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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

KACAGÓKACAGÓ
VILLAMOSVILLAMOS
Tikkadt szöcskenyáj várakozott a tüzes
nap perzselte pesti betonperonon, várva
a 49-es villamost. Végre csilingelve be-
gördült a jármû, nyíltak az ajtók, a meleg-
tõl zihálva fölküszködtük magunkat a
lépcsõfokokon. Jegylyukasztás, helyke-
resés az elõzõ utazók által már összeiz-
zadt székek és kapaszkodók között. Faar-
cot öltöttünk az utazáshoz.
E monoton mûveletet egyszer csak a ve-
zetõ meglepõ megjegyzései törték meg.
– Most, hogy föl-le ugrándoztak, jön a kö-
vetkezõ megálló, a Szent Gellért tér. Érde-
kességképpen elmondanám, hogy a tuszko-
lódás ugyanolyan hungarikum, mint a
pálinka vagy a paprika. A magyarokat a
világ bármely táján fel lehet ismerni errõl a
szokásról, mert bárhová képesek felküzde-
ni magukat.
Meglepõdött a szöcskenyáj. Magam sem
tudtam, hogy ebbõl mi fog kisülni.
– Megérkeztünk. Tessék föl-le ugrándozni.
A Móricz Zsigmond körtér következik. Bá-
torkodom néhány szót szólni méltányta-
lanul elhanyagolt írónkról, Móriczról. Mû-
veinek nagy rajongója vagyok, s mély tiszte-
lettel adózom munkásságának…
Kapcsoltak az utasok, földerültek az ar-
cok. Egyedi idegenvezetésben lehetett
részünk, aminek révén nemcsak hasznos
ismeretekkel, érdekességekkel lettünk
gazdagabbak a fõvárost illetõen, de na-
gyon jól szórakoztunk az út során. Sajnál-
tuk, hogy le kellett szállni.
A választékos modorú villamosvezetõt –
aki egyébként az út végén elnézést kért
azoktól, akiket esetleg zavart a „mûsor” –
minden utas elismerõen dicsérte.
E kis történetet azért vetettem Önöknek
papírra, hogy lássák, miként lehet valaki
a – mégoly egyszerûnek tûnõ – hivatásá-
nak a mestere, és hogy egy különleges
utazásért nem is kell olyan messzire men-
ni.

Hargitai–Kiss Virág

Vasúti balesethez riasztották a katasztrófavédelem sárbogárdi hivatásos tûzoltó egysé-
geit vasárnap, kora este. Alapon, a vasútállomás közelében lévõ vasúti átjáróban egy BZ
motorvonat és egy Suzuki személygépkocsi ütközött. Az autóban ketten ültek, az egyik
utas az ütközés következtében életét vesztette. A másikat a tûzoltók szabadították ki a
roncsok közül, de olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy életét a mentõk már nem
tudták megmenteni. A motorvonaton 7-8 utas tartózkodott, a balesetben õk nem sérül-
tek meg.
Fotó: Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság.

Szabó-Bisztricz Anett tû. hadnagy, megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

Motorvonat és személygépkocsi ütközöttMotorvonat és személygépkocsi ütközött
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Gratulálunk!
Idõs Nagy Lászlót, a Sárszentmiklósi SE elnökét a Fejér Megyei Labdarúgó Szö-
vetség abban a megtiszteltetésben részesítette, hogy az idén neki ítélte a Fejér
Megyei Labdarúgásért díj arany fokozatát az elmúlt évtizedekben végzett kima-
gasló és példamutató munkájáért, a magyar futball fejlõdését elõsegítõ anyagi és
erkölcsi támogatásáért.

Idõs Nagy László tõsgyökeres sárszent-
miklósiként ifjú korában maga is tagja volt
a helyi focicsapatnak, majd az ezt követõ
idõben nemcsak szurkolóként, hanem
anyagi támogatóként is folyamatosan részt
vett a csapat életében, elõbbre jutásában.
1999 óta tagként, majd 2001 óta az egyesü-
let elnökeként végez áldozatos munkát.
Irányítása alatt rendkívüli eredményeket
ért el az egykori focicsapat, amely mára
már szakosztályként mûködik, meghatá-
rozó szerepet töltve be immár nem csak a
város, de a megye életében is.
Az egykori focipályára ma már rá sem le-
het ismerni – hiszen, ahogy mindenki isme-
ri –, Laci bácsi aktív közremûködésével fo-
lyamatosak a fejlesztések. Az öltözõk fel-
újítása, új klubhelyiség megépítése, az élõ-
füves nagypálya világításának korszerûsí-
tése, mûanyag burkolatú pálya kivitelezé-
se, valamint a lelátók felújítása és kibõvíté-
se. Ezek irányítását és vezetését bonyolí-
totta éveken keresztül.
Futball iránti elkötelezettsége szép gyü-
mölcsöket eredményez az utánpótlás ne-

velésében is, lévén maga is 3 fiúunoka bol-
dog nagypapája, fontosnak tartja a jövõ
nemzedék futballszeretetre való nevelé-
sét, képzését, amit tükröz a klub több mint
100 igazolt labdarúgója, akiknek 80 száza-
léka az ifjúsági és utánpótlás korosztály-
hoz tartozik.
Laci bácsi sportért végzett tevékenysége
nemcsak a fejlesztések területén vagy az
utánpótlás nevelésében hozott szép ered-
ményeket, hanem köszönhetõen a szak-
mai fejlõdésnek, csapata 2007-ben felju-
tott a megyei I. osztályba is, mellyel egy ré-
gi álma vált valóra.
Évtizedeket felölelõ munkáját számos elis-
meréssel díjazták már, így a sportélet fo-
lyamatos fenntartásáért és fejlesztéséért
2004-ben sportmecénás díszoklevelet ka-
pott, majd 2010-ben pedig Sárbogárd vá-
ros díszpolgári kitüntetésben részesítette.
Az egyesület elnökeként, korát megha-
zudtoló módon vesz részt ma is a klub min-
dennapi életében, így aktív szerepet vállal
a jelenleg folyó építkezések vezetésében, a
gazdasági, pénzügyi terület felügyelésé-

ben, önkormányzattal, szövetséggel való
kommunikációban – amihez 70 éves korát
követõen megtanulta a számítógép hasz-
nálatát is –, de a létesítmény karbantartá-
sát és mûködtetését is szívén viseli. Tenni
akarása, lendülete példát mutat abban,
hogy a jelen nehéz gazdasági helyzetben is
tehet, és tegyen is az ember valamit a spor-
tért, a közösségért, amelyben él, megala-
pozva ezzel egy sportszeretõ, egészsége-
sebb generáció jövõjét.
Önzetlen, lelkiismeretes munkája, futball-
szeretete, a jövõ nemzedékébe vetett hite
mindannyiunknak példaértékû lehet.

