Felkészü-
lök minden koncertre, összeállítom, elgya-
korlom, pedig már több száz koncerten va-
gyok túl. Próbálom megadni a módját, és
ezt várom el azoktól is, akikkel dolgozom.
– Látom, hogy minden részletre ügyelsz; ne-
ked nagyon fontos, hogy tetõtõl talpig min-
den a helyén legyen, nemcsak a mûsorban,
hanem rajtad is.
– Amikor még nem voltam színpadon, ak-
kor is mindig komplexen néztem egy elõ-
adómûvészt. Nagyon kiábrándító volt, ha
mondjuk piszkos volt a körme, vagy sza-
kadt a harisnyája. Nekem egy imidzset kell
eladni, ezért lényeges minden részlet. Fon-

tos, hogy a közönség azt mondja: „Láttam
és hallottam Andrét.” Ez szerintem így
kerek.
– Hogyan kezdted el képezni magad?
– Viszonylag késõn, 18 éves koromban
kezdtem el magánénekre járni. Verse-
nyekre, meghallgatásokra mentem, figyel-
tem, merre halad a szakma. Aztán nyertem
egy ösztöndíjat Bostonba.
– Ott hol és mit tanultál?
– A konzervatóriumban tanultam elõadó-
mûvészetet.
– Hány évet töltöttél kint?
– Egyet. Habár ez egy 3+2 éves képzés
volt, egy év után úgy éreztem, nekem nem
Amerika lesz a közegem. Nem találtam
meg azt, amit szerettem volna, de felejthe-
tetlen élmény volt, sokat tanultam belõle.
Jól tettem, hogy hazajöttem, mert annak a
mûfajnak, amit én képviselek, Európa az
õshazája.
– Azt olvastam a bemutatkozásodban, a
honlapodon, hogy rengeteg rangos helyen
felléptél már Miskolctól kezdve Pécsen át
Németországig, Bécsig. Hogyan adódtak
ezek a fellépési lehetõségek?
– A különlegességem hozta ezeket a felké-
réseket. Hallottak rólam, egyik karmester
szólt a másiknak. A versenyek is sokat segí-
tettek. Mindez kemény munka eredménye
– menni kellett, jelen lenni, fejlõdni és jó-
nak lenni. Egy operaénekesnek a karrierje
kezdetén nagyon fontos, hogy meghallga-
tásról meghallgatásra járjon. Nagyon sok
pénzbe kerül, nagyon sok lemondással, és
nagyon fárasztó.
– A férfiszoprán hang eléggé ritka. Ennek,
feltételezem, van elõnye is, hátránya is. Mi a
hátránya?
– Soha semmilyen hátrányát nem éreztem
ennek az adottságnak. Fantasztikus zené-
szektõl és megkérdõjelezhetetlen nagysá-
goktól kaptam számos pozitív visszajel-
zést. Büszke és boldog vagyok, hogy férfi-
szoprán vagyok, mert így mindenki tudja,
ki az a Vásáry André.
– Vannak-e kifejezetten férfiszopránra írt da-
rabok, amiket szívesen énekelsz?
– A komolyzenében nagyon sok van. Nem
tudnék most kiemelni egyet sem, de en-
gem nem igazán zavar, hogy kinek írták.
Az éj királynõjét nõi énekesek éneklik, de
annyira jó, hogy azt mondtam, ha el tudom
énekelni – ami egy hatalmas különlegesség
–, akkor miért ne énekelném el.
– Végül is, az ókori színházban a férfiak ját-
szották a nõi szerepeket is.
– Pontosan.
– Hogyan kerültél a Csillag születik címû te-
hetségkutató mûsorba? Mert az azért egy ki-
csit más világ.
– Szerettem volna megmutatni önmaga-
mat a szélesebb közönségnek is. Nagy dön-
tés volt, mert éppen akkor kaptam szerzõ-
dést a Nemzeti Színházba, hívtak Pécsre,
Bécsbe is. Valaki azt mondta, hogy ez nem
fogja érdekelni az embereket, mások azt

mondták, hogy de. Jelentkeztem a mûsor-
ba, és jól tettem.
– Sikered lett.
– Abszolút.
– Milyen változásokat hozott az életedben a
Csillag születik?
– Aki ma nincs a tévében, az nem létezik.
Nagyon sokat köszönhetek ennek a mû-
sornak. Az ország így ismert meg, és ma
biztosan nem hívtak volna meg, ha nem
szerepeltem volna ebben a mûsorban.
– Bírod-e a gyûrõdést?
– Bírom. Nagyon szeretek fellépni, és mi-
vel korábban is dolgoztam a zenei szakmá-
ban, tudtam, hogy ez mivel jár.
– Most mivel foglalkozol? Le vagy-e szerzõd-
ve valamilyen színházhoz, vagy inkább ven-
dégmûvészként lépsz föl?
– A Nemzeti Színházban játszottam két
évadot, most úgy néz ki, ismét felkérnek. A
Mûvészetek Palotájában, az esztergomi
bazilikában is vannak fellépéseim. Idén
már nem készítek új albumot, hiszen tavaly
kettõt is kiadtam. Jövõre viszont lesz egy
könnyûzenei album. Késõbb szeretnék egy
operaalbumot is.
– A könnyûzenei albumba valaki írja neked
a számokat vagy esetleg te is beszállsz?
– Én nem vagyok se zene-, se szövegíró.
Eddig többek között Kasza Tibivel, Szabó
Zével dolgoztam. Majd meglátjuk, hogy a
következõ albumon kikkel fogok dolgozni.
– Mi jelent számodra kikapcsolódást?
– Egész egyszerûen a fekvés és a tévézés …
és rengeteget eszek – sajnos édességfüggõ
vagyok.
– Van-e bevált recepted, ha rendetlenkedik a
torkod?
– A tökéletes egészségre törekszem min-
dig. Kell egy jó tanár, aki megtanít énekel-
ni; jó technikával kell énekelni olyan dalo-
kat, amelyek a te hangfajodnak megfelelõ-
ek. Titkos receptem nincs. Fontos az alvás,
nem dohányzom, nem iszom, nem drogo-
zom…
– …sál, tea, méz?
– Sál, tea, méz, módjával.

Hargitai Kiss Virág
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Augusztus 20-a új köntösben
Cecén, mondhatni, megszûnt a hagyomá-
nya az augusztus 20-ai ünnepségeknek, de a
nemrég alakult Cecéért Közhasznú Egye-
sület az idei évben a helyi civil szervezetek-
kel együtt szervezte meg az államalapítás
évfordulójának ünnepi programjait. Ezzel
szerették volna feleleveníteni a Szent Ist-
ván-napi hagyományokat.
A programok reggel kezdõdtek és nagy-
részt az általános iskola udvarán kerültek
megrendezésre. Reggel kilenc órakor in-
dultak a kézilabda- és futballmeccsek, a fo-
lyamatos kézmûves-foglalkozások, az arc-
festés, valamint a fõzõversenyek. Utóbbi
eredményhirdetése az ünnepi mûsor elõtt
volt. Oklevelet és ajándékot kapott a Búza-
virág Népdalkör, a Borászok Szekszárdért
Egyesület, Miklós Sándor, Albert László,
valamint Pordán Ferenc. A harmadik he-

lyezett Kun Zsolt lett, aki marhapörköltet készített, második a ha-
lászlét fõzõ Somogyvári István, az elsõ helyet pedig Puskás Imre
és malacsültje zsebelhette be.
Délután két órától táncos és énekes mûsorokkal szórakoztatták a
fellépõk a közönséget. Fellépett a Zilahi Meszes Táncegyüttes, a
Sárréti Csókavirág Néptáncegyüttes Sárbogárdól, a pálfai Ván-
dorok Táncegyüttes több hosszú mûsorral szolgálta ki a nagyér-
demût. A cecei társastánccsoportot vissza is tapsolták a nézõk,
utánuk a Búzavirág Népdalkör tagjai mutatták be új dalaikat.
Öt órától az ünnepi megemlékezés következett, melyet dr. Hor-
váth János nyitott meg. A megnyitót követõen a Barina Júlia ve-
zette Harmónia Kamarakórus lépett a színpadra, akik énekükkel
egy percre megállították a rohanó világot. Ezután Kallós Péter
katolikus plébános és Szabó Péter református lelkész áldották
meg az új kenyeret, amit a díszpolgári cím, a „Községünkért” ok-
levelek, valamint a „Tiszta, virágos porta” díjak átadása követett.
A díszpolgári címet 2011-ben a parlament doyenje, a közgazda-
ságtudományok doktora, a cecei származású Horváth János ve-
hette át. A díjat átadó Varga Gábor polgármester ismertette Hor-
váth János életútját, többek között a politikai elismeréseket, az
életrajzi adatokat, vagy hogy a közgazdaságtudományi doktorátu-
sát a Columbia Egyetemen szerezte. 2003 óta a parlament legidõ-
sebb tagja, az idei évben megkapta a Magyar Köztársasági Ér-
demrend nagykeresztjét. A közel 90 éves politikus a nyitóbeszéd-
ben végigvezetett minket a történelmen, rávilágított a társadalmi
problémákra, de állította, hogy Cece képes kilábalni akár egy ne-
héz helyzetbõl is. A díj átvétele után pedig fátyolos hangon mon-
dott köszönetet a „földieknek”, hogy itt lehetett ezen a szép ünne-
pen.
„Községünkért” elismerésben részesült az általános iskolai okta-
tás, nevelés területén végzett kiemelkedõen hasznos munkájáért
Szabados-Molnár Sándorné, valamint a község kulturális életé-

nek, hagyományainak továbbörökítése területén végzett kiemel-
kedõ munkájáért Noé László.
A „Tiszta, virágos porta” díjak adományozásával egy régi hagyo-
mányt elevenítettek fel a szervezõk. Öt ingatlantulajdonos vehe-
tett át egy-egy plakettet, oklevelet és ajándékutalványt a zsûritõl.
Az idei díjazottak: Fülöp György és neje, Fésû Lajos és neje, Da-
rab László és neje, Pintér Zoltán és neje, valamint Kiss Attila és
neje.
Az ünnepség után a futballpályán rendeztek öregfiúk-mérkõzést,
majd este bálra hívták a táncolni vágyókat.

Menyhárt Daniella
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Vadásznap
Alapon

Az augusztus 20-ai ünnepek egyik kiemelkedõ eseménye volt a
harmadik alkalommal megrendezett Alapi Vadásznap. Az elõzõ
két vadásznap sikerébõl, az ott szerzett tapasztalatokból merítve
rendezték meg az idei vadásznapot immár a teljes nyilvánosság

számára. Ezen a napon a helyi és környékbeli érdeklõdõ családo-
kat is szívesen látták az alapi vadászház udvarán. Az itt felállított
színpadon egész nap színes mûsorok szórakoztatták a közönsé-
get. Bemutatkoztak a countrytáncosok, a Ten Dance együttes, a
Defekt duó, este az alapi Mezõföld Népi Együttes és a helyi iskola
táncosai.

A délelõtti koronglövõ-bemutató után az érdeklõdõk maguk is ki-
próbálhatták ügyességüket koronglövészetben. Igazi szenzáció
volt a vadászíjász-, vadászkutya- és solymászbemutató.
Délelõtt Mészáros János esperes celebrált vadászmisét, amelyen
közremûködött a Bakony Vadászkürt Együttes. Felvonultak a
szebbnél szebb vadászhintók, s a tavalyi évhez hasonlóan az idén
is volt huszárbemutató.
Látványosságként trófeákból, vadászfestményekbõl, csont- és fa-
faragásokból készült kiállításokat tekinthettek meg az érdeklõ-
dõk.

Sok család, több közösség és a környékbeli híres fõzõmesterek te-
lepültek ki erre a napra bográccsal, grillsütõvel, s fõztek vadétele-
ket, halételeket minden mennyiségben. Juhász Laci, Szabó János,
Nagy Dezsõ, Tar Jani, Tóth Pisti és sok más fõzõmester ételeit vé-
gigkóstolni is elég lett volna. A fõzõversenyre 38 mintát vittek be
az elkészült ételekbõl. Volt dolga a zsûrinek, mire dönteni tudott,
hogy e sokféle étel közül melyikeket nyilvánítsa a legjobbaknak.
Méhes Lajosné, Alap polgármestere és Nyikosné Katzenberger

Erika jegyzõ egy nagy bográcsban fá-
cánlevest fõztek. Míg a világ legfino-
mabb levese elkészült, a vendégeknek
kínálták a grillezett hússzeleteket, és
egy különlegességet, a vaddisznóból
készült sült kolbászt. Az ételekhez so-
kan hozták a saját borukat, s azt kínál-
gatták társaságuknak és az asztalokhoz
odaköszönõ barátoknak, ismerõsök-
nek.
Este Csuti Csaba és Bácskai Nóra nó-
taénekesek szórakoztatták a közönsé-
get, majd hajnalig táncolhatott a ven-
dégsereg Szabó László zenéjére. So-
kan levetve a cipõt, mezítláb ropták a
táncot a puha fûben.

Hargitai Lajos
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Leszakadt
faág

Kedden este a szemünk láttára szakadt le
egy fa ága Sárbogárd központjában, a Hõ-
sök terei parkban. A fától nem messze, egy
padon néhány lány ült, akik megrettenve
pattantak fel a hirtelen reccsenésre és ro-
bajra. Még szerencse, hogy nem esett ba-
juk!

Közelebbrõl megnézve a fa ágának belse-
jét valamiféle penész kezdte ki.

A faágat másnap reggel a hivatal felaprít-
tatta, elvitette.

Az ágavesztett fa közelében van egy pad,
amelynek egyik deszkája – talán együtt-
érezve még élõ társával – ugyancsak eltö-
rött. Bizonyára ezt is hamarosan megcsi-
náltatja a hivatal.

Hargitai Kiss Virág

Nyílt
tér

Bogárdi lovas a
Nemzeti Vágtán

IVÁN VIKTOR az idei bácsalmási elõ-
futamon nyújtott teljesítménye ered-
ményeként továbbjutott a budapesti
Nemzeti Vágtára!
A sárbogárdi fiatalember tavaly már
próbálkozott, de egy kicsi híján nem si-
került bejutnia. Most azonban össze-
szedte tudása s ereje legjavát, és esé-
lyesként indulhat a résztvevõk közt.
Munkahelye, a mindszentpusztai Teli-
vér Farm Kft. nevezte be az ígéretes lo-
vast a versenyre, aki egy angol telivérrel
készül a nagy futamra. A vágtán huszár-
öltözéket visel majd, az elõírt etikett
szerint.
Mivel Iván Viktor Sárbogárdot is hiva-
tott képviselni, s magával viszi a város
zászlaját, ezért ne feledkezzünk meg rá
gondolni a nagy esemény idején: szep-
tember 14-étõl 18-áig!

Hargitai Kiss Virág

Sárbogárdi kerület
Jogosult állatorvosi és betegellátási

ügyelet

2011. szeptember hó
A belföldi szállítást is végzik.

Sárbogárd, Pusztaegres, Sárhatvan,
Nagyhörcsök, Mezõfalvai Rt. Sárrét,
Alap, Alsószentiván, Cece, Vajta, Sár-
egres, Káloz, Nagylók, Hantos, Sárosd,
Sárkeresztúr, Sárszentágota, Szabad-
egyháza
szeptember 3-4.:
dr. Kellner Péter, Sárbogárd, Rákóczi
u. 62., 06-30-9398-629;
szeptember 10-11.:
dr. Pátzay József, Sárbogárd, Asztalos
u. 1/a., 06-30-6393-977;
szeptember 17-18.:
dr. Pátzay István, Köztársaság út 156.,
06-30-5208-877;
szeptember 24-25.:
dr. Csele István, Sárosd, Sport u. 30.,
06-30-9939-404.

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

Kérdezték

Teendõ csalás esetén
Egyik olvasónk afelõl érdeklõdött, hogy
hûtlen kezelés, csalás, okirathamisítás
ügyében hová lehet fordulni.
Amennyiben ilyen gyanú merül fel valaki-
vel szemben, a rendõrségnél kell feljelen-
tést tenni.

Szerkesztõség

RENDÕRSÉGI
FELHÍVÁS

Ismét megjelentek megyénkben – eddig a
Sárbogárdi Rendõrkapitányság illetékes-
ségi területét elkerülve – feltehetõen át-
utazó bûnözõk, akik – mint célcsoportot –
az idõskorúakat szemelték ki.
A sértettek jóhiszemûségét, esetenként el-
esettségét, vagy anyagi gondjait kihasznál-
va a bûnözõk magukat a nyugdíjfolyósító
intézet, vagy közüzem, egyéb közszolgálta-
tó alkalmazottainak kiadva nyernek bebo-
csátást a lakásokba, ahol a tulajdonos fi-
gyelmét elterelve társuk értékek után ku-
tat, és azt megtalálva eltulajdonítja.
Kérjük, figyeljenek arra, hogy nyugdíjfo-
lyósító soha nem egyeztet a jogosult laká-
sán, a közüzemi alkalmazott túlfizetés gya-
nánt készpénzt a helyszínen soha nem térít
vissza! Aki ilyen indokkal keresi meg Önt,
az szinte biztosan bûnelkövetõ!
Fentieket, vagy hasonló módszert észlelve
azonnal értesítsék a rendõrséget az ismert
telefonszámokon, hogy a cselekményeket
megelõzzük, vagy a már bekövetkezett jog-
sértést gyorsan és hatékonyan felderítsük!
Figyeljenek értékeikre, figyeljenek egy-
másra!

Sárbogárdi Rendõrkapitányság,
bûnügyi osztály

KÉK HÍREK TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot,
hogy dr. Csernavölgyi István, a Fejér
Megyei Szent György Kórház fõigazga-
tója – hivatkozva az ÁNTSZ Országos
Tisztifõorvosi Hivatal Területi Igazga-
tási Fõosztályának tájékoztatására –
2011. augusztus 17-én kelt levelében ér-
tesített, hogy elõreláthatólag 2011.
szeptember 1-jén a Sárbogárdi Rende-
lõintézetben ismételten megkezdõdik a
betegellátás.

Dr. Sükösd Tamás polgármester



Bogárd és Vidéke 2011. augusztus 25. KÖZÉRDEKÛ 7

SÁRVÍZ KISTÉRSÉGI KÖZPONTI ÜGYELET: Aba, Káloz,
Sárkeresztúr, Sárszentágota: Aba, Béke tér 2.,

06 (22) 593 010. Zöldház orvosi rendelõ.

Ügyelet munkanapokon: 16 órától másnap reggel 8 óráig, munkaszüneti napo-
kon, utolsó munkanapokon 16 órától az elsõ munkanap reggel 8 óráig.

SÁRBOGÁRDI KÖZPONTI ÜGYELET: Sárbogárd, Hantos,
Nagylók: Sárbogárd, Ady E. út 79-83., 06 (25) 460 163.

Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel 7.30-ig,
szombattól hétfõ reggelig, 7.30—7.30-ig.

CECEI KÖZPONTI ÜGYELET: Alap, Alsószentiván, Cece,
Sáregres, Vajta: Cece, Jókai u. 11., 06 (25) 234 841.

Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel 7.30-ig,
szombattól hétfõ reggelig, 7.30—7.30-ig.

H Á Z I O R V O S I R E N D E L É S E K

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

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

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

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

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

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

DR. SOMOGYVÁRI KATALIN HÁZIORVOS
a Sárbogárd, Tompa M. u. 2. sz. alatti orvosi rendelõben rendel, tel.: 06
(25) 460 013. H: 12.30-15.30, K-Sze-P: 8.30-11.30. Rétszilas, Fehérvári u.
95.: Cs: 9.00-11.00. Rendelkezésre álló idõ: H-P: 7.30-15.30

DR. ABDALLA ROSHDI HÁZI GYERMEKORVOS
a Sárbogárd, Tompa M. u. 2. sz. alatt rendel, tel.: 06 (25) 463 489;
Töbörzsök, Szt. István u. 96., telefon: 06 (25) 465 080.

A III. sz. gyermekorvosi körzet rendelési ideje megváltozott!
Dr. Abdalla Roshdi házi gyermekorvos az alábbi idõpontokban rendel:
hétfõ: 8.00–11.00, Tompa M. u. 2.; kedd: 8.00–11.00, Töbörzsök, Szt. Ist-
ván u. 96.; szerda: 8.00–11.00, Tompa M. u. 2.; csütörtök: 8.00–11.00,
Töbörzsök, Szt. István u. 96.; péntek: 8.00–10.00, Tompa M. u. 2.;
11.00–12.00, Töbörzsök, Szt. István u. 96..
Tanácsadás: kedd: 11.00–12.00, Töbörzsök, Szt. István u. 96., szerda:
13.00–14.00, Ady E. út 126.

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

KÖZPONTI ÜGYELET

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

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

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

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

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

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

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

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

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

hívja a gyepmestert Sárközy Károlyt: 06(30)342-1493, vagy a polgármesteri
hivatalban Zádori Dórát: 06(25)520-261, 38-as mellék.

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

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

Kéményseprõk:
Russ Attila (külterület) 06(30)744 6022, Csvecsko Sándor (Sárszentmiklós)
06(20)520-2990

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

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

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

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

Ha megbetegszik háziállata:
hívható az állatorvosi ügyelet (ld. alább, havonta közöljük az ügyeleti listát.)

Tömegközlekedés

Menetrendi információk:
távolsági busz: Alba Volán: 06(22)514-714, 06(22)506-168,

MÁV információ: 06(25)460-018 (állandó ügyelet).
Helyi buszjáratok: 06 (20) 920 5776

Heti 2002 Kft. 2321 Szigetbecse, Napsugár u. 2.

Belvíz, árvíz, vegyi stb. katasztrófa esetén:
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: 06(22)311-120,
06(22)512-150. Sárbogárdon polgármesteri hivatal: napközben hívható a
06(25)520-260, 06(25)520-240, egyéb idõben a katasztrófa-elhárítási bizott-
ság elnöke: dr. Sükösd Tamás a 06(30)5300-858 számon bármikor riasztható.
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B U J Á K I C S I L L A G T Ú R A

Nagy izgalommal készülõdtünk az isko-
lánk által szervezett, idei, egyhetes csillag-
túrára. 2011. július 11-én, hétfõn, korán
reggel az óvoda mellõl indult a Sárbogárdi
kistérség busza. Táborunk célja és állandó
szálláshelye a Nógrád megyében található
Buják volt.
Az út nagy részén jókat beszélgettünk, és
örültünk, hogy újra találkozhattunk a régi
táborosokkal. Kilenc óra körül érkeztünk
meg a veresegyházi medveotthonba. Lát-
hattunk nagy barnamedvéket, mosómed-
véket, farkasokat, jávorszarvasokat egy-
aránt. A medvéket nagyon irigyeltük, mi-
vel õk hûsölhettek a vízben abban a nagy
melegben. Péter bácsinak köszönhetõen
meg is etethettük ezeket a macikat mézzel.
Ezután tovább utaztunk a táborhelyre.
Szálláshelyünk elfoglalása után birtokba
vettük ideiglenes „otthonunkat”, majd el-
mentünk fát gyûjteni az esti tábortûzhöz.
A tûznél felavattuk az új táborozókat.
Másnap egy kisebb túra várt ránk. Reggel
korán felkeltünk, hogy ne a nagy forróság-
ban bandukoljunk. Az út folyamán láttunk
teheneket és nagy szántóföldeket. Délután
a Kiss Nikolett és általam készített kis tu-
dáspróbán vehettek részt a többiek. Kér-
déseink a biológia és földrajz tantárgyak

köré csoportosultak. A legviccesebb fel-
adatnak a versírás mutatkozott, melynek a
tábori életrõl kellett szólnia. Lefekvés
után Zsuzsa néni keltett fel minket, mert
elkezdõdött a bátorságpróba. Sokszor
megijedtünk a mókás rémisztgetésektõl.
Szerdán egész napos fürdés várt ránk.
Pásztón egy kis strandon kedvünkre lubic-
kolhattunk és ugrálhattunk. Esti program-
ként újabb vetélkedõ következett, amit
Murányi Róbert állított össze Bujákkal
kapcsolatosan. A vacsorát Julika néni és
Zoli bácsi készítette el nekünk.
Csütörtökön a „nagy túrára” készülõd-
tünk. Két bujáki fiú volt most a túravezetõ.
A túra során megtekintettük a bujáki vár-
romot és felmásztunk a sasbérci kilátóig. A
hosszú és fárasztó gyaloglás megérte, mert
nem minden nap láthat az ember ilyen
szép tájat. Az út során sokféle helyen jár-
tunk, és sok érdekességet láttunk. A végé-
re már mindenkinek fájt a lába, mert na-
gyon elfáradtunk.
Pénteken újra a pásztói strandra mentünk.
Déltájt hatan hazamentünk, hiszen a va-
csorát el kellett készíteni. Délután még el-
látogattunk a helyi pékségbe, és megnéz-
hettük, hogyan készülnek a formás péksü-
temények. Estefelé Béla bácsi jött el hoz-

zánk, és megmutatta, milyen remek dolgo-
kat faragott eddig. Aztán mi is faraghat-
tunk. Sokféle mókás dolog született.
Szombaton délelõtt körmöcskéztünk (ez
egy kézmûveseszköz, amit fonál segítségé-
vel lehet elkészíteni), amiben Rozika néni
segített nekünk. Ebéd után a bujáki palóc
múzeumba mentünk. Három helyi néni
mutatta be nekünk a régi dolgokat. Két
lány beöltözött helyi népviseletbe. Mi, lá-
nyok végignézhettük, hogyan veszik föl a
többrétegû szoknyát. Addig a fiúknak a
másik néni mesélt a régi idõkrõl. Este kö-
vetkezett a várva várt „Ki mit tud?”, amin
sokat nevettünk. Aztán a versenyeken való
helyezés sorrendjében minden csapat és a
feladatkészítõk is kaptak ajándékot. Ez-
után mi, nyolcadikosok átvehettük az utol-
só táborozás jelképét. Végül az összes kis
táborozó átvehetett egy nyakba akasztha-
tó cserépkorongot, amin „2011. Buják”
felirat áll. Este elbúcsúztattuk a tábort.
Pezsgõt ittunk és régi zenékre táncoltunk.

Vasárnap reggel összepakoltuk, rendet
raktunk és elbúcsúztunk Bujáktól. Az utol-
só programunk Hollókõ bejárása volt. Elõ-
ször a hollókõi várban néztünk szét hatfõs
kis csoportokban. Késõbb a tanösvényen
keresztül lejutottunk az ófaluba. Ott meg-
néztük a Babamúzeumot és a Postamúze-
umot. Késõbb elfogyasztottunk egy kis fa-
gyit a helyi fagylaltozóban. A kis boltokban
elkölthettük még a megmaradt pénzünket.

Hazafelé újra végigbeszéltük a hét törté-
néseit, és fáradtan, de élményekben gaz-
dagon szálltunk le a buszról.