A Sárszentmiklósi SE vezetõsége,
tagsága és a sportbarátok

Kitüntetett nagylókiak
Két nagylókit tüntetett ki Nagylók község képviselõ-testülete az elmúlt héten
csütörtökön tartott ünnepi nyílt ülésén a közösségi házban.

Szenci Györgyöt Nagylók díszpolgárává
avatták a közösség érdekében kifejtett te-
vékenysége elismeréseként.
A volt polgármestert, aki 1987-tõl 15 éven
át volt a település vezetõje, dr. Bögyös Gá-
bor méltatta: Szenci György mindig a tele-
pülés fejlõdését, gyarapodását tartotta
szem elõtt. Az õ idõszakában került kiépí-
tésre a vezetékes víz-, a földgáz-, a kábelté-
vé- és telefonhálózat; jelentõs, értékes
földterületekhez jutott a rendszerváltás
után a település a téesztõl; emlékpark jött
létre; megvásárolta és felújította a község a
sportöltözõt; megszervezõdött a kommu-
nális hulladék elszállítása; megtörtént az
óvoda átköltöztetése Szilfából; megszüle-
tett a falu címere és zászlaja és még folytat-
hatnánk a sort.
Szenci György oklevelet, bronzérmét és
pénzjutalmat vehetett át a szóbeli méltatás
mellett. A kitüntetett elsõsorban családjá-
nak mondott köszönetet.
Nagylókért díjat ítéltek oda Kiss László
helyi vállalkozónak, a Hantos Kft. ügyve-
zetõjének a közösség érdekében kifejtett

önzetlen tevékenységéért. Õt Tóth József
polgármester méltatta.
Kiss László számtalanszor segíti a községet
gépekkel, munkával, személyszállítással.
Több helyi lakost foglalkoztat a vállalkozá-
sában, emellett több millió forint iparûzési
adót fizet be Nagylók kasszájába. Önzetle-
nül, illetve kedvezményesen szállítja a he-
lyi labdarúgókat, a népdalkörösöket, isko-
lásokat, nyugdíjasokat; mindenféle ellen-
szolgáltatás nélkül takarítja az utakról a
havat télen, hogy megközelíthetõ legyen a
falu; az illegális hulladéklerakó rendbeté-
telét is ingyen végzi stb.
Mivel Kiss László egyéb elfoglaltságai mi-
att nem tudott személyesen jelen lenni az
eseményen, az elismeréssel járó oklevelet,
bronzérmét és tárgyjutalmat felesége vette
át a nevében.
Az ünnep méltó zárásaként Makkos Amb-
rus egy igazán stílusos verset, Iluh István
„Tenni a jóért” címû költeményét szavalta
el.

Hargitai–Kiss Virág
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Szezonzáró a Sárszentmiklósi SE-nél
Egyesületünk, a Sárszentmiklósi SE a 2011/2012-es bajnoki sze-
zonban az alábbi eredménnyel zárta az õszi fordulót korosztá-
lyonként:

Bozsik-program
A több éve sikeresnek nevezhetõ utánpótlásnak köszönhetõen a
Bozsik-programban résztvevõ U7-es, U9-es és U11-es csapatok a
saját korosztályukban kiemelkedõ eredménnyel zártak az aktuá-
lis tornákon. A felmenõ korosztályokban ezen sikeresség szintén
töretlen, ugyanis az U13 és az U16-os korosztály a megyei labda-
rúgó-bajnokságban elsõ helyet ért el a 2011/2012-es évadban.
Nagy Krisztián, az U16-os korosztály játékosa megyei gólkirályi
címet nyert el 86 góllal. Ifjúsági korosztályunk a megyei I. osztály-
ban a 2. helyen végzett, míg felnõtt csapatunk a 7. helyen végezve
zárta az aktuális évadot. Egyesületünk és a vezetõség is eredmé-
nyesnek ítéli meg a teljesítményt, fõként annak tekintetében,
hogy felnõtt csapatunk a maga 22 éves átlagéletkorával a bajnok-
ság legfiatalabb csapata. Több igazolt játékosunk is rendszeresen
szerepel a megyei válogatott mérkõzéseken (Nagy Ármin, Sza-
kács Sándor, Husvéth Zsolt, Nagy Krisztián, Németh Kristóf, De-
meter Dávid, Kovács Roland, Takács Szabolcs).

Fejlesztések, beruházások
A Sárszentmiklósi SE sikeresen nyújtott be két pályázatott a TAO
tavalyi évadjában, melynek köszönhetõen egy 3 millió Ft összérté-
kû eszközbeszerzést hajtottunk végre (fûnyírótraktor, gyepszel-
lõztetõ, kapuk és hálók), valamint 23,5 millió forintos összkölt-
séggel egy 42x22 méteres méretû mûfüves pálya kivitelezésére ke-
rült sor, melynek építése várhatóan néhány nap múlva fejezõdik
be. Ezen két pályázat 26,5 millió Ft költségébõl 19,94 millió Ft ér-
tékû támogatási összeget sikerült egyesületünknek helyi vállalko-
zók társasági adó felajánlásaiból összegyûjteni. További együtt-
mûködésünk volt a Sikeres Csapatjátékok Alapítvánnyal, mely-
nek keretében szintén TAO-s forrásból edzõi díjakat, útiköltség
térítést, edzõtáborozást, különbözõ sporteszközöket, új mezeket
kap egyesületünk.

További terveink
A 2012/13-as bajnoki évad fõ feladata, hogy egyesületünk mûkö-
dés tekintetében önfenntartóvá váljon, ami részben sajnos annak
is köszönhetõ, hogy az önkormányzattól kapott korábbi támoga-
tások jelentõsen lecsökkentek, hiszen az új kormányrendeletek és
jogszabályok miatt az önkormányzat is kevesebb bevételre szá-
míthat.
A pénzügyi és gazdasági függetlenséget 3 fõ forrásból származó
bevételbõl kívánjuk megvalósítani.
Új támogatók bevonását tervezzük, valamint számítunk a szülõk
társadalmi munkájára, és aki teheti, azok tagdíjon felüli anyagi tá-
mogatására. A létesítmény területén található pályákat a nyilvá-
nosság számára megnyitjuk, pl. vállalkozások, cégek, oktatási és
egyéb intézmények, valamint baráti társaságok, csapatépítõ prog-
ramok számára. Ennek bevételébõl karbantartási, felújítási ala-
pot képezünk.
Következetesebbek leszünk a tagdíjbefizetéseket illetõleg is,
amely érintené az összes igazolt játékost, ideértve az öregfiúkat is.
Itt említenénk meg a szociálisan hátrányos helyzetû játékosok
konkrétabb támogatását is, teret adva ezzel a tehetséges, de hát-
rányos helyzetû játékosok fejlõdésének.
A 2012/13-as évben további együttmûködési megállapodást kez-
deményezünk a TÁMOP-program keretében lehívható támoga-
tásokból. A 2012/13-ra meghirdetett TAO-program keretében az
élõfüves pálya locsolóhálózatának kiépítésére, továbbá a 400
m-es atlétikai pálya salakborításának felújítására, valamint új ala-
pokra helyeznénk a Sikeres Csapatjátékért Alapítvánnyal való
céltudatosabb, határozottabb együttmûködést.
Szakmai szempontból is fontos célként fogalmaztuk meg, hogy
bár már jelenleg is felnõtt csapatunk 18 játékosából 13-an saját
nevelésû, helyi játékosok, köszönhetõen az utánpótlás nevelésére

fordított munka gyümölcsének, de ezt a számot tovább szeret-
nénk növelni, hogy hosszú távon, megtartva a megyei I. osztály-
ban elért pozíciót, csapatunk kizárólag saját nevelésû játékosok-
ból álljon.
Szeretnénk a jövõben heti rendszerességgel az írott sajtóban is tá-
jékoztatni a szurkolókat, és mindazokat, akik valamilyen módon
kötõdnek vagy érdeklõdnek egyesületünk csapatainak élete és
mindennapja iránt. Egy album összeállítását is tervezzük, amely
áttekintést adna a sárszentmiklósi futball történetérõl, amelyhez
kérjük mindazokat, akik régi fotóval, újságcikkel, vagy akár
egy-egy történettel hozzá tudnának járulni létrejöttéhez, keresse-
nek meg bennünket az egyesület területén, vagy küldjék el anya-
gaikat, régi fényképeiket a sarszentmiklossportegyesulet01@
gmail.com címre.
Változásokat tervezünk az egyesület vezetésében is az új évad
kezdetén, hiszen mint azt sokan tudják, id. Nagy László, aki
hosszú évek óta viseli az egyesület minden terhét, a tavalyi évben
jelezte visszavonulási szándékát, és alkalmas utódot találva, sze-
retné továbbadni a stafétabotot a következõ generációnak.
Itt ragadnánk meg az alkalmat, hogy beszámoljunk arról, hogy id.
Nagy Lászlót, ahogy mindenki ismeri, Laci bácsit, mint a Sár-
szentmiklósi Sportegyesület elnökét, a Fejér Megyei Labdarúgó
Szövetség abban a megtiszteltetésben részesítette, hogy az idén
neki ítélte a Fejér Megyei Labdarúgásért díj arany fokozatát. Az
elmúlt évtizedekben tett kimagasló és példamutató munkájáért, a
magyar futball fejlõdését elõsegítõ anyagi és erkölcsi támogatásá-
ért, amely példamutató mindannyiunk számára ebben a nehézsé-
gekkel teli mai magyar társadalomban. Gratulálunk neki!

A Sárszentmiklósi SE vezetõsége

SÍC – HÍREK, EREDMÉNYEK
Egyesületünk legfiatalabb íjász versenyzõi, a Stadler és Szûcs
testvérek június 23-án a Budapest-Rákoscsabán rendezett II.
Országos Diákolimpia döntõjén vettek részt.

Eredményeik

A serdülõ fiúk mezõnyében Stadler Balázs elsõ helyezett, a di-
ákolimpia összesített bajnoka; Szûcs Bence a 10. helyen vég-
zett; a serdülõ lányok között Stadler Kíra a 3. helyet szerezte
meg; a gyermek fiúk között indult Szûcs Ádám a 9. helyen
fejezte be a versenyt. Stadler Balázs és Stadler Kíra, a Mészöly
Géza Általános Iskola, Szûcs Ádám és Szûcs Bence az ÁMK
Sárszentmiklósi Általános Iskola tanulói.
Egyesületünk mindenki számára nyitott, várjuk az íjászat iránt
érdeklõdõ gyermekeket, fiatalokat és középkorú felnõtteket,
valamint az idõsebb korosztályhoz tartozókat. Felszerelést biz-
tosítunk!

Sárréti Íjász Club Egyesület (SÍC),
Gilicze László – 06 (30) 387 6842
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Szent Iván éj Alsószentivánon
Alsószentiván õrzi az õsi hagyományt, az
idén is megrakták Szent Iván tüzét. Az is-
kola sportpályája jó helyszín volt erre. A
falu egész napos programmal készült az
eseményre. Délelõtt kispályás focibajnok-
ságot rendeztek. Miközben fõtt a közös
babgulyás, a csapatok egymással mérték
össze erejüket. Délben hirdették ki a foci-
bajnokság eredményét. Elsõ lett az alapi

Kártevõk csapata, második Alsószentiván,
harmadik a sárszentmiklósi LSL, negyedik
az alsószentiváni Csontdarálók, ötödik a
dunaújvárosi Öntöde csapata. A legjobb

kapus díját Plájer László kapta az LSL csa-
patából, legjobb mezõnyjátékosnak az al-
sószentiváni Princzes Péter bizonyult.
A díjakat Husvéth Imre képviselõ és Nagy
Lajos polgármester adták át.
Egy sátorban a falu történetírója, Szántó
József tartott elõadást a falu történetérõl
az érdeklõdõknek.
A délutáni programban bemutatkozott az
alapi „Mezõföldi Tücsök” gyermek nép-
tánccsoport. Ezt követõen az alsószent-
iváni iskola karate csoportja és a citeracso-
port mutatkozott be. Nagy sikert arattak
az igari Reménysugár Klub táncosai. Fel-
lépett az alapi Ten Dance társastánc cso-
port, s benne Radnai Zoltán és Szõke Fan-
ni látványos versenytánc bemutatójának is
tapsolhattunk.
Varga László és egy hastáncos csoport be-
mutatója után kihirdették a fõzõverseny

eredményét. Minden évben hagyományo-
san a családok kitelepülnek ezen a napon
fõzni a szabadba. Az idei verseny elsõ he-
lyezettje a Sasfiókák csapata, második lett
a „Visszatérõk” Szent Iván éji egytálétele,
harmadik az Öntõlegények kakaspörkölt-
je.
Nagy eseménye volt a napnak, hogy 17 év
után ismét összeállt egy alkalomra Alsó-

szentiván hajdani zenekara, a Vájer zene-
kar. Mint az együttes tagjai elmondták, an-
nak idején a zenekar névadója, Vájer Jó-
zsef hozta össze a bandát, hogy a szülõi