Plézer Éva 8. c osztályos tanuló
ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola

Köszönjük Sárbogárd város képviselõ-tes-
tületének, hogy pályázat által hozzájárul-
tak a táborunk megvalósulásához!

Táborvezetõség

Tanévkezdés az ÁMK
Sárszentmiklósi Általános Iskolában

Javító-, osztályozóvizsga: 2011. augusztus 26. (péntek) 8.30 órától.

Tankönyvárusítás (nem ingyenes körbe tartozóknak):
2011. augusztus 25. (csütörtök) 12 órától 16 óráig.

Tankönyvárusítás (ingyenességre jogosultaknak):
2011. augusztus 26. (péntek) 11 órától 15 óráig.

Tanévnyitó ünnepély: 2011. szeptember 1. (csütörtök) 8 óra.

Elsõ tanítási nap: 2011. szeptember 1. (csütörtök).
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Meghívó
Sárbogárd Város Önkormányzatának

képviselõ-testülete

2011. augusztus 26-án
(pénteken) 9 órakor

rendkívüli ülést tart.

Az ülés helye: a sárbogárdi városi
polgármesteri hivatal díszterme,

Sárbogárd, Hõsök tere 2.

Napirend:

1. Tájékoztató az önkormányzat 2011.
évi költségvetésének elsõ félévi alakulá-
sáról.

2. Az önkormányzat 2011. évi költség-
vetésérõl szóló 4/2011. (II. 15.) önkor-
mányzati rendelet módosítása.

3. Önhibáján kívüli hátrányos helyzet-
ben lévõ települési önkormányzatok
2011. évi támogatásának igénylése II.
forduló.

4. Az egyes szociális ellátásokról szóló
28/2006. (VI. 15.) önkormányzati ren-
delet módosítása.

5. Alapító okiratok felülvizsgálata.

5/1 Sárbogárd városi polgármesteri
hivatal

5/2 Központi Általános Iskola,
Óvoda, Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat

5/3 Általános Mûvelõdési Központ
Sárszentmiklós

5/4 Madarász József Városi
Könyvtár

5/5 Egyesített Szociális Intézmény

5/6 Városi Bölcsõde

5/7 Sárbogárdi Hivatásos
Önkormányzati Tûzoltóság

5/8 Szélessávú Közmû Kiépítése
Társulás

6. Sárbogárd–Sárhatvan és –Pusztaeg-
res települések Ivóvízminõség-javító
Program pályázaton való részvételérõl
döntés.

7. Fejér Megyei Önkormányzatok Te-
metkezési Kft. üzletrész-értékesítése.

8. Városközpont-rehabilitációs pályá-
zat elõkészítése (KDOP-3.1.1/B-11).

9. Vízrendezésre pályázat benyújtása
(KDOP-411/E-11).

10. Az Egyesített Szociális Intézmény
intézményvezetõi beosztásának betöl-
tésére pályázat kiírása.

11. Az ÁMK Egységes Pedagógiai Szak-
szolgálat álláshely-bõvítése.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

Az összefogásról
Hargitai nagymama neve Önök elõtt az ételreceptekrõl ismert. Most ételrecept helyett
életreceptet írok. Arról szeretnék írni, hogy mi, Magyarország polgárai mit tegyünk
most, hogy nagy bajban van az országunk az államadósság miatt.
Ha bajban vagyunk és nem fogunk össze, ha nem vagyunk hajlandók a jövõ érdekében le-
mondásra, egymás és az ország segítésére, akkor még nagyobb bajba kerülünk. Ha össze-
fogás helyett újra a széthúzás lesz úrrá az országban, mint volt eddig, ha önvizsgálat he-
lyett a másikban keressük a hibát, ha tettek helyett másoktól várjuk a csodát, akkor
semmire se jutunk.
Az elmúlt években könnyû volt kölcsönökbõl nyugdíjat emelni, segélyt osztani, számo-
latlanul osztogatni érdemteleneknek a közvagyont és a méltatlanoknak a kedvezménye-
ket. Könnyû volt kölcsönbõl fönntartani egy hatalmas, rosszul szervezett, pazarló intéz-
ményrendszert, a jólét látszatát keltve arra biztatni a családokat, hogy csak bátran vegye-
nek föl kölcsönt, akár fedezet nélkül is. Szembe kell néznünk azzal, hogy most ennek vé-
ge van. Nem várhatunk csodára, mert azok is bajban vannak (EU, USA), akiktõl eddig
csodát reméltünk.
Örömmel fogadtam a hírt, hogy van egy felelõs polgártársunk, Rédly Elemér gyõri kato-
likus plébános, aki az ország nehéz helyzetét átérezve országos kezdeményezést indított,
s létrehozta nagy összegû, önzetlen felajánlásával az Államadósságot Csökkentõ Alapot.
Sokan álltak a kezdeményezés mellé, s végül a kormány közkívánatra rendeletben
hivatalosan is megnyitotta ezt az alapot.
Az alapba bárki befizethet, legyen szó belföldi, vagy külföldi természetes, vagy jogi sze-
mélyrõl, vagy jogi személyiség nélküli szervezetrõl. Az OTP Banknál nyitott a kormány
számlát e célra; a belföldön indított utalás esetében 11707000-22222222 a bankszámla-
szám, a külföldön indított utalás esetében HU62 11707000-22222222-00000000, SWIFT
kód: OTPVHUHB.
A rendelet kiköti, hogy az alapba befizetett összegeket csakis az államadósság csökken-
tésére lehet felhasználni, másra nem. A számlaszámra beérkezõ összegeket legkésõbb
három nap múlva az OTP Bank továbbutalja a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentõ
Alapba, és onnan történik az adósság csökkentése. A most elstartolt Összefogás az Ál-
lamadósság Ellen Alapot határozatlan idõre hozta létre a kabinet, esetleges megszünte-
tésekor az abban felgyûlt vagyont ugyancsak tovább kell adni a nyugdíjreform-alapba.
Nekem nincs magas nyugdíjam, s költhetném a pénzemet a gyerekeimre, unokáimra, hi-
szen õk is nehezen élnek, mégis úgy határoztam, hogy ezután minden hónapban bizo-
nyos összeget átutalok ebbe az alapba, mert úgy gondolom, hogy ha az ország kasszáját
nem tesszük minél hamarabb rendbe, azzal a gyerekeink, unokáink jövõje kerül veszély-
be. Most kötelességünk, hogy valamennyien anyagi erõnk szerint álljunk az ország közös
ügye mellé. Segítsük adományainkkal országunkat, hogy megszabaduljunk az állam-
adósság nagy terhétõl! Tudom, ha ezt nagyon sokan komolyan így gondoljuk, könnyedén
megszabadulunk a nyomasztó adósság és az egyre növekvõ kamatok terhétõl, amit úgyis
nekünk kell fizetni, csak sokkal magasabb áron, ha fizetésképtelenné válik az ország.
Én gyerekként éltem meg a Trianon utáni csonka Magyarország drámáját, a nagy világ-
gazdasági válságot, s akkor szültem, amikor a második világháborúban, 1944-ben a front
átment a falun. Láttam a lebombázott Budapestet. Tanúja voltam, ahogy a megszálló
hadsereg kirabolta az országot, s megtapasztaltam, hogy milyen az, amikor úgy röpkö-
dött az inflációs Millpengõ a piacon, mint az õszi lomb a fákról. Nem volt kenyerünk,
nem volt mit fõznünk a családunknak, és nem estünk kétségbe. Mert aztán összefogott a
nemzet, és három év alatt újra felépült az ország romjaiból.
Ma sincs ez másképp. Romokban hever a gazdaságunk. Azért adtunk a mostani kor-
mánynak kétharmados felhatalmazást, hogy legyen erejük végigvinni ezt a nehéz
átalakulást.
Fogjunk össze! Milyen szép lenne, ha úgy történne, mint 1848-ban, amikor vitték az em-
berek a keservesen gyûjtött pénzüket, a gazdagok az ékszereiket, a szegények az utolsó
garasukat, s azt a haza asztalára odatették, s ebbõl született meg akkor Magyarország
pénze, a Kossuth-bankó, s ebbõl állt föl a nemzeti hadsereg.
Úgy gondolom, hogy egy ilyen tett sokat segítene a romló közerkölcseink javulásában is.
A gyerekeinknek ezzel mutassunk példát felelõsségbõl! Fordítsunk több gondot gyer-
mekeink, ifjúságunk nevelésére! Mi, polgárok, magyarok pedig forduljunk nagyobb
türelemmel, szeretettel egymáshoz!
Teréz anya egy szép gondolatával fejezem be írásomat:
„A jó, amit teszel, holnap már feledésbe megy.
Mégis, tedd a jót!”
Azt kívánom, hogy szeretetben béküljön meg ennek az országnak a népe egymással, s
hogy felépüljön szép, szabad, boldog Magyarországunk, amelyre ezért elismeréssel, cso-
dálattal tekint majd a világ!
Egy sokat látott idõs asszony,

Hargitai nagymama
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Tanácsok az iskolakezdéshez
Újra az iskolában... Szorongással teli, vagy éppen várva várt pillanat ez egy gyermek életében. Ismét a kötöttségek, a feladatok várnak
rá, ugyanakkor lehetõsége van elmerülni az új ismeretek csodálatos világában, együtt lenni barátaival vagy éppen újakat megismerni.
Íme tíz tanács, amiket érdemes megfogadni, hogy a továbbiakat is meghatározó kezdeti lépések örömteliek legyenek a gyermek szá-
mára.

Aludja ki magát!

A gyermek – jó esetben – nyáron sokat
sportolt, focizott, kirándult, sokszor egész
nap a szabad levegõn volt, most pedig egy-
szerre vissza kell ülnie az iskolapadba. Ez
bizony kimerítõ lelkileg és testileg egy-
aránt. Ha hozzászokott ahhoz, hogy este
késõbb fekszik, és tovább lustálkodik reg-
gel az ágyban, fontos, hogy mielõbb szok-
tassuk vissza az „iskolába járó” életritmus-
ra. Ez az egyik legfontosabb dolog, amivel
elkerülhetjük, vagy legalábbis csökkent-
hetjük a tanévkezdéssel gyakran együtt
járó idegeskedést, stresszt.

Csináljunk kedvet a tanuláshoz!

A gyerekek gyakran félnek az iskolakez-
déstõl, ilyenkor nagyon sokat segít, ha fel-
keltjük az érdeklõdésüket az iránt, ami
várja õket. Nem is olyan nehéz dolog! Be-
széljünk a múlt év kellemes emlékeirõl, a
jól sikerült kirándulásról, arról, hogy talál-
kozik kedvenc osztálytársaival, milyen új
dolgokat fog hallani, megismerni stb.

Menjünk együtt megvásárolni a
szükséges iskolaszereket!

Hagyjuk, hogy õ válasszon ki egy-két dol-
got, ami késõbb mindennapjainak része
lesz: a hátitáskát, a tollat, a ceruzát, a szó-
tárat, a tornaruhát stb. Ez is egy nagyszerû,
és a gyermek számára kellemes lehetõség
arra, hogy megértse: felelõs a saját dolgai-
ért.

Beszélgessünk az iskoláról!

Ez nagyon lényeges, mert ebbõl tûnik ki a
gyerek számára, hogy fontos nekünk, amit
tanul. De vigyázat! Az általános, köteles-
ségszerû érdeklõdés („Na, milyen volt a
napod?”) semmit sem ér, és valószínûleg
egyszavas válaszokat kapunk rá. Mindig
próbáljunk eredeti, egyéni kérdéseket fel-
tenni. Játszhatunk olyat is, hogy a gyerek
minden napját osztályozza 1-tõl 5-ig, utána
megbeszéljük, hogy miért annyit adott,
amennyit. Ebbõl például érdekes beszél-
getés alakulhat ki.

Tanuljunk néha együtt!

Ha idõnként segítünk a gyermeknek a házi
feladatában, abból is látja, hogy fontos,
amit tanul. Jó ötlet, ha valamelyik tanár
hetente egyszer olyan feladatot ad, amit
otthon valakivel együtt kell megcsinálni.
Sajnos gyakran elõfordul, hogy a gyermek
egyik szülõje sem tud egy héten akár csak
egyszer is rászánni fél órát ilyesmire… Ho-
gyan várja el az ilyen anya vagy apa, hogy
csemetéje lelkesedjen a tanulásért?

Hasonlóan hasznos az is, ha kiakasztjuk a
lakásban az iskolai rajzokat, esetleg egy
jobban sikerült dolgozatot, vagy a kirándu-
lással, tanulmányi versennyel kapcsolatos
tudnivalókat.

Vegyünk részt az iskola életében,
rendezvényein!

Ezzel tudjuk talán legjobban megmutatni,
hogy érdekel bennünket az, ami ott törté-
nik. Nem utolsó szempont persze az sem,
hogy megismerkedhetünk a tanárokkal
(nemcsak a fogadóóra „kellemes” légkör-
ében), más szülõkkel, és sok új dolgot
tudhatunk meg így az iskoláról.

Figyeljünk a gyermekre!

Ha megváltoznak étkezési, vagy például
alvási szokásai, az annak lehet a jele, hogy
nehezen alkalmazkodik az új követelmé-
nyekhez, esetleg a körülményekhez. Nem
lett-e más a viszonya hozzánk, szülõkhöz
vagy a testvéreihez? Szívesen beszél-e ar-
ról, mit tanult és mi történt az iskolában?
Ha nem mesél, pláne máról holnapra nem
is szól többet ilyesmirõl, azt jelentheti,
hogy problémái vannak a tanulással.