munkaközösség bálját ki tudják muzsikál-
ni. Vájer József nyolc évvel ezelõtt meg-
halt, és most az õ emlékére összeállt a régi
banda: Varga István, Vájer Tamás, Béda
Lajos, hogy a Szent Iván éji bált ingyen ki-
muzsikálják. A régi nosztalgiaszámoknak
óriási sikere volt. A közönség hajnalig tán-
colt.
A Szent Iván éji tûzgyújtás programja e
programokkal párhuzamosan futott. A
tûzgyújtásra már elõzõ nap érkeztek ér-
deklõdõk. Délelõtt lovas fogatok várták a
vendégeket, akikkel kirándulni mentek a
csoportok a Benedek-tóhoz. Út közben
mezei virágokat, búzakalászt szedtek. Eb-
bõl készültek a Szent Iván éji virágkoszo-
rúk a lányok, asszonyok fejére. Szebbnél-
szebb koszorúk készültek. Eközben Szán-
tó József és segítõi elõkészítették a tûz-
gyújtást.
Sok helyrõl érkeztek dobosok, énekesek,
akik a színpadról énekelték a tûzköszöntõ
õsi éneket:

„Tûzapánk kérünk
Engedj újra élnünk!
Megszülethessünk,

Gyermekek lehessünk!”
A felelgetõs õsi sámándalra és a dobok hí-
vó ritmusára meggyújtotta a tûzzsonglõr
lángoló fáklyáit, a tüzes meteorokat. Eze-
ket a dobok ritmusára és a csoport éneké-
nek hangjaira forgatva elindult a menet a
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Szent Iván éji máglyához. Ott a tûzzsong-
lõr tüzes meteorjairól gyulladt meg a tûz.
Hatalmas máglyát raktak a szentivániak.
Csak ámuldozott mindenki az égbe szökõ
szikraesõn. A dobosok körbejárták és kör-
betáncolták a tüzet. Órákig égett a máglya,
mire meg lehetett közelíteni. Szent Iván
tisztítótüze a múlt elengedésérõl, a beteg-
ségtõl, bajoktól megszabadulásról is szól.
Sokan készültek, hogy e tûzbe beledobja-

nak egy tárgyat, ami errõl az elengedésrõl,
megszabadulásról szól. Sorba indultak sá-
mándob kíséretével a tûzhöz többen, hogy
a tûzbe dobva elengedjék azt, ami az évben
számukra elengedni való volt. Volt egy
asszony, aki a menyasszonyi ruháját és a
fátylát hozta el, azt dobta a tûzre. Gyönyö-
rû, gyöngyökkel kivarrt menyasszonyi ru-
ha volt. 17 évnyi házasság után három éve
vált el tõle a férje, mert nem lett gyerekük.
A férje ezen a napon esküdött az új
asszonnyal. Bizony sírva engedte el ez a
szép kis asszonyka azt a 17 évet, és azt,
hogy talán már soha nem lesz gyereke. A
fején a koszorú, amit asszonytársai számá-
ra a legszebb mezei virágokból fontak erre

az estére, Krisztus menyasszonyának
koszorújaként fénylett a fején.
Amikor lohadtak a lángok, egymás után
ugrották át a jelenlévõk a tüzet. Volt egy
baleset is. Egy pár a tûz átugrásánál járt
szerencsétlenül, amikor együtt ugrottak. A
fiú azonban a tûznél megtorpant, de nem
engedte el a már tûz fölött ugró párja ke-
zét, s ezzel visszarántotta õt, aki így spárgá-
ban esett bele a parázsba. Szerencsére

azonnal kihengeredett belõle. Rögtön víz-
zel locsoltuk le, de így is a legkényesebb ré-
szeken szenvedett elsõ és másodfokú égési
sérüléseket. Õt azonnal bevitte néhány
társunk a cecei ügyeletre, onnan pedig
mentõ vitte a lányt a kórházba. Mint meg-
tudtuk, szerencsére nem lett a balesetnek
súlyosabb következménye.
Ez az esemény egy kicsit sokkolt bennün-
ket. A helyi fiúk ezt a társukat nagyon meg-
szidták. Nem is csoda, mert egy férfinak
éppen hogy segíteni kellene a párját a ve-
szélyben, és nem belerántani a tûzbe. A fiú
még csak nem is próbált segíteni a párján
az eset után, hanem az õt ért kritikákon
megsértõdve elrohant. Helyette mások si-

ettek a sérült lány segítségére. Gondolom,
ez az élmény végleg megpecsételte ennek
az éppen alakuló párkapcsolatnak a sorsát.
Mert hát melyik nõ ugrana tûzbe még egy-
szer egy olyan férfival, aki ahelyett, hogy
vele ugrana, belerántja a tûzbe, és aztán
magára hagyja a párját a bajban. Melyik nõ
kötné össze az életét azzal, akire nem
bízhatja rá magát. Az ilyen kapcsolatot bi-
zony el kell engedni.

Csak remélni tudom, hogy a fiú tanul az
esetbõl, és komolyodva megváltozhat. Fia-
tal még, s az ilyen kudarcokból is tanulhat.
Volt még egy kisebb baleset koszorúkötés
közben is. Egy fiúnak belepattant egy bú-
zatoklász a szemébe, ami horgas, és bele-
fúródott a kötõhártyába. Õt is elvitték a
cecei ügyeletre. Ezt szerencsére könnyen
el tudták távolítani.

A páros tûzugrás okozta sokk feszültséget
végül egy gitáros fiú és a barátja kezdemé-
nyezésére egy rögtönzött dallal oldottuk
föl: „Ne ugorj a tûzbe azzal, aki beleránt...”
– kezdõdött a tüzes blues, aztán tûz körüli
táncban feloldódva, énekkel vártuk a nap-
fölkeltét.

Sokan végig virrasztottuk az éjszakát gyö-
nyörû énekek, dobolás mellett. Egy fiú na-
gyon szépen gitározott, egy másik pedig
egy õsi indiai szitáron játszott. De megszó-
lalt egy tárogató is a gyönyörû csillagos éj-
szakában. A szentiváni fiatalok nagy csa-
patban ott maradtak velünk, az éjszaka vir-
rasztóival. Különösen megható volt a kí-
váncsian odasereglõ, kisebb-nagyobb gye-
rekek érdeklõdése. Kipróbálhatták a do-
bot, és igen komoly kérdéseket tettek föl
életrõl, halálról, istenrõl, a lét értelmérõl.
A nagykorú fiatalok közül többen kitartot-
tak velünk napfölkeltéig.