Olvassunk, olvassunk, olvassunk!

Együtt olvasni a gyermekkel a legjobb
módszer arra, hogy értékesen töltsünk
együtt valamennyi idõt mindennap. Egyút-
tal természetesen megtudjuk azt is,
mennyire képes már olvasni, mennyire fi-
gyel, milyen a szókincse stb. A közös olva-
sás egy érdekes beszélgetés kiindulópontja
is lehet!

Tartsunk rendszeres kapcsolatot
a tanárokkal!

Ez nagyon lényeges része a tanulás segíté-
sének. A pedagógusok idõben jelezhetik
az esetleges érzelmi, szociális, vagy tanulá-
si problémákat. A dolog természetesen
kétirányú: mi is adhatunk értékes informá-
ciókat a tanároknak. Jó, ha szólunk nekik
az olyan eseményekrõl, változásokról,
amelyek befolyásolhatják a gyermek isko-
lai viselkedését (ilyen lehet egy családi be-
tegség, válás, valakinek a halála, a költöz-
ködés, az, ha valamelyik szülõ elveszti az
állását, vagy munkahelyet változtat). A
legtöbb tanár örül, ha a szülõ értesíti õt
ilyen esetben, hiszen végül is „egy csónak-
ban eveznek”...

wwww.patikamagazin.hu

Velence–
Sárszentmiklós 1-1
Velencén tartották a mérkõzést 250 nézõ elõtt.

A meccset vezette: Reinicz (Nagy, Zorinácz).

Velence: Krencz-Kakas, Király, Totsche, Csaná-
di, Farkas, Tóth, Szigeti, Bakos, Pál, Pletser.
Edzõjük: Éliás Zsolt.

Sárszentmiklós: Tóth J., Gráczer B., Hegedûs,
Szabó-Kurgya, Arany, Fülöp, Tóth Zs., Rozsos,
Huszár, Gráczer G., Balogh.

A 7. percben Király pontos beadását Pál fejelte
a hálóba, 1-0. A 14. percben Kakas szabadrúgá-
sát rafinált módon védte meg Tóth. A 20. perc-
ben Pál gólját megmagyarázhatatlan módon ér-
vénytelenítették. A 32. percben sarokrúgás
után Balogh fejesbõl egyenlített, 1-1. Az 51.
percben Tóth talpraesetten védte Bakos lövé-
sét. A 75. percben újabb miklósi sikeres védés
Kakas gólja ellen. 88. perc: egy nagy helyzet
maradt ki a vendégkapu elõtt, a guruló labdát
három velencei sem tudta belõni. 90. perc: Sza-
bó lövését védte Krencz. 93. perc: Kakas mellé
rúgott.

Kakas lett a mezõny legjobbja, Szigetit, Királyt,
illetve Tóthot, Baloghot dicséret illeti.

Tudósítónktól
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A Road masters csoport állása
1. Szabadegyháza 1 1 0 0 5 2 3 3
2. Sárosd 1 1 0 0 3 0 3 3
3. Pákozd Eudeal 1 1 0 0 3 0 3 3
4. Etyek 1 1 0 0 4 2 2 3
5. Iszkaszentgyörgy 1 1 0 0 4 2 2 3
6. Kisláng 1 1 0 0 3 1 2 3
7. Iváncsa 1 1 0 0 2 1 1 3
8. Sárszentmiklós 1 0 1 0 1 1 0 1
9. Velence 1 0 1 0 1 1 0 1
10. Baracs 1 0 0 1 1 2 -1 0
11. Kápolnásnyék 1 0 0 1 2 4 2 0
12. Gárdony–Agárdi

Gyógyfürdõ 1 0 0 1 2 4 2 0
13. Polgárdi 1 0 0 1 1 3 2 0
14. Martonvásár 1 0 0 1 2 5 3 0
15. Dunafém–

Maroshegy 1 0 0 1 0 3 3 0
16. Bakonycsernye 1 0 0 1 0 3 3 0

Az Agárdi termál csoport
állása

1. Seregélyes 1 1 0 0 5 0 5 3
2. Dég 1 1 0 0 5 1 4 3
3. Aba–Sárvíz 1 1 0 0 5 1 4 3
4. Káloz 1 1 0 0 4 0 4 3
5. Nagylók 1 1 0 0 3 0 3 3
6. Lajoskomárom 1 1 0 0 2 1 1 3
7. Ercsi 1 1 0 0 2 1 1 3
8. Mezõfalva 1 0 1 0 2 2 0 1
9. Sárbogárd 1 0 1 0 2 2 0 1
10. Pusztaszabolcs 1 0 0 1 1 2 1 0
11. Adony 1 0 0 1 1 2 1 0
12. Vajta 1 0 0 1 0 3 3 0
13. Mezõszilas 1 0 0 1 1 5 4 0
14. Kulcs 1 0 0 1 1 5 4 0
15. Rácalmás 1 0 0 1 0 4 4 0
16. Enying 1 0 0 1 0 5 5 0

A Zöldharmónia csoport állása
1. Soponya 1 1 0 0 4 0 4 3

2. Kisapostag 1 1 0 0 4 0 4 3

3. Zichyújfalu 1 1 0 0 4 0 4 3

4. Elõszállás 1 1 0 0 4 0 4 3

5. Perkáta 1 1 0 0 4 1 3 3

6. Alap 1 1 0 0 4 2 2 3

7. Szabadegyháza II. 1 1 0 0 3 1 2 3

8. Sárszentágota 1 0 0 1 2 4 -2 0

9. Nagyvenyim 1 0 0 1 1 3 -2 0

10. Pálhalma II. 1 0 0 1 1 4 -3 0

11. LMSK 1 0 0 1 0 4 -4 0

12. Cece 1 0 0 1 0 4 -4 0

13. Nagykarácsony 1 0 0 1 0 4 -4 0

14. Mezõkomárom 1 0 0 1 0 4 -4 0

A Road masters
csoport eredményei

Iváncsa–Baracs 2-1
Velence–Sárszentmiklós 1-1
Gárdony-Agárdi Gyógyfürdõ–
Iszkaszentgyörgy 2-4
Szabadegyháza–Martonvásár 5-2
Etyek–Kápolnásnyék 4-2
Bakonycsernye–Pákozd Eudeal 0-3
Polgárdi–Kisláng 1-3
Sárosd–Dunafém-Maroshegy 3-0

Az Agárdi termál
csoport eredményei

Kulcs–Aba-Sárvíz 1-5
Ercsi–Adony 2-1
Sárbogárd–Mezõfalva 2-2
Káloz–Rácalmás 4-0
Pusztaszabolcs–Lajoskomárom 1-2
Enying–Seregélyes 0-5
Dég–Mezõszilas 5-1
Nagylók–Vajta 3-0

A Zöldharmónia
csoport eredményei

Mezõkomárom–Elõszállás 0-4

Perkáta–Pálhalma II. 4-1

Nagykarácsony–Zichyújfalu 0-4

Alap–Sárszentágota 4-2

Cece–Kisapostag 0-4

Soponya–Lmsk 4-0

Nagyvenyim–Szabadegyháza II. 1-3

LSC SÁRBOGÁRD–MEZÕFALVA 2:2 (0:1)
Sárbogárd: 250 nézõ.
Vezette: Rémai Zs. (Koszorús I., Szabó Cs.)
Sárbogárd: Plézer, Lakatos Gy., Bognár, Berta, Sebestyén
(Böhm), Dombi, Lakatos K., Budai, Emperger (Hegedüs N.),Vá-
mosi, Hegedüs G. (Pálinkás). Csere: Nagy, Kristóf, Plájer.
Edzõ: Jakab Ferenc.
Mezõfalva: Erdélyi, Bolye, Papp A., Bozóki, Tonka, Viniczai,
Váradi, Szepesi (Simon), Benczik (Szücs), Móricz, Sági. Csere:
Papp Z., Tórizs, Bartha.
Edzõ: Masinka László.
Mezõfalva kezdte a játékot. Nem hagytak kétséget afelõl, hogy a 3
pontért jöttek. Ennek megfelelõen vetették magukat a küzdelem-
be. Egymás után rúgták a szögleteket a beszoruló hazai csapat
kapujára.
Az öltözõben elhangzottaknak nem tett eleget a csapat, teljesen
alárendelt szerepet játszott az elsõ félidõben. (Rá sem lehetett is-
merni a csapatra, amely az elõzõ héten feladta a leckét Szabad-
egyháza megyei I. osztályban játszó csapatának a Magyar Kupá-
ban, mely játékvezetõi segítséggel a 92. percben megítélt büntetõ-
bõl volt eredményes.) A sorozatos vendégtámadásoknak meg is
lett az eredménye. A 37. percben kihasználták a baloldali véde-
lem hibáját, Benczik lövése épp csak bevánszorgott a jobb alsó sa-
rokba. Az LSC említésre méltó támadását Emperger vezette ka-
pura, éles szögbõl leadott lövését Erdélyi hárította. Még egy sza-
badrúgás, Hegedüs G.-t buktatták a kaputól mintegy 28 méterre.
A szabadrúgást Berta eresztette kapura, Erdélyi a levegõben
úszva nagy bravúrral hárította.
A szünetben elemezték az elsõ félidõ hibáit. (Volt mit.) Az edzõ
felhívta a figyelmet arra: annak ellenére, hogy az ellenfél vezet, a
mérkõzésnek még nincs vége. Támadásokat a széleken kell vezet-
ni, a beadásokra legyen belsõ érkezõ. A csatársor erõsítésére
Pálinkás állt be a második félidõre.

Mintha egy csapásra kicserélték volna a csapatot, szép támadások
futottak a pályán. Ennek meg is lett az eredménye, mert az 51.
percben Budai kilõtte a bal alsó sarkot. Az egyenlítésnek nem so-
káig örülhetett a csapat és a hazai nézõk, mert bal oldali szöglet-
rúgás után, kapu elõtti kavarodás után a menteni igyekvõ Böhm
lábáról került a labda a kapu bal alsó sarkába. ÖNGÓL!
Közben a mezõfalvai csapat edzõje cseréket hajtott végre, mely
végül is nem jelentett erõsítést. A hazai csapat is cserélt, mely mi-
nõségi változást hozott a játékban. A második félidõben többet
birtokolta a labdát a hazai csapat. Egy kontratámadás után, 2:1-es
mezõfalvai vezetésnél, ajándékbüntetõt kaptak. (Dombi a 16-os
oldalvonalán kívül buktatta Móriczot.) Nagy játékvezetõi és
asszisztensi hiba!
A megítélt büntetõt Benczik nagy erõvel a kapu jobb oldalára fél-
magasan rúgta, Plézer nagy bravúrral a mezõnybe öklözte. A 83.
percben, LSC-kontratámadás után Vámosi nagy erõvel, mintegy
16 m-rõl Lakatos K. visszagurított labdáját védhetetlenül a bal al-
só sarokba lõtte. Sikerült az egyenlítés!
Rá pár percre a kitörõ és gólhelyzetben lévõ Pálinkást a mezõfalvi
védõ utolsó emberként hátulról buktatta, melyért Bozóki piros la-
pot kapott. A megítélt szabadrúgást Berta magasan a kapu fölé
rúgta, odalett a kínálkozó helyzet.
Két ellentétes félidõt láthatott a nagyérdemû közönség. Míg az el-
sõ félidõt elveszítette a csapat, a másodikat 2:1 arányban
megnyerte.
Sárga lap: Emperger, Pálinkás, Dombi, Lakatos K., illetve Viniczai,
Benczik.
Kiállítva: Bozóki. Jók: Plézer, Bognár, illetve Szepesi, a mezõny
legjobbja, Móricz.
Ifjúsági eredmény: 0:4.

Jakab, Gróf
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Egy szelíd lelkipásztor emlékére
(Folytatás.)

Külön gondot okozott az iskola ügye is. A
kevés fizetés nem vonzotta ide, illetve nem
tartotta meg a jó tanerõket. A szülõk sem
járatták már iskolába gyermekeiket olyan
rendszerességgel, mint a századelõn. „Tu-
datlan nemzedék nõ fel, mely vallását sem
igen ismeri; a templomtól elszoknak, vagy
sohasem szoktak igazán hozzá. Ha beté-
vednek, a beszédet nem értik, énekelni
nem tudnak. A lelkipásztornak a helyzete
pedig nehéz. Hogyan szóljon õ egyszerre
úgy, hogy az úri rendben levõk igényeit is
kielégítse, meg tudatlan néppel is megér-
tesse magát?” (Kiss Dániel: A Sárbogárdi
Református Egyház vázlatos története)
A helyzet az 50-es évek közepétõl javult.
Egyre nagyobb gondot fordítottak az isko-
lára: az oktatott tárgyakra, a tanügyi köve-
telményekre, felszereltségre, az iskola
épületére. 1859-ben a segédtanítói állás
helyett megszervezték a képzettebb taní-
tóknak helyet adó és jobban fizetett má-
sodtanítói állást.
Az iskola kapcsán kell megemlítenünk
Úrházy egy másik kedves jellemvonását,
nyitottságát a másik két felekezet irányá-
ba. Sárszentmiklóson, ahol jelentõs evan-
gélikus közösség élt, közös protestáns is-
kola fenntartását határozták el. A század
derekán az egyházi közvéleményt élénken
foglalkoztató protestáns unió gondolata is
közrejátszhatott ebben, de még inkább az,
hogy Úrházy és az akkori miklósi evangéli-
kus lelkész, Estel Sámuel jóban voltak. Kö-
zösen temették el 1845 májusában Abán
Somody Istvánt, és Úrházy két gyermeké-
nek keresztszüleinél is olvashatjuk a szol-
gatárs nevét.
A közös iskoláról Béldy Károly egy késõb-
bi jelentésében így fogalmaz: az „1859-ik
év elején, Tdõ Estel Sámuel úr idejében az
ág. ev. gyülekezet az ev. ref. atyafiakkal
szerzõdésileg egyesültek az iskolára nézve
és az iskola tanító tartására nézve (…) Az
iskolaházat közös erõvel a reformátusok
telkén építették fel úgy, ahogy, építõmes-
ter nélkül, 800 frt költséggel, de annyi költ-
séggel a czélnak megfelelõbb és a tanítóra
nézve kényelmesebb épületet lehetett vol-
na felépíteni”.

Az utolsó félmondat fanyar íze utal arra,
hogy nem sikerült minden úgy, ahogyan
azt elképzelték, de érezhetõen örömteljes
tett volt számukra az intézmény létrejötte.
Közel másfél évtizedig különösebb gond
nélkül mûködött is, utána viszont zavar tá-
madt, mert „az ev. ref. testvérek már a het-
venes évek elején békétlenkedtek – sokal-
lották a fizetést, azt állítva, hogy az ág. ev.
gyülekezet tagjai fizessenek többet, mert a
tanító egyszersmind kántora is az ág. ev.
gyülekezetnek.” A súrlódások megszünte-
tésére közös bizottságot küldtek ki, mely
1880 októberében – nem sokkal Úrházy
halála után – különválasztotta a két feleke-
zet iskoláját. A szomorú döntés dacára a
két egyház mégsem vált a történtek után
egymás ellenfelévé, mondhatni szálakkal
erõsítették kapcsolataikat. A fent idézett
Béldy például református feleséget válasz-
tott magának, a 90-es évek közepén pedig
református–evangélikus dalárda mûkö-
dött Sárszentmiklóson. A jónak mondható
kapcsolatot jelzi az is, hogy élõ gyakorlat
lett az, hogy az evangélikusok templomu-
kat szívesen engedték át egy-egy kiemelt
alkalom megünneplésére református test-
véreiknek.
De ahogy fentebb szó volt róla, a bogárdi
lelkipásztor nemcsak az evangélikusokkal
törekedett jó viszonyra, hanem a római ka-
tolikusokkal is. 1870-ben keresztelték meg
Alsókörtvélyesen a református Kineth csa-
lád egyik sarját, Istvánt. Meglepõ módon a
keresztelõ lelkész bejegyzésnél Gyõry Bé-
la plébánost találjuk. Figyelemre méltó
adalék ugyanis, hogy a református és evan-
gélikus egyházak között, különösen a szór-
ványterületeken, kölcsönös megegyezés
volt érvényben a hívek gondozása (keresz-
telés, úrvacsora stb.) tekintetében. A ró-
mai katolikus egyházban azonban a törvé-
nyi tiltás ellenére még élt az „elkereszte-
lés” gyakorlata, amikor a plébános nem je-

lentette a más vallású megkeresztelt gyer-
meket az illetõ felekezet lelkészének. He-
lyileg viszont úgy tûnik, hogy a lelkész és a
plébános viszonya egymás megbecsülésére
és bizalmára épült, túl tudtak látni az elvá-
lasztó falakon.
Ezt támasztja alá az a beszámoló, ami a
Protestáns egyházi és iskolai lapban jelent
meg „Egy igen ritka halálozás tán még rit-
kább temetkezési példa” címmel (1874.
szeptember 27., 39. szám). Érdekes, hogy
ez a történet is Alsókörtvélyeshez kötõdik.
Történt ugyanis, hogy egy fiatal házaspár –
hosszan betegeskedõ férj és az õt ápoló fe-
lesége – egy napon hunytak el. Mivel ve-
gyes vallásúak voltak (férj ref., feleség r.
kat.), mindkét lelkésznél jelentették az el-
halálozást, akik „legott nyilatkoztak a ha-
lottakat bejelentett egyén elõtt, hogy az
együtt meghalt vegyes házaspárnak együtt
s egy gyászalkalommal fogják megadni,
mindenik a maga egyházi szokása szerint, a
végtisztességet”. A temetés így is ment
végbe: a lelkészek és tanítók felváltva szol-
gáltak imával, gyászbeszéddel, búcsúztató-
val és énekszóval a háznál, az úton és a sír-
ba tételnél. „Igen ritka, mondhatni, kedves
magyar hazánkban bizonyos tekintetben
tán példátlan” temetés – fejezõdik be a
cikk, s valóban, a krisztusi összefogás szép-
ségét szemlélhetjük benne.
A tudósítás alatt az U. L. monogram olvas-
ható, s ebbõl könnyen kitalálható szerzõje.
Úrházy néhány alkalommal küldött beszá-
molót, hírt az akkori neves egyháztársadal-
mi hetilapba, a Protestáns egyházi és isko-
lai lapba. Találunk olyan írást is, amelyben
gyülekezetét mutatja be még szélesebb ol-
vasóközönség elõtt, a Vasárnapi Újság-
ban. Fontosnak tartotta, hogy az itteni ese-
ményekrõl hírt kapjon az ország népe. Õ
maga 1840-tõl három éven át tagja volt a
Fejér Megyei Olvasótársaságnak és bizo-
nyosan pártfogolta tanítója, Sallay Pál
1848-as kezdeményezését, a „Kétgarasos
Olvasókör”-t.
Az irodalomszeretete mellett kedvelte a
zenét. Ezért amikor Halász Károly gond-
noksága idején 1876-tól megerõsödött az
anyagi alap, nemcsak parókiát és templo-
mot renováltak, hanem 1877-ben régi
vágyként orgonát is építtettek Steinreich
Lipót budapesti mester által. Ebben a
munkában segítõkre is talált, hiszen 1872
óta akkor már itt végezte munkáját
Haraszthy Károly kántortanító. Mellette
ott találjuk Décsey Lajos körtvélyesi föld-
birtokost, a külsõ-somogyi egyházmegye
gondnokát, aki 1859-ben 50 forintot adott
a létesítendõ hangszerre, és az ügyek inté-
zésében is segédkezett. Az említett gond-
nok is jelentõs szerepet vállalt, hiszen a
kántorral együtt körbejárta a híveket, 921
forintot gyûjtve e nemes célra.

Szomorú szívvel tudatjuk,
hogy édesanyánk,

idõsebb SZTARI BÉLÁNÉ
született Viniczai Margit
aranydiplomás tanítónõ

2011. augusztus 18-án, életének
83. évében elhunyt.

Temetése augusztus 26-án, 10 órakor
lesz a gárdonyi katolikus temetõben.

Gyászoló család

Folytatás a következõ oldalon.
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Létezés én nélkül
Jeff Shore zen-mester

Sárbogárdon

A Sztari Béla jógamester által vezetett
Zen meditációs csoport meghívására érke-
zett Sárbogárdra pénteken Jeff Shore Ja-
pánban élõ, amerikai származású zen-
mester, hogy a helyi közösségben „Zen
meditáció és a modern kor embere” cím-
mel elõadást tartson.
Mi a Zen? (egy kis történelem)
A zen a buddhizmus japán ága. Az erre
épülõ meditáció célja eljutni a megvilágo-
sodáshoz. A japán zen szó a kínai ch’an szó
fordított formája, amely az indiai dhyana
szó átvételének fordítása; jelentése egy kü-
lönleges fajta meditációra vonatkozik.
Buddha 2500 évvel ezelõtt nagy hangsúlyt
fektetett erre a fajta meditációra, mert a
megvilágosodáshoz vezetõ út egyik prakti-
kus módját látta benne. A történetírás be-
számol arról, hogy ezer évvel késõbb
Bodhidharma, egy indiai térítõ szerzetes
vitte el Kínába a buddhizmust, ahol Lao-ce
követõi a saját hitviláguknak – a taoiz-
musnak – megfelelõen átalakítottak. A
dolgok természetéhez, a Tao-hoz igazodó
és a köré szervezett hozzáállásuk jól har-
monizált az Indiában Buddha által és Kí-
nában Bodhidharma által hirdetett ’nem
én-bizonyító’, ’nem vágyakozó’ élet elfoga-
dásával.
A dhyana-meditáció, amely Bodhidharma
buddhizmusának központi részét képezte,
egy új iskolát indított el: a ch’ant. A ch’an
buddhizmus nagymértékben meghatároz-
ta a kínai kultúrát, például a kínai Sung di-
nasztia (960-1280) mûvészetét kizárólag
zen-képzett emberek hozták létre. Amikor
a 12. században a szerzetesek a ch’ant Ja-

pánba vitték, az még gyorsabban és még
meghatározóbb jelleggel fejlõdött, mint
elõzõleg Kínában.
A zen leghatalmasabb mestere Lin-csi, aki
Rinzai néven a zen „klasszikus” korszaká-
nak képviselõje. Élete, tanításai kiválóan
jellemzik a zen szellemiségét és filozófiá-
ját. A kilencedik században halt meg, de
egészen a tizenkettedik század közepéig,
generációról generációra, az õ tanítványai
voltak a zen vezetõ mesterei. A tizenkette-
dik században az õ tanítását vitték Japán-
ba, ahol Rinzai iskola néven vált ismertté –
azon két zen-iskola egyikeként, amely ma
is virágzik.
Jeff Shore a rinzai zenhez tartozó kiotói
Hanazono Egyetem professzora. Tíz év
amerikai zen-gyakorlás után 1981-ben ér-
kezett Japánba. Itt több kolostorban gya-
korolt. Megvilágosodása után a zen a Mo-
dern Világban tanszéken dolgozik Fuku-
shima Roshi mellett a kiotói egyetemen.
Jeff Shore „Létezés én nélkül” c. könyve a
közelmúltban jelent meg magyar nyelven.
A sárbogárdi látogatás e könyv bemutatá-
sára is lehetõséget adott. Jeff célja, hogy
ezt az õsi tudást közelebb hozza és megis-
mertesse a mai kor emberével. Könyve
egyszerû, közérthetõ nyelven szól a mai
emberhez. Elõadása e törekvését tükröz-
te.
Örvendetes, hogy Sárbogárdon is van egy
kis csoport, amely törekszik arra, hogy ezt
az õsi tudást, amit a zen jelent, megismer-
je, és meditációs folyamatban valóságosan
megélje.

Hargitai Lajos

A 70-es évek fordulópontot jelentettek.
Immár az egyházmegye legnépesebb gyü-
lekezeteként Sárbogárd egyre több tanítói
állást kénytelen szervezni, énekkar alakul,
intenzívebb szórványmunkát próbál foly-
tatni. De ennek gyümölcseit Úrházy már
csak kis részben élvezhette. 1880. szeptem-
ber 10-én hunyt el végelgyengülésben. A
temetés költségeit a gyülekezet vállalta
magára. Testét szeptember 14-én helyez-
ték végsõ nyugalomra a Mészöly-temetõ-
be, Varga Sándor segédlelkész szolgálatá-
val. Sírkövét többedmagával a 80-as évek
közepén menekítették át, a legendás te-
metõ elpusztítása elõtt. Jelenleg a ravata-
lozó mellett áll. Neje, született Kovács Er-
zsébet állíttatta, aki 9 évvel élte túl férjét,
és 66 évesen halt meg.
A sírkõbe kapaszkodik elsõszülött kicsi-
nyük, Ézsaiás csillagos emlékköve. Felira-
tából kiderül, hogy 1842 júliusában látta
meg a napvilágot a bogárdi parókián, és 7
hónaposan hagyta itt az árnyékvilágot.
Elõttük két lányuk sírköve áll. Hermina
apja halála elõtt fél évvel, az év februárjá-
ban távozott az élõk sorából, 36 évesen.
Halála okaként tüdõgümõkórt állapítot-
tak meg. A másik lány, Cecília két évvel
volt fiatalabb nõvérénél. Õ Mészöly Péter
földbirtokos felesége lett, és érdekes emlé-
ket hagyott a bogárdiakra. Ezüstös hangú
kis harangot adományozott az Új (Koz-
ma-) iskola tornyába. A családhoz tarto-
zott még két gyermek, akiknek kövét nem
találjuk itt. Egyikük Amália, aki apja halá-
lakor Bosznay Sándor feleségeként férje-
zett asszony volt. Másikuk az apja nevét to-
vábbvivõ Lajos (1851–1926), Bia, majd
Lovasberény papja, egy idõben az egyház-
megye lelkészi fõjegyzõje. Apja literátus
vénáját örökölte; számos cikket írt és egy
vérkönyvet a konfirmandusok számára:
„Légy hív mindhalálig” címen. Az õ lánya
Irén, Kiss Dániel feleségeként térhetett
vissza nagyapja egykori szolgálati helyére.
Végezetül álljon itt egy jól ismert bibliai
igevers, amely összecseng az eddig leírtak-
kal: „Boldogok, akik békét teremtenek,
mert õk Isten fiainak neveztetnek.” (Máté
ev. 5.9)

(-b-n)

Dicsõítõ alkalmak
a sárszentmiklósi

református gyülekezetben

Minden hónap utolsó szombatján,
e hónapban augusztus 27-én

17 órakor

várunk minden érdeklõdõt a sárszent-
miklósi református gyülekezetbe (a
miklósi gyógyszertár mellett), aki sze-
retne bibliai tanítást hallani, dicsõíteni,
jót beszélgetni, közösségben lenni, új
embereket megismerni, mindezt fiata-
los környezetben.

Hozd magaddal ismerõsödet, baráto-
dat!