Varázslatos volt földobolni a napot az ég-
re. Az új hajnal erejével feltöltõdve, bár fá-
radtan indultunk haza.

Hargitai Lajos

Buli volt Apraja-Pálfán
Pálfai falunap

A szombati nap reggelén nagy volt a sürgés-forgás a pálfai focipá-
lyán. A helyi önkormányzat teljes arzenálját bevetette, hogy em-
lékezetes falunapot hozzon össze. S a bál után, hajnal felé hazadö-

cögve, elmerenghetett azon az ember, hogy ez valóban sikerült.
Mert mi is történt? Volt fõzõverseny, nótaszóval kísért ebéd, bor-
kóstolás a nemrég alakult Pálfai Borkedvelõk tagjainak közremû-
ködésével. Délután pedig a fellépõk számai, helyi és vidéki tánc-
és énekcsoportok. Az est fénypontján pedig két sztárvendég, Ta-
kács Nikolas és Kovács Kati adtak mûsort. Majd kiszakadt a sátor
oldala, annyian tódultak össze, hogy együtt énekelhessék a „Józsi
hol vagy?” és a többi slágert a mûvészekkel.
Zárásképpen hajnalig tartó bálon mulatott a nép, a sok-sok talp
sûrû porfelhõt táncolt a sátor belsejébe.
Szép volt, jövõre ugyanilyet!

Monhalt Ákos
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Ballagás és évzáró a Cecei Általános Iskolában
Június 23-án, szombaton délelõtt került
sor a Cecei Általános Iskola ballagási és
évzáró ünnepségére. A végzõsök búcsúz-
tatása után került sor a tanévzáró ünnep-
ségre. A Cecei Általános Iskolában a
2011-2012-es tanévben 14 tanulócsoport-
ban, 275 tanuló végezte tanulmányait. A
pedagógiai munkát 21 pedagógus, illetve
egy gyógypedagógus látta el.

A Cecei Általános Iskola ebben a tanév-
ben is folytatta azt az évekkel korábban el-
indított kezdeményezését, amely az új pe-
dagógiai eljárások, folyamatok megisme-
rését és intézményen belüli és kívüli elter-
jesztését célozta meg. Ennek finanszírozá-
sát biztosítja a Társadalmi Megújulás
Operatív program 3.1.7-es pályázata.
Az idén is több témanapot, témahetet illet-
ve egy hónapot meghaladó projektet sike-
rült megvalósítani. Nagyon sikeres volt a
FA-iskola programunk. Közel 20 program
során foglalkoztunk a témával, az erdõk
nemzetközi évének tiszteletére. Szintén
népszerû volt a Legyen kerek a karácsony!
címû témahetünk vagy a nyári olimpiai já-
tékok tiszteletére megrendezett Sulimpia-
témanap.
Országosan is kiemelkedõ eredményt ér-
tek el Dicsérdi Elizabet, Vitéz-Móré Ger-
gõ és Szepesi Balázs, akik az Apáczai Ki-
adó országos természetismereti, illetve
magyar nyelvi vetélkedõjén bejutottak a

Budapesten megrendezett országos dön-
tõbe. A Bendegúz Akadémia levelezõs
versenyének döntõjén Kacz Kornélia or-
szágos második helyezést ért el. Szintén ki-
emelkedõ eredményt ért el iskolánk csapa-
ta a Sajó Károly Természettudományi ver-
senyen, ahol Pordány Réka, Redzsepi Ar-
dit és Varjas Máté alkotta csapat a Kár-
pát-medencei döntõben szerepelhettek és
értek el kiemelkedõ eredményt.
Ismét nagy sikerrel rendeztük meg a ha-
gyományos Illyés napok mesemondó ver-
senyét.
Az évzárón került sor az iskola nagylelkû
támogatói által alapított tanulmányi díjak
átadására. A Menyhárt Ferenc úr által ala-
pított díjat és a vele járó 100.000 forintos
jutalmat a 8 év alatt tanúsított példamuta-
tó magatartásáért, kiemelkedõ szorgalmá-

ért, aktív közösségi és hitéleti munkájáért
Szántó Ákos vehette át. A Kamasz alapít-
vány díját és a vele járó 50.000 forintos ju-
talmat a 8 év alatt tanúsított kiemelkedõ
szorgalmáért, példamutató magatartásá-
ért Czinkon Csaba érdemelte ki. Az iskola
rangos kitüntetése az 1993-ban a település
díszpolgára, Móré Imre által alapított Jó
tanuló, jó sportoló díj. Az elismerést az

idei évben jó tanulmányi eredménye, ki-
emelkedõ szorgalma és a kézilabda sport-
ágban nyújtott sok éves, kitartó munkája
eredményeként Ferencz Noémi és Sala-
mon Angelika vehette át.
Ezután került sor a csapatsportokban leg-
eredményesebben szereplõk díjazására.
Pordány Ferenc, a Cecei Nõi Ifjúsági Kézi-
labda Klub vezetõje elbúcsúztatta és okle-
véllel díjazta a végzõs lány kézilabdázókat,
akik közül többen a Fehérvár KC korosz-
tályos csapataiban folytatják pályafutásu-
kat. A labdarúgók közül az iskola és a helyi
sportegyesület által közösen mûködtetett
U16-os serdülõ csapat teljesítménye emel-
kedett ki. A Bende Zsolt utánpótlásedzõ
által vezetett csapat a megyei serdülõbaj-
nokságban az elõkelõ harmadik helyezést
érte el. Az elnyert kupát és érmeket ezen

alkalomból vehették át az ifjú sportolók.
Az intézmény ezután egy kis ajándékkal
köszönte meg az edzõk, Pordány Ferenc,
Bende Zsolt és Klazer Balázs munkáját.
A rendezvény zárásaként az intézmény ve-
zetõje minden diáknak, pedagógusnak és
vendégnek jó pihenést kívánva zárta le a
2011/12-es tanévet.

Cecei Általános Iskola

Évzáró és ballagó Sárszentmiklóson
Múlt héten szombaton került sor az idei tanévzáróra a Sárszentmiklósi ÁMK-ban. A ren-
dezvénynek most a katolikus templom udvara adott otthont, ahol elbúcsúztatták a mosta-
ni nyolcadikosokat is. A hatalmas fák alatt sorakoztak fel az osztályok tanáraik vezetésé-
vel. Az ünnepséget a Himnusz eléneklése után az igazgatónõ, Horváth Ferencné beszéde
követte, melyben az iskola 2011-2012-es tanévben szerzett sikereit méltatta. A beszédet
követõen a kitûnõ tanulókat, valamint a közösségi munkában résztvevõket és a példamu-
tató magatartású diákokat jutalmazták egy-egy könyvvel. A hetedik osztályból Firgi
Márk, a végzõsöktõl, a nyolcadikból pedig Hegedûs Judit búcsúzott el tanáraiktól, társa-
iktól és az iskolától, melynek végén a ballagók átadták tablóikat az õket követõ hetedike-
seknek.
Jövõre három osztály, azaz 60 elsõs érkezik a helyükre. Horváth Ferencné igazgatónõ is
elbúcsúzott a ballagó osztályoktól a nyolc év alatt történt néhány fontos, vicces és kelle-
mes momentum felidézésével, beszédében megemlítette az iskola kórusában résztvevõ-
ket, akiknek hangját a kivonuláskor is hallani lehetett felvételrõl. A továbbtanulók közül
12 fõ gimnáziumban, 26 fõ szakközépiskolában, 14 fõ szakiskolában folytatja tanulmá-
nyait, akiket jövõre új hely vár és új élmény, keményebb megmérettetéssel.

Hargitai Gergely



Bogárd és Vidéke 2012. június 28. KÖZÖSSÉG / NYÍLT TÉR 7

Rovarinvázió Kislókon
Kislók kertjeit néhány hét óta egyre na-
gyobb tömegben lepik el nagytestû, zöld
bogarak. Lerágják a leveleket, a már érõ
gyümölcsöt a fákról. És nem válogatnak. A
meggyfa, szilvafa, szõlõ után sorra került a
málnás és a diófa is. Pedig a diófa illatanya-
ga minden rovart elriaszt. A fákon fürtök-
ben lógó bogarak pánikot keltenek a la-
kosság körében. Többen a 2012. évvel kap-
csolatban sokszor elhangzó világvége
egyik jelének gondolják a rovarinváziót.
Hivatkoznak a Bibliára, amely írja, hogy az
utolsó ítéletben ellepik a sáskák a földeket,
és mindent elpusztítanak.
Kimentem a helyszínre, hogy saját sze-
memmel lássam, mi történt. Mint elmond-
ták a falubeliek, a bogarak a határból jön-
nek tömegesen, ahol a földbõl bújnak elõ.
Majd szárnyra kapva megtámadják a falu
kertjeinek fáit. A falu szélén, a víztorony
közelében szép gyümölcsös látható. A fá-
kon érett meggy, és persze itt is rengeteg
bogár a fákon. A gyümölcsös szélén mo-
gyorósövény. Ennek leveleit is rágják a bo-
garak.
Az út túloldalán az egyik házhoz csönget-
tem be. A ház elõtti kiskertben gyönyörû
virágok pompáznak. Ezeken nincs bogár.
Mint a háziasszonytól, Koska Józsefnétól
megtudom, a virágoskertet állandóan sze-
m elõtt tartja, és permetezi is. Az udvarban
a szilvafa és a meggyfa leveleit viszont le-
rágták a bogarak. A szõlõt is rágják, a dió-
fát is megtámadták. A fák alatt bogárhul-
lák tömege hever. Eleinte férjével leverték
az ágakról a bogarakat, azok akkor elre-
pültek, de állandóan újak jöttek, így per-
metezéshez folyamodtak. A Decis levitte,
és az ide repülõ újabb bogarak is elpusztul-

tak, de a termésbõl a vegyszer miatt már
nem fogyaszthatnak.
A szomszédban, Varga Gáboréknál, sok
állat van. Egy kecskenyáj legelész az udva-
ron, benne sok kisgida, mellettük egy sza-
már és egy póni nézelõdik. Vargáéknál
még látványosabb a bogarak pusztítása.
Gyönyörû málnásuk teli terméssel, alatta
bogárhullák tömege, ennek ellenére a bo-
garak vígan lakmároznak a bokrokon.
Vargáék is permeteznek, de úgy tûnik,
hogy õk is tehetetlenek az egyre újabb hul-
lámban érkezõ bogárinvázióval szemben.
Sárbogárdon ugyanakkor sehol sem halla-
ni rovarinvázióról. Annyira ismeretlen ez a
bogár, hogy mindenki rózsabogárnak gon-
dolja. Pedig jómagam is emlékezhetem
gyerekkoromból a zöld cserebogár akkori
nagy inváziójára. Bennünket, iskolásokat
is kivittek cserebogarat szedni.
Kadlecsik Miklós, a gazdabolt tulajdono-
sa, aki növényvédelmi szakember is, ér-
deklõdésemre megerõsíti, valóban ez a
zöld cserebogár. A májusi cserebogárral
ellentétben nem négyévenként jön a föld
felszínére, hanem minden második évben.
A föld alatt fehér pajor formájában a gyö-
kérzetet károsítja. Ha számára kedvezõ,
száraz tavasz és száraz, meleg nyár van, tö-
megesen öltik fel magukra szárnyas formá-
jukat, és megtámadják a fákat. Szerencsé-
re kis körzetet támadnak, s miután azon a
körön belül mindent elpusztítottak, akkor
állnak odébb. Védekezni nem könnyû elle-
ne, mert repül. Ezért, ha nappal permetez-
nek, akkor elszállnak. Ha hosszabb vára-
kozási idejû, kontakt, felszívódó erõs szer-
rel permeteznek, akkor a várakozási idõ
akár az egy hónapot is elérheti. Ez alatt vi-

szont a gyümölcs leérik. Ezért ajánlják a bi-
ológiailag kevéssé káros, rövid (2-3 napos)
várakozási idejû szereket. A permetezést
pedig hajnalban kell végezni, amikor a ro-
varok még nem tudnak szárnyra kelni, s így
azok helyben elpusztulnak. Persze az
újabb hullám ellen megint kell védekezni,
mert a bogár addig jön, amíg van utánpót-
lás a föld alatt. Mert miként Kislókon is ta-
pasztalhattuk, ezek a bogarak a falu szélén
lévõ nagy szántóföldben teleltek át nagy
számban, s innen érkeznek a faluba. A falu
szélén lakók ezért, mintegy végvárként,
védelmezik a permetezéssel a falut.

Hargitai Lajos

Árpád utcai panaszok
Az utcánk silány helyzete az átlagos utcákhoz képest kritikán aluli! Je-
lenleg elkezdõdtek a betakarítási munkák, és megnõtt utcánkban a for-
galom, kombájnok és traktorok száguldoznak éjjel-nappal, és a jó kis
gödrös utcánk és padkánk (szégyen) olyan mélyek, hogyha belemegy a
traktor, olyan zajjal van, mintha háború lenne! Járdánk persze nincsen,
és gondolom nem is lesz. Ha gyalog megyünk valahová, majd ugrálunk
az árokba, ha jönnek a betakarító gépek. Autóval sem jobb a helyzet,
hiszen az a pótkocsi, ami kint szokott állni az út szélén, az ugyanott van,
és a múlt héten arra járva figyeltem fel, hogy a tulajdonos az utcán rako-
dik az idõsek háza elõtt! Ez felháborító, és nem is értjük, hogy egy város
ilyet hogyan engedhet meg, és nem tesz semmit az ott lakók érdekében.
A Túry utca és Árpád utca keresztezõdésnél, a padka olyan mély, hogy
oda nehogy belemenjen, mert elsüllyed. Nem lehet feltölteni? Vagy
még az oroszoké a park?