A gyülekezet tagjai
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CSOKIS SÜTIK

KAKAÓS ROPOGÓS
Hozzávalók: 18,5 dkg vaj, 15 dkg cukor, 4 ek kakaópor, 1 tojás, 30 dkg liszt.
A vajat a cukorral, kakaóval összekeverem, késõbb a tojást, majd belekeverem a
lisztet. Lágy, nem ragadós tésztát kapok. Folpackra kell tenni, hengert formáz-
ni, a hûtõben hûteni, amíg megdermed. Fél centis „karikákra” szeletelem. 180
fokon, légkeverésen 13 perc alatt puha, 15 perc alatt ropogós lesz. Tej mellé ki-
váló uzsonna.

CSOKIKOCKA
Hozzávalók: (tészta) 6 tojás, 15 dkg vaj, 15 dkg cukor, 15 dkg olvasztott csokolá-
dé, 15 dkg liszt, 1 cs sütõpor; (máz) 10 dkg lekvár, 10 dkg tortabevonó.
A tojások sárgáit kikeverjük habosra a cukorral, hozzáadjuk a szobahõmérsék-
letû vajat, elkeverjük. Beletesszük a megolvasztott csokit és összekavarjuk. A
lisztbe beletesszük a sütõport és beleszitáljuk a masszába. A keményre felvert
tojáshabbal lazítjuk. Sütõpapírral bélelt tepsibe, vagy tortaformába öntjük, és
megsütjük. Mikor megsült, a tetejét bekenjük felmelegített és átpasszírozott
lekvárral. Megvárjuk, míg kihûl, és csokimázzal bevonjuk.
Tanácsok: mindig kristálycukorral csinálom a sütiket, mert az is lazítja. A lekvár
bármilyen lehet, de a legfinomabb sárgabarack-, vagy meggylekvárral.

CSOKIS BÖGRÉS
Hozzávalók: 20 dkg puha vaj, 1 bögre cukor, 1 csomag vaníliás cukor, 3 tojás, 3
evõkanál kakaópor, 1 bögre tej, 2 bögre liszt, 1 teáskanál sütõpor. (Egy bög-
re=250 ml.)
A vajat a cukorral, a vaníliás cukorral és a tojásokkal habosra keverjük. Beleke-
verjük a kakaóport és a tejet. A lisztet elvegyítjük a sütõporral, és beledolgozzuk
a keverékbe. A tésztát a tepsibe simítjuk, és a sütõben (légkeverésesnél 180
fokon) 15 percig sütjük.
Máz (bármilyen sütire finom mázrecept): 4 evõkanál frissen fõzött kávét elkeve-
rünk 2 evõkanál kakaóporral és egy bögre porcukorral. Hozzáadjuk a 2 evõka-
nál olvasztott vajat, és az egészet simára keverjük. A langyos sütit bevonjuk a
mázzal, kicsit száradni hagyjuk, majd megszórjuk kókuszreszelékkel.

FINOM CSOKIS SÜTEMÉNY
Hozzávalók: 8 tojásból készült piskóta. Krém: 1 csomag margarin, 20 dkg cu-
kor, 5 tojássárgája, 2 kanál kakaó. Hab: 5 tojásfehérje, 20 dkg cukor, 17 dkg cu-
kor barnára pirítva.
8 tojásból piskótát sütünk úgy, hogy 1 kanál liszt helyett 1 kanál kakaót teszünk a
tésztába (nagy tepsiben kell sütni).
Krém: 1 csomag margarint, 20 dkg cukrot, 5 tojássárgáját kikeverünk, hozzáad-
juk a kakaót, és sûrûre fõzzük. Ha kihûlt, a piskótára kenjük.
Hab: 5 tojásfehérjébõl, 20 dkg cukorból gõz fölött kemény habot verünk. A 17
dkg cukrot barnára pirítjuk, forrón, állandó keverés mellett a tojáshabhoz ro-
botgéppel hozzákeverjük. A fõzött krém tetejére kenjük, megszórjuk tortadará-
val.

NAGYMAMA RECEPTJEI „PANEM ET
CIRCENSES!”

Kenyeret és cirkuszt! Ugye, ismerõs Önnek, Uram,
ez a jelmondat, eleget idézik. Az ókori Róma nép-
sége ebben a mondatban foglalta össze legfõbb po-
litikai követeléseit. Mert mi kell a népnek, Uram?
Elõször is az, hogy legyen kaja. Érthetõ! Benzin
nélkül a motor is leáll. Az állam gondoskodjék en-
nivalóról! Mert mire való lenne az állam, ha nem
arra, hogy gondoskodjék?
Nosza, maga a császár, azt hiszem, Claudius azon-
nal elrendelte, hogy a Tiberis folyó torkolatánál bõ-
vítsék ki a kikötõt, hogy az Egyiptomból érkezõ, ga-
bonával tömött hajók kirakodhassanak, és legyen
az istenadta népnek harapnivaló.
Na de a kenyér után mindjárt jöjjön a cirkusz? Mi-
ért kívánja ezt a nép? Õ tudja. A nép tudja a legjob-
ban, hogy mit akar a nép. Õsi törvény.
Nosza, már Julius Caesar kibõvíttette az õsrégi
Circus Maximust, 600 méter hosszú, 150 000 fõt be-
fogadó, fantasztikus építménnyé fejlesztette, ahol
véres gladiátorküzdelmeket, kocsiversenyeket, sõt
szabályos tengeri csatát lehetett rendezni, s itt rab-
szolgák tényleg öldösték egymást a nézõsereg nagy
tetszésére. Egy késõbbi császár, talán Vespasianus,
vagy Domitianus közvetlenül a város központja, a
Forum Romanum mellett hatalmas építkezést kez-
deményezett. Annyi követ hordtak össze, hogy egy
város építéséhez elég lett volna. Létrehozták az
építészet történetének egyik csodáját, amely nagy-
jából ma is áll: a Colosseumot. Talán tudja is, Höl-
gyem vagy Uram, hogy milyen céllal hozták ezt lét-
re. Állatviadalok számára. Oroszlánok, bikák küz-
döttek itt egymással, de emberekkel is. A kiéhezte-
tett állatok ugyancsak nekiestek az elsõ kereszté-
nyeknek. A nézõ fojtott izgalommal figyelte, ahogy
szakad a hús. Ha a nép igényli ezt, hát kapja meg!
Népszórakoztatás. Például a középkorban nagy lát-
ványosságot jelentettek a kivégzések. Tribünöket
emeltek a nézõk számára. Az inkvizíció által elítél-
tek elégetése is tömegeket vonzott. Furcsa ízlés!
Tényleg furcsa? A nyilvános, szórakoztatási céllal
végrehajtott vérontás ma nem dívik, de vannak
azért fura dolgok. Eszembe jut Diana hercegnõ.
Ahogy robogtak a nyomában a fotósok, és a szó szo-
ros értelmében halálba hajszolták. Ezek a pletyka-
lapok: ez nem cirkusz? Vér ugyan nem folyik, de tit-
kon ejtett könny annál több. Melyik sajtótermékbõl
fogy a legtöbb? Ott hatalmas betûkkel olvashatjuk,
hogy mely sztár csalta meg a szerelmét és kivel, és ki
kit, hogyan ölt meg. Nem tudom, hogy venné az a
fotós vagy lapszerkesztõ, ha az õ szennyesét is így
kiteregetnék.
Miért szeretjük mi, emberek más vérét és más
szennyesét látni? Bizony alighanem a ragadozó
õseinktõl örökölt szadizmus ez nálunk. Lehet szé-
gyellni, lehet és kell küzdeni ellene, de megszüntet-
ni nem lehet. Ámde azt nem szeretném, Uram,
hogyha egyenlõségjelet tennénk egy állatiasan dur-
va gyilkos és egy angyali szelídségû, szent nõvér kö-
zött csak azért, mert mindkettejük õsei között van-
nak ragadozók. Az ember felelõs a tetteiért, az
oroszlánt viszont nem lehet bebörtönözni, ha vért
ont. Ugyebár, ez a különbség, Uram?

(L. A.)

Idõjárás
A következõ napokban anticiklonális hatások
uralkodnak. A sok napsütés és a felettünk elhe-
lyezkedõ nagyon meleg levegõ hatására kiala-
kuló hõség pénteken tetõzik. Szombattól kissé
frissebb léghullámok érkeznek a medence fölé.
Fokozatosan csökken a hõmérséklet, de még
marad az igazi nyaralóidõ. Vasárnapra a maxi-
mum hõmérséklet a Dunántúlon már 30 fok

alatt is maradhat. A hõmérséklet csökkenõ tendenciája folytatódik a jövõ hét elején is. Szá-
mottevõ csapadék a következõ idõszakban sem várható.
A várható hõmérséklet csütörtökön 34-39, pénteken 36-39, szombaton 30-35, vasárnap
28-33, hétfõn és kedden 27-32 fok körül alakul.

www.metnet.hu
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Az elásott pénz

Vásárba indult három kereskedõ. Rengeteg nagy erdõn kellett át-
menniük, s amint mentek, mendegéltek, rájuk esteledett. Hiszen
ha csak rájuk esteledett volna! Olyan sûrû, vastag sötétség eresz-
kedett le, hogy fejszét lehetett volna rája akasztani. Persze hogy
nem látták egymást, s egyszerre csak azon vette észre magát az
egyik kereskedõ, hogy egymaga tapogatódzik a vaksötétségben, a
másik kettõ isten tudja, hová, merre kalandozott el mellõle. Na,
most mit csináljon szegény feje? Sok pénz volt nála, félt, hátha
rablókkal találkozik, s mind azon tûnõdött, hová rejthetné el a
pénzét.
Végre kivirradott, csakhamar ki is jutott az erdõbõl, s egy rétre
ért, ott jól körülnézett, s merthogy közel és távol embert, de még
házat sem látott, nagy hirtelen gödröt ásott, s a pénzt abba rejtet-
te. Hiszen igaz, hogy õ senkit sem látott, de azért ott volt ám a rét
gazdája, egy nagy szénaboglya mögül leste, hogy mit csinál a ke-
reskedõ, s amint ez jó messzire távolodott a betemetett gödörtõl,
azonnal odament, s a pénzt kiásta.
Bezzeg, hogy mikor a kereskedõ visszatért, hûlt helyét találta a
pénznek. Hej, sírt-rítt a kereskedõ: most már mit csináljon?
,,Lám, lám – kesergett magában –, senki lélek nem látta, mikor a
pénzt elrejtettem, s mégis ellopták a pénzemet!”
Gondolt erre, gondolt arra, hogy s mint tudná visszaszerezni a
pénzét, s végül abban állapodott meg, hogy elmegy a királyhoz,
aki bölcs is, igazságos is volt, s elpanaszolja neki az õ nagy bú-
ját-baját.
Meghallgatta a király a kereskedõ panaszát, és aztán azt mondta
neki:
– Elõször is tudakold meg, fiam, hogy kié a rét, ahol a pénzedet el-
rejtetted; aztán menj hozzá, s mondjad neki: ,,Kedves atyámfia,
én igen sok pénzzel indultam útnak, s abbeli félelmemben, hogy
elrabolják tõlem, egy részét elástam, de a pénz nagyobb része még
nálam van. Most azon tûnõdöm, hogy hová ássam el a nálam lévõ
pénzt: a többi mellé-e, vagy más helyre, vagy tán egy megbízható
embernek adjam át?” Te csak tedd azt, amit a rét gazdája taná-
csol.
A kereskedõ megfogadta a király tanácsát, elment a rét gazdájá-
hoz, és szóról szóra ismételte a király szavait.
– Igen egyszerû a dolog – mondotta a gazda. – Minek rejtenéd két
helyre a pénzedet? Legjobb, ha mind egy helyre rejted.
Persze a gazda azt hitte, hogy a kereskedõnek sejtelme sincs a lo-
pásról, s úgy okoskodott, hogy majd ezt a pénzt is kiássa. Míg a ke-
reskedõ pihent, azazhogy úgy tett, mintha pihent volna, té-
rült-fordult a hamis gazda, a lopott pénzt visszatette a helyére,
hogy a kereskedõ észre ne vegye a lopást; aztán megvárta szép
nyugodalmasan, míg a kereskedõ eltávozik, ment egyenest a
gödörhöz, hogy a rengeteg sok pénzt megkaparintsa.
Hej, uram, teremtõm, hogy leesett az álla, s hogy lefittyent az orra
gazduramnak, mikor egy nagy üres gödörnél egyebet nem látott!
Hát ez így éppen jó volt, ahogy volt.
Itt a vége, fuss el véle!

Népmese

Tudod-e?
Miért nem lehet a napba nézni?

Amiért nem lehet a tûzben tartani a kezünket, és közvetlenül kö-
zelbõl kitenni fülünket a robbanás hangjának. A szem sok min-
dent kibír, de mindent nem. A nap túl erõs fénye megvakíthat
bennünket. Szemünk fényszabályozója a pupilla. Ha árnyékba lé-
pünk, a pupilla kitágul; ha kilépünk az árnyékból, a pupilla ponttá
zsugorodik össze. Ezért helytelen, sõt ártalmas a sötét szemüveg
ok nélküli használata. Az egészséges ember nem támaszkodik
botra, az egészséges szemû embernek nincs szüksége rá, hogy a
pupilláját sötét szemüveg helyettesítse. A parasztember tavasztól
õszig napszemüveg nélkül dolgozik a szabadban, és kutya baja
sincs a szemének. A városi ember folytonosan védi, és folyton fáj a
feje, kötõhártya-gyulladása van, és mindenféle más panasza! Ép-
pen azért, mert fél a fénytõl. Pedig a fénytõl nem kell félni. A ter-
mészet jóvoltából a szem meg tudja védeni magát a túl sok fény-
tõl. Éppen ezért hozzá kell szoktatni a fényhez. A pupillát mozga-
tó izmok megerõsödése, gyors váltásra való készsége megvédi a
szemet a fölös fénytõl. Persze a napba nézni õrültség, hiszen
megvakulhatunk tõle! A fénytõl nem félni, azzal jó barátságot
kötni a lehetõ legbölcsebb dolog.

Miért kell mosakodni?

A bõrünkre tapadt por, piszok tele van baktériumokkal, s ezek
már ott szaporodni kezdenek. Könnyen bekerülnek a testünkbe,
és betegséget okozhatnak. Ezért a gondos tisztálkodással, mosa-
kodással, fürdéssel el kell õket testünkrõl távolítani. A dolog még-
sem teljesen magától értetõdõ. Az élõlények között az ember az
egyedüli, aki rendszeresen tisztálkodik. És nem is olyan régóta!
Az biztos, hogy az õsidõkben, amikor majdnem csupaszon mász-
kált az ember, bizonyos öntisztulási folyamat révén szabadult meg
a rátapadt szennytõl. Lehámlott a bõr felsõ, elszarusodott rétegé-
vel együtt. Mármint a makacsabb, tapadósabb réteg. A nagyja a
sár megszáradásakor pergett le. Igen ám, de jött a ruha, a cipõ, ez
„megvédte” a piszkot a elkopástól (bár egy része kétségkívül rá-
kenõdik). Nem utolsósorban pedig az ember mind nagyobb és na-
gyobb piszkot csinál a Földön, sõt a levegõben is. Hála a városi ké-
nyelmes életnek, nem is olyan ellenálló a szervezet a kórokozók-
kal szemben, mint õseié. Így aztán nem marad más hátra: mosa-
kodni, fürdeni kell! A rendszeres tisztálkodás nem valami régi.
Még kétszáz évvel ezelõtt is alig-alig mosakodtak. De több is volt
ám a betegség, elõbb haltak meg az emberek, rövidebb volt az
élet. Egészségünk megóvásának egyik módja testünk tisztán
tartása: a mosakodás.

Miért nem illik körmöt rágni,
orrot piszkálni, fejet vakarni?

Mert visszataszító és egészségtelen. Csak a frissen mosott, sõt ke-
félt kéz körme alatt nincs piszok. A gyerekek körme gyakran szo-
kott „gyászolni”. Aki a körme alól kiszopogatja szennyet, ne cso-
dálkozzék, ha idõnként gennyes, fájdalmas foltok keletkeznek a
foghúsán, meg azon se, ha torok- és mandulagyulladást szerez
magának. Könnyen lehet ily módon bélhuruthoz, sõt, fertõzõ
májgyulladáshoz is jutni. Persze van, aki idegességbõl rágja a kör-
mét, annak inkább rágógumit javasolok. Az orrpiszkálás szintén
egészségtelen, hiszen például az influenzavírus terjesztésének
egyik legügyesebb módja. És hallatlanul csúnya, ízléstelen dolog
is! A fejet pedig nem vakarni kell, hanem mosni! Aki a fejét
vakarja, annak piszkos a haja is, a fejbõre is.

Teknõs Péter – Kérdezz, felelek mindenre!
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Augusztus 27., SZOMBAT
MTV: 5.50 Hajnali gondolatok 5.55 Ma reggel 8.00 Híradó 9.00 Mozdulj! 9.30
Marco és Gina 9.50 A kis Amadeus – Az ifjú Mozart kalandjai 10.15 Lülü, a tek-
nõc 10.40 Hajrá, Becky! 11.05 Sandokan 11.30 Most a Buday! 12.00 Hírek
12.05 Sztársáv 12.55 Zegzugos történetek 13.25 Delta 13.55 Magyarország
14.25 Step Up 16.10 Magyarország története 16.40 Hogy volt!? 18.20 Sándor
Mátyás 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.05 Szerencseszombat – A luxor, az
ötöslottó és a joker sorsolása 21.00 A Riviéra vadorzói 22.50 Hírek 22.55
Sporthírek 23.05 Koncz Zsuzsa, Aréna-koncert 2011 0.25 Piszkos meló 2.00
Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Tini titánok 10.30
Asztroshow 11.25 Corinna 12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.45 Divatdiktáto-
rok 13.40 Forma-1 15.25 Míg a halál el nem választ 15.50 Robin Hood 16.50
Pán Péter 19.00 Híradó 19.30 Fókusz Plusz 20.00 Tökös csaj 22.10 Felpörögve
0.00 Börtönpalota 1.55 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Az idõ örvényében 6.25 TV2 Matiné 10.25 A világ legerõsebb embe-
rei 11.20 Bajnokok Ligája magazin 11.50 Babavilág 12.20 Mindig nyár 13.15
Sliders 14.10 Autóguru 14.40 Az ügynökség 15.35 Rúzs és New York 16.30
Crusoe 17.30 Bûbájos boszorkák 18.30 Tények 19.00 Magellán 19.35 Államfõ-
nök 21.35 Nehéz idõk 23.40 A kör 1.35 Ezo.tv 2.35 Kalandjárat 3.00 Teleshop
3.30 Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 9.05 Smink nélkül
10.04 Szombat délelõtt 12.00 Krónika 12.22 Történet hangszerelve 13.05 Ka-
baréklub 14.04 Világóra 14.35 G7 – Gazdasági magazin 15.05 Zöldövezet
15.30 „Magyarországról jövök…” 16.04 Idõt kérek 17.04 Jelenlét 17.30 Króni-
ka 17.50 Sportvilág 18.04 A Metró Klubtól a szigetig 18.30 Mentés másként –
Mûvészeti figyelõ 19.05 Sportvilág 19.25 Határok nélkül – A kultúráról 19.50
Mese 20.04 A Rádiószínház Dokumentummûhelye 21.03 Rádiószínház 22.00
Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Arcvonások 23.34 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Augusztus 28., VASÁRNAP
MTV: 5.50 Hajnali gondolatok 5.55 Ma reggel 8.00 Híradó 9.05 Engedjétek
hozzám 9.15 Így szól az Úr! 9.20 Katolikus krónika 9.45 Útmutató 10.10 A sok-
színû vallás 10.25 Evangélikus magazin 10.50 Evangélikus ifjúsági mûsor
11.00 Országos református tanévnyitó istentisztelet 12.00 Hírek 12.05 Az
Ushuaia expedíció 12.55 Gertler Viktor emlékére: A Noszty-fiú esete Tóth Ma-
rival 14.35 TS – Sport7 15.20 Út Londonba 15.50 TS – OTP Bank Liga: DVSC
Teva–Újpest FC labdarúgó-mérkõzés 18.00 Anno 18.30 A király kalóza 19.30
Híradó 19.55 Sporthírek 20.05 Nevetni kell, ennyi az egész: Balázs Péter kaba-
réja 21.00 T.ú.k. – Tanár úr kérem! 22.05 Hírek 22.10 Sporthírek 22.15
Aranyfeszt: Kultúrkincsek nyáron 22.45 Álmatlanság 0.40 Koncertek az A38
hajón
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Trendmánia 10.35
Asztroshow 11.35 Törzsutas 12.00 Híradó 12.15 Tengeri õrjárat 13.20 Magyar
autósport-magazin 13.30 Forma-1 16.20 Eltûntnek nyilvánítva 17.05 Függõ
játszma 2.: Az utolsó menet 19.00 Híradó 19.30 Titanic 23.30 Alvilági játékok
1.45 Portré 2.20 Corinna
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Az idõ örvényében 6.45 TV2 Matiné 10.25
Max Steel 11.00 Mosoly Road Show 2011 11.30 Stahl konyhája 12.00 Kaland-
járat 12.35 Borkultusz 13.05 90210 14.05 Sliders 15.05 Monk – Flúgos nyo-
mozó 16.00 Bûbájos boszorkák 17.00 Elvitte a víz 18.30 Tények 19.00 Napló
19.35 Napló extra 20.05 Pókember 2. 22.40 Frizbi Hajdú Péterrel 23.40 Knight
Rider 0.35 Goya kísértetei 2.30 Ezo.tv 3.00 Napló 3.25 Napló Extra 3.50
Animációs filmek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Va-
sárnapi újság 8.30 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 14.05 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 20.04 Rádiószínház 21.00 Rádiószínház 21.54 Versek 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

Augusztus 29., HÉTFÕ
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 9.00 Az
aranyrózsa barlangja 10.35 Tanító ösvények 11.05 Drága doktor úr 12.00 Hír-
adó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 12.55 Átjáró 13.30 Roma magazin
14.00 Domovina 14.35 Budapest 15.30 Magiszter 16.00 Bûvölet 16.30 Híradó
16.40 Körzeti híradók 16.50 Gyerekjáték az online szolgáltatás 17.00 Robbie, a
fóka 17.50 Angyali érintés 18.40 Szerelemhajó 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek
20.05 A miniszter félrelép 21.50 A fõnökök fõnöke 22.45 Hírek 22.50
Sporthírek 22.55 Mozgó modern 23.25 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 12.15 Asztroshow
13.30 Fél kettõ 14.35 Diana, a nép hercegnõje 16.40 A szív útjai 17.50 Ezel –
Bosszú mindhalálig 19.00 Híradó 19.45 Fókusz 20.25 Barátok közt 21.00 Dr.
Csont 22.05 Hazudj, ha tudsz! 23.15 Lányok a csúcson 1.10 Reflektor 1.20
Állati dumák

TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Mok-
ka habbal 9.35 Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.45 Teleshop 11.20 Született
kémek 11.45 A végzet lándzsája 13.30 Ezo.tv 14.25 Seherezádé 15.25 Lassie
16.30 Második élet 17.25 Update konyha 17.30 Seherezádé 18.30 Tények
19.20 Aktív 20.15 Jóban-Rosszban 21.25 NCIS 23.20 Aktív Extra 23.25 Külön-
leges ügyosztály 0.25 Tények este 0.55 Ezo.tv 1.30 Ned Kelly – A törvényen kí-
vüli 3.15 Magellán 3.40 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 13.24 Zene 13.30 Az evangélikus
egyház félórája 14.05 Kabaréklub 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl
17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tet-
ten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház
20.22 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sport-
világ 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Népzene 0.10 Éjszaka

Augusztus 30., KEDD
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 9.00 Az
aranyrózsa barlangja 10.35 Bali 3 in 1 11.05 Drága doktor úr 12.00 Híradó
12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 12.55 Átjáró 13.30 Srpski ekran 14.05
Unser Bildschirm 14.35 Filmfotósok 15.30 Magiszter 16.00 Bûvölet 16.30 Hír-
adó 16.40 Körzeti híradók 16.50 Gyerekjáték az online szolgáltatás 17.00
Robbie, a fóka 17.50 Angyali érintés 18.40 Szerelemhajó 19.30 Híradó 19.55
Sporthírek 20.05 Önök kérték! 21.00 Az ember melegségre vágyik: Jelenetek
Örkény István írásai nyomán 22.25 A fõnökök fõnöke 23.15 Hírek 23.30
Sporthírek 23.30 Barangolások öt kontinensen 0.00 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 12.15 Asztroshow
13.30 Fél kettõ 14.40 Lázadó múlt 16.40 A szív útjai 17.50 Ezel – Bosszú mind-
halálig 19.00 Híradó 19.45 Fókusz 20.25 Barátok közt 21.00 A mentalista
22.05 Házon kívül 22.40 XXI. század – A legendák velünk élnek 23.15 Reflektor
23.30 Talpig majom 1.15 Totál szívás
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Mok-
ka habbal 9.35 Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.45 Teleshop 11.20 Született
kémek 11.45 A végzet lándzsája 13.30 Ezo.tv 14.25 Seherezádé 15.25 Lassie
16.30 Második élet 17.25 Update konyha 17.30 Seherezádé 18.30 Tények
19.20 Aktív 20.15 Jóban-Rosszban 21.25 Holtpont 23.50 Aktív Extra 23.55 A
médium 0.55 Tények este 1.25 Ezo.tv 2.00 Kisvilma – Az utolsó napló 3.55 Ba-
bavilág 4.20 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 13.24 Zene 13.30 A római katolikus
egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás
15.30 Közelrõl 17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvi-
lág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04
Rádiószínház 20.24 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Hangalbum
0.10 Éjszaka