Kérjük képviselõinket és polgármester urat, jöjjenek ki, nézzenek kö-
rül, és saját szemükkel gyõzõdjenek meg arról, hogy milyen állapotok
vannak az Árpád utcában!

Kérjük, helyezzenek ki Megállni tilos! táblákat, és csinálják meg a jár-
dát, mert a gyerekeink a böszme nagy gépek között közlekednek!

Árpád utcai lakók

Drágább az aranynál!
Drágább az aranynál?

Kedves Szülõk! Kedves Gyerekek!

Ezen a nyáron is szeretettel hívunk és várunk
minden gyermeket a

nyári gyermekhetünkre,
mely 2012. július 2–7-éig lesz

15 órától a Sárbogárdi Református
Gyülekezetben (Tompa M. út 41.).

Fõ témánk: a Krisztus-hitben elõttünk járt
sportolók élete.

Gyere el, hogy megismerd,
mi drágább az aranynál, tanuljunk

sok éneket, játsszunk, sportoljunk, találkozhass
barátaiddal,

vagy új barátokat szerezz!
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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, Ady E. út 79. szám alatt (SZTK), a 2. emeleten rendel.
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, Ady E. út 79. szám alatt (SZTK), a 2. emeleten rendel. 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 polgármesteri hivatalban Mikóné Vollár Veronika Diánát:
06(25)520-261, 38-as mellék, vagy Sárközy Károly gyepmestert
06(30)342-1493

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.

Kéményseprés:
Kémény Zrt. 06(22)550-100

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(1) 515 9137 (állandó sárbogárdi 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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Sárbogárdi kerület

Jogosult állatorvosi és betegellátási ügyelet

2012. július
Belföldi szállítást is végzik.

Sárbogárd, Pusztaegres, Sárhatvan, Nagyhörcsök, Mezõfalvai Rt. Sárrét, Alap, Al-
sószentiván, Cece, Vajta, Sáregres, Káloz, Nagylók, Hantos, Sárosd, Sárkeresztúr,
Sárszentágota, Szabadegyháza

Július 7-8.: dr. Szénási Károly, Sárbogárd, Tüzér utca 24., 06 (30) 8161 376;

július 14-15.: dr. Földi József, Cece, Köztársaság út 30/a, 06 (20) 3557 213;

július 21-22.: dr. Kellner Péter, Sárbogárd, Rákóczi út 6., 06 (30) 8161 370;

július 28-29.: dr. Pátzay József, Sárbogárd, Asztalos út 1/a., 06 (30) 6393 977.

Az élelmiszerlánc felügyeleti ügyelet a 06 (30) 9563 168-as számú telefonon érhetõ el.

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

HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tör-
vény 37. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen Sárbogárd Város Önkormányza-
tának Képviselõ-testülete a 2012. június 8-i ülésén a „Hulladékgazdálkodási Terv felül-
vizsgálata, beszámoló az abban foglaltak végrehajtásáról” tárgyú elõterjesztés alapján
elemezte, értékelte illetékességi területén a hulladékgazdálkodási tevékenységet. A
képviselõ-testület a 127/2012. (VI. 08.) Kth. sz. határozatával a beszámolót elfogadta.
A hivatkozott törvényben foglaltaknak megfelelõen tudatom, hogy a nyilvánosság elõtti
közzétételi kötelezettségre tekintettel, a fenti tárgyú elõterjesztés és Sárbogárd Város
Települési Hulladékgazdálkodási Terve teljes terjedelmében megtekinthetõ Sárbogárd
város honlapján (www.sarbogard.hu), valamint munkaidõben a Sárbogárd Városi Pol-
gármesteri Hivatal Mûszaki Osztályán (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2., 1. em. 4. sz. iro-
da).

Dr. Sükösd Tamás polgármester

A SÁRBOGÁRDI RENDELÕINTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK IDÕPONTJAI

A Fejér Megyei
Rendõr-fõkapitányság

sárbogárdi illetékességi
területén

2012. július hónapban tervezett
sebességellenõrzések

2. 9.00-12.00 61-es fõút, Alsószentiván területe
(50 km/h)

6. 13.00-16.00 63-as fõút, Sárkeresztúr területe
(50 km/h)

9. 9.00-12.00 63-as fõút, Sárbogárd területe
(50 km/h)

12. 9.00-12.00 63-as fõút, Cece, Deák F. u.
(50 km/h)

14. 9.00-12.00 64-es fõút, Igar területe
(50 km/h)

17. 9.00-12.00 61-es fõút, Alap külterülete
(90 km/h)

22. 9.00-12.00 64-es fõút, Mezõszilas, Fõ út
(50 km/h)

24. 9-12.00 63-as fõút, Sárbogárd területe
(50 km/h)

26. 9.00-12.00 64-es fõút, Igar területe
(50 km/h)

Az FMRFK Közlekedésrendészeti Osztály „Forgalomellenõrzõ
Alosztálya” a sebességmérést külön utasítás alapján hajtja
végre.

FMRFK Sajtószolgálat
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A közlekedési szabálysértések „tarifái”
Az emberek többsége rendõrrel akkor kerül közvetlen kapcso-
latba, amikor közúti ellenõrzés keretében a járõr igazoltatja.
Ezen találkozások sok esetben kellemetlenek az autós számára,
mivel szabálysértés elkövetése esetén nehéz megúszni a bünte-
tést.

Sajnos, hajlamosak vagyunk arra, hogy a saját bûneinkért mást
hibáztassunk. Nagyon kevesen mondják azt, hogy elkövettem,
megbuktam, fizetek, helyette a rendõrt hibáztatják „miért pont
velem foglalkozik, miért nem a bûnözõket üldözi”.

A közlekedésben résztvevõknek a szabályokat be kell tartani, a
rendõrnek pedig az a feladata, hogy azt ténylegesen be is tartas-
sa. Ne feledkezzünk meg arról, hogy a rendõr nem önhatalmúan
intézkedik, jogszabályok rögzítik a kötelességeit és jogait.