Augusztus 31., SZERDA
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 9.00 Az
aranyrózsa barlangja 10.45 Halászat hal nélkül 11.05 Drága doktor úr 12.00
Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 12.55 Átjáró 13.35 Hrvatska
krónika 14.10 Ecranul Nostru 14.40 Színházépítõk 15.30 Magiszter 16.00 Bû-
völet 16.30 Híradó 16.40 Körzeti híradók 16.50 Gyerekjáték az online szolgálta-
tás 17.05 Robbie, a fóka 17.50 Angyali érintés 18.40 Szerelemhajó 19.30 Hír-
adó 19.55 Sporthírek 20.05 El vagyok tévedve: Sándor György utcai játékai
21.30 Linda 22.35 A fõnökök fõnöke 23.30 Hírek 23.35 Sporthírek 23.45
Kapcsos könyv 0.00 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 12.15 Asztroshow
13.30 Fél kettõ 14.50 Nõ a köbön 16.40 A szív útjai 17.50 Ezel – Bosszú mind-
halálig 19.00 Híradó 19.45 Fókusz 20.25 Barátok közt 21.00 Úszó erõd 23.25
Don Juan DeMarco
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Két testõr 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Mok-
ka habbal 9.35 Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.45 Teleshop 11.20 Született
kémek 11.45 A végzet lándzsája 13.30 Ezo.tv 14.25 Seherezádé 15.25 Lassie
16.30 Második élet 17.25 Update konyha 17.30 Seherezádé 18.30 Tények
19.20 Aktív 20.05 Skandinávlottó-sorsolás 20.15 Jóban-Rosszban 21.25 Dok-
tor House 22.25 Született feleségek 23.20 Aktív Extra 23.25 Szellemekkel sut-
togó 0.25 Tények este 0.55 Ezo.tv 1.30 Svindli 3.05 Két testõr 3.30 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 13.24 Zene 13.30 A református egy-
ház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás
15.30 Közelrõl 17.05 Liszt rapszódia 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 20.23 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap törté-
netei 22.00 Krónika 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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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-Tele-
com hálózatán a C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.
Augusztus 26., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet: Szexuális bûnök
13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Evangélikus (ism. 20p) és Refor-
mátus gyerekhét (ism. 45p), Muzsikusnak dalból van a lelke (75p)
23.00 és 0.00 Lapszemle
Augusztus 27., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 Lapszemle
14.00 Evangélikus (ism. 20p) és Református gyerekhét (ism. 45p),
Muzsikusnak dalból van a lelke (75p) 18.00 Lapszemle 19.00 A
Borbarátok Lajoskomáromban (25p), 15 éves az Üzletközpont
(20p), Lovasverseny Cecén (60p), Szent László-napi koncert
(ism. 90p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Augusztus 28., V: 7.00 Heti Híradó 8.00 Evangélikus (ism. 20p) és
Református gyerekhét (ism. 45p), Muzsikusnak dalból van a lelke
(75p) 13.00 Heti híradó 14.00 A Borbarátok Lajoskomáromban
(25p), 15 éves az Üzletközpont (20p), Lovasverseny Cecén (60p),
Szent László-napi koncert (ism. 90p) 18.00 Heti híradó 19.00 Hit-
élet: Erdélyi zarándoklat 1-2. 23.00 és 0.00 Heti Híradó
Augusztus 29. H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet: Erdélyi zarándok-
lat 1-2. 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Alapi vadásznap (140p),
Dégi népdalosok (60p) 23.00 és 0.00 Heti Híradó
Augusztus 30., K: 7.00 Heti Híradó 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Heti
Híradó 19.00 Augusztus 20-a Cecén (75p), Jeff Shore zen-mester
Sárbogárdon (85p), Szántóverseny 2010 (ism. 50p) 23.00 és 0.00
Heti Híradó
Augusztus 31., Sze: 7.00 Heti Híradó 8.00 Alapi vadásznap
(140p), Dégi népdalosok (60p) 13.00 Heti Híradó, 18.00 Lap-
szemle élõben 19.00 Sport 23.00 és 0.00 Lapszemle
Szeptember 1., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Lap-
szemle 19.00 Hitélet: Erdélyi zarándoklat 1-2. 23.00 és 0.00
Lapszemle

***

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.

Szeptember 1., CSÜTÖRTÖK

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 9.00 Az
aranyrózsa barlangja 10.35 A kékvércse 11.00 Drága doktor úr 12.00 Híradó
12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 12.55 Átjáró 13.25 Slovenski utrinki
14.00 Együtt 14.35 Összhang 15.30 Legendás konyhák 16.00 Bûvölet 16.30
Híradó 16.40 Körzeti híradók 16.50 Gyerekjáték az online szolgáltatás 17.05
Robbie, a fóka 17.50 Angyali érintés 18.40 Szerelemhajó 19.30 Híradó 19.55
Sporthírek 20.05 Déltenger kincse 21.00 Tûzvonalban 21.55 A fõnökök fõnöke
22.45 Hírek 22.50 Sporthírek 22.55 Kogart-kiállítások 2006–2011 23.25 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 12.15 Asztroshow 13.30
Fél kettõ 14.30 Mondj igent Giorgiónak! 16.40 A szív útjai 17.50 Ezel – Bosszú
mindhalálig 19.00 Híradó 19.45 Fókusz 20.25 Barátok közt 21.00 Két tûz között
0.05 Kemény zsaruk 1.10 Reflektor 1.20 Infómánia

TV2:5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Mokka habbal 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 Teleshop 11.15
Született kémek 11.40 Meglógtam a Ferrarival 13.30 Ezo.tv 14.25 Seherezádé
15.25 Lassie 16.30 Második élet 17.25 Update konyha 17.30 Seherezádé
18.30 Tények 19.20 Aktív 20.15 Jóban-Rosszban 21.25 A katedrális 23.45 Ak-
tív Extra 23.50 Elsõszámú ellenségem 0.50 Tények este 1.20 Ezo.tv 1.55 Men-
tõhelikopter 3.45 Segíts magadon! 4.10 Animációs filmek

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.23 Zene 13.30 A római katolikus
egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás
15.30 Közelrõl 17.05 Irány London! 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 20.24 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap törté-
netei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó
23.04 Arcvonások 23.34 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Szeptember 2., PÉNTEK

MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Kárpát expressz 5.55 Ma reggel 9.00 Az
aranyrózsa barlangja 10.30 A keramikus Górkák 11.00 Drága doktor úr 12.00
Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Kárpát expressz 12.55 Átjáró 13.25 Körzeti ma-
gazinok 14.15 Útravaló 14.40 Fimfárum 15.30 Bûvölet 16.00 Híradó 16.10 Kör-
zeti híradók 16.20 Gyerekjáték az online szolgáltatás 16.30 Robbie, a fóka
17.20 Angyali érintés 18.10 Szerelemhajó 19.00 Híradó 19.30 Magyarország –
Svédország Eb-selejtezõ mérkõzés 21.45 A fõnökök fõnöke 22.40 Hírek 22.45
Sporthírek 22.55 Záróra fiataloknak 23.25 Ne menj el! 1.25 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 12.15 Asztroshow 13.30
Fél kettõ 14.40 Szerelemmel fûszerezve 16.40 A szív útjai 17.50 Ezel – Bosszú
mindhalálig 19.00 Híradó 19.45 Fókusz 20.25 Barátok közt 21.00 CSI: Miami
helyszínelõk 22.05 Vámpírnaplók 23.15 A fõnök 0.10 Reflektor 0.20 Törzsutas
0.50 Ments meg! 1.45 Autómánia

TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Mokka habbal 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 Teleshop 11.15
Született kémek 11.40 Egyesült Államok kontra John Lennon 13.30 Ezo.tv
14.25 Seherezádé 15.25 Lassie 16.30 Második élet 17.25 Update konyha
17.30 Seherezádé 18.30 Tények 19.20 Aktív 20.15 Jóban-Rosszban 21.25
Vadidegen 23.45 Aktív Extra 23.50 Tények este 0.20 Ezo.tv 1.20 Eureka 3.10
Alexandra pódium 3.35 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 13.23 Zene 13.30 A Magyar Pünkösdi Egyház félórája
14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.15 Kihívás 15.30 Közelrõl
17.30 Krónika 18.03 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tet-
ten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház
20.23 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sport-
világ 22.25 Esti beszélgetés 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.

60 literes szõlõprés újszerû állapotban eladó.
Érdeklõdni:06 (30) 446 6821 (2085296)

CO hegesztõket keresek. Érdeklõdni: 06 (30)
538 6668 (2085295)

Matrózblúz eladó. 06 (20) 405 7366

Lakás albérletbe kiadó akár bútorozottan. 06
(30) 434 6096 2085396

Pálinkafõzetõk figyelem! Az abai szeszfõzde
rövid határidõvel kitûnõ minõségben pálinkafõ-
zést vállal. Telefon: 06 (30) 9275-627

5 kiscica keres gazdát. 06 (30) 769 4241

Pulik elõjegyeztethetõk, 75, 165, 270 literes
boroshordók együtt 10000, csónak 48000. El-
adók 06 (30) 830 7095 2085432

Sárbogárd központjában felújított családi ház
eladó. 06 (30) 748 2786

Minõségi akác, cser tûzifa rendelhetõ. Cser
kugli 1930 Ft, cser aprított: 1980 Ft, akác kugli
2100 Ft, akác aprított: 2140 Ft. Telefon: 06 (20)
406 9267 2085429

Ady-lakótelepi lakás eladó 06 (30) 498 2650
2085425

Veszélyes fák kivágása 06 (20) 437 4869 2084523

Háromszobás, 100 m2 összkomfortos kertes
családi ház eladó. Érdeklõdni:06 (20) 246 0080

Használtruha-üzlet õszi-téli árukészlete és be-
rendezése eladó. Érdeklõdni: 06 (70) 943 3359

Kiadó 20 m2 üzlet, illetve irodahelyiség az üzlet-
központban. Érdeklõdni: 06 (70) 943 3359

Eladó Sárszentmiklóson összkomfortos csalá-
di ház nyugodt környéken. Mezõszilasi lakóin-
gatlan csere is érdekel. Telefon 06 (30) 473
7942

Árpád-lakótelepen harmadik emeleti, középsõ
lakás eladó vagy családi házra cserélhetõ ér-
tékegyeztetéssel. 06 (70) 312 0384

Fajtiszta németjuhász kiskutyák eladók. 06
(30) 443 9080

Eladó 2 mx40x40-es zártszelvény 1000 Ft/db.
Érdeklõdni: 06 (30) 449 8927

MÁV-telepen társasházi lakás eladó. Garázs,
kert, pince. 06 (20) 917 7980

Eladó narancssárga-bézs színû iker babakocsi
2 db mózeskosárral. Ár: 40000 Ft. Érdeklõdni
06 (20) 523 5176

Kislókon komfortos kétszobás, nyári konyhás
ház eladó. Érdeklõdni:06 (30) 532 6170

Sárszentmiklóson termõföld eladó 25+7 Ak.
06 (70) 283 2724

Németjuhász kölyökkutyák eladók. 06 (20)
278 8208

Albérlet sürgõsen kiadó 06 (20) 374 7394

Mini presszóba fiatal lány pultost keresünk.
Telefon: 06 (30) 500 3394

FOGSORJAVÍTÁS.
06 25 468 556, 06 70 382 8512

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

Elsõ emeleti,
ERKÉLYES LAKÁS ELADÓ.

06 30 302 0586

GÁZKÉSZÜLÉKEK
javítása, karbantartása.

06 30 440 5790

ELADÓ Jack Russel kiskutyák.
Érdeklõdni:

06 70 255 0088

4203 m2 összközmûves
TELEPHELY ipari árammal,

daráló + takarmánykereskedés
Sárszentmiklóson ELADÓ.

06 30 255 9806

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!

SÍRKÖVEK KÉSZÍTÉSE,
FELÚJÍTÁSA!

Nyugdíjasoknak
õszi kedvezmény:

–20 % sírok gondozása,
karbantartása

féléves szerzõdéssel.
Strausz Péter

06 (30) 494 0305

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.

K A R A T E
TANFOLYAM
indul kezdõk és haladók részére

a sárbogárdi Mészöly Géza
Általános Iskolában

2011. szeptember 5-tõl,
hétfõn, szerdán: 18-19 óráig.

Érdeklõdni a helyszínen,
illetve Németh Attilánál –

06 (20) 9270 985

Természetjárók
Helyszínváltozás!

A szeptember hónapra kiírt túra felcse-
rélõdik az októberivel (Magyarherte-
lend, Balatonszemes).
Az indulási idõ is változik 6 órára.
Délután lehetõség lesz fürdésre a ter-
málfürdõben.
Szeretettel várunk mindenkit!

D V D -
k i á r u s í t á s

A Bogárdi TV
felvételeibõl

1.000 Ft-os darabáron

Sárbogárd–Sárszentmiklós U13

Karácsonyi muzsika (Biatorbágy,
Sárbogárd)

Juliális Cecén 2010

Tavaszi fesztivál Cecén

Motoros buli Alapon

7 éves Margaréta nyugdíjasklub

Íjászkupa 2007

XX. Sárbogárdi Szilveszteri
Kosárlabdakupa 2010

Nyugdíjasfarsang Sárbogárd 2007

Fogathajtás Sárbogárdon 2009

Megvásárolhatók a
szerkesztõségben:

Sárbogárd, Hõsök tere 12.
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Tankönyvosztás
a Cecei Általános

Iskolában
Helyszín: Cece, Árpád úti iskola.

Idõpont:

2011. augusztus 26., péntek, 9.00–18.00

2011. augusztus 27., szombat, 9.00–13.00

2011. augusztus 29., hétfõ, 9.00–18.00

A kedvezmény igénybevételéhez (ingyenes tankönyvek) a
szükséges iratokat:

– érvényes gyermekvédelmi határozat,

– tartós betegséget igazoló orvosi igazolás,

– három, vagy több gyermek esetén az idõsebb gyermekek is-
kolai igazolása (hogy még nappali tagozaton tanulnak)

szíveskedjenek magukkal hozni!

Tanévnyitó ünnepély: 2011. augusztus 31-én,
szerdán, 15 órakor

a Cecei Általános Iskola Árpád úti épületében.

Az iskolába várjuk a leendõ elsõ osztályos gyermekeket is.

Iskolabusz indul az ünnepélyre: 14.15-kor Sáregresrõl,
14.30-kor Vajtáról.
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Nyári csendéletNyári csendélet

Fotó: Hargitai Kiss Virág

Hargitai nagymamaHargitai nagymama
szakácskönyveszakácskönyve

Ételed az életedÉteled az életed címmelcímmel

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

2.500 Ft-os áron.2.500 Ft-os áron.