2012. április 15-étõl új szabálysértési törvény lépett hatályba,
melyet több rendelet is kiegészít. A jogalkotói szándék egyértel-
mû volt. Olyan büntetési rendszert, olyan büntetési tételeket
hoztak létre, amelyek még hatékonyabban elõsegítik azt, hogy a
közlekedõk maradéktalanul betartsák a rájuk vonatkozó szabá-
lyokat, ne érje meg szabálytalankodni.

A büntetés mértékén túlmenõen kiemelt fontossága van a vég-
rehajtásnak is, azaz a hatóság ne csak kiszabja a büntetést, ha-
nem azt érvényesíteni is tudja.

A szigorítás egyik eleme a bírságok felsõ határának emelése
volt. A helyszíni bírság kiszabható maximuma 20.000 Ft-ról
50.000 Ft-ra, míg feljelentést követõen például egy kisebb súlyú
szabálysértés esetén 30.000 Ft-ról 150.000 Ft-ra (ötszörösére!)
emelkedett.

Újdonság, hogy már nem csak a szabálysértési hatóság veszi fi-
gyelembe az elkövetõ priuszát, hanem helyszíni bírság kiszabá-
sakor a járõr is. Ha valaki fél éven belül már egy alkalommal volt
szabálysértés miatt büntetve, akkor a helyszíni bírság felsõ hatá-
ra 70.000 Ft-ra emelkedik.

A járõr továbbra is szabadon dönt, hogy figyelmeztet, helyszíni
bírságot szab ki, vagy feljelentést tesz. Sokakban él az a tévhit,
hogy a helyszíni bírságot mindenképpen fel kell ajánlani, és a
rendõr csak akkor tehet feljelentést, ha a szabálysértõ a bírságot
nem fogadja el. Természetes mindez nem igaz. A rendõr az ügy
összes körülményit mérlegelve dönti el, hogy milyen intézkedést
alkalmaz. Megjegyzendõ, hogy mindez csak általánosságban
igaz. Több olyan közlekedési jogsértés is létezik, amely már nem
minõsül szabálysértésnek. Ilyen például a gyorshajtás, a tilos jel-
zésen való áthaladás melyek esetében közigazgatási eljárás ke-
retei között meghatározott összegû bírságot kell kiszabni az
üzembentartóval, vagy a gépjármû vezetõjével szemben. Ezen
cselekményeknél a rendõr nem figyelmeztethet és helyszíni bír-
ságot sem szabhat ki.

2012. április 15-étõl hasonlóan a közigazgatási bírsághoz több
olyan szabálysértés is létezik, melyek esetében a jogszabályban
rögzített bírságösszegtõl a rendõr nem térhet el. Ha valaki gyer-
mekülés nélkül szállít gyermeket 30.000 Ft, ha a jármûve mûsza-
ki érvényességi ideje több mint egy éve lejárt, 25.000 Ft helyszíni
bírságra számíthat.

A rendõr ezen cselekményeknél is szabadon dönt a figyelmezte-
tés, helyszíni bírság, feljelentés vonatkozásában, de helyszíni
bírság esetén a meghatározott összegtõl nem térhet el. A fel-
ajánlott helyszíni bírságot továbbra sem kötelezõ elfogadni, de
számolni kell azzal is, hogy feljelentés esetén a szabálysértési ha-
tóságok – fix összegû bírsággal sújtandó cselekmények esetén – a
jogszabályi elõírások alapján pontosan kétszer akkora büntetést
szabnak ki.

A törvény a fix bírsággal sújtandó cselekményeknél a bírság
összegére vonatkozóan még kifogás benyújtására sem ad lehe-
tõséget, utólag sem lehet mérséklést kérni.

Az új jogszabály hatályba lépése óta az utca rendõre a szabály-
sértések elbírálása vonatkozásában sokkal nagyobb jogkörrel
rendelkezik, mint korábban. Jelenleg nincs olyan szabálysértés,
amelynél a rendõr ne alkalmazhatna helyszíni bírságot, így jogo-
sult eljárni a bíróság hatáskörébe tartozó, elzárással is sújtható
szabálysértések esetén is. Mindez azt jelenti, hogy például a jár-
mûvezetés az eltiltás tartama alatt, a tiltott kéjelgés, vagy akár a
garázdaság (szabálysértés) elkövetõivel szemben is bírságot
szabhat ki.

A kiszabott bírságok végrehajtása is leegyszerûsödött. A koráb-
bi, adók módjára behajtás, közérdekû munka, elzárás három
lépcsõs végrehajtási rendszer megszûnt. 2012. április 15-étõl
egyetlen végrehajtási fokozat van, az elzárás.

Mindez nem jelenti azt, hogy ha valaki szerény anyagi körülmé-
nyei miatt nem tud fizetni mindenképpen rács mögé kerül. A ki-
szabott büntetést (helyszíni bírság vagy szabálysértési pénzbír-
ság) közérdekû munkával is meg lehet váltani. Közmunkára a
munkaügyi központban lehet jelentkezni maximum a bírság be-
fizetésére rendelkezésre álló határidõt követõ harmadik napig.
Fontos tudni, hogy a közmunkában való foglalkoztatást megelõ-
zõ több ezer forintos orvosi vizsgálat költségeit minden esetben
a bírságolt személynek kell fizetnie.

Szabálysértési eljárásban továbbra is lehetõség van részletfize-
tési, halasztási vagy méltányossági kérelem benyújtására. Új-
donság, hogy mindezzel csak a befizetésre rendelkezésre álló
határidõn belül (30 nap) lehet élni. Helyszíni bírságokkal szem-
ben ezen kedvezmények lehetõsége nem biztosított.

Újdonság, hogy a helyszíni bírságok végrehajtására ugyanazok a
szabályok vonatkoznak, mint a szabálysértési hatóság által ki-
szabott pénzbírság végrehajtására.

Összességében elmondható, hogy mindenért többet, alkalman-
ként sokkal többet kell fizetni, és a végrehajtást is egyre nehe-
zebb megúszni, így még inkább érdemes odafigyelni a közleke-
dési szabályok betartására!

Forrás: elektronikus lakossági bûnmegelõzési információs rendszer,
lakossági hírlevél, 2012. június
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Balesetmentes
nyári szünet

Balesetek a közlekedésben
Sok éves tapasztalatok mutatják, hogy a vakáció alatt megnõ a
közúti balesetet szenvedõk száma, és az évszak sajátosságaiból
fakadóan sajnos a vízi tragédiáké is. Szeretnénk, ha azok, akik
most elhagyták az iskolapadokat, õsszel ugyanoda visszaülhet-
nének. Ahhoz, hogy ez így legyen, sok mindent kell tudni és
tenni.
Mindenekelõtt a szülõk szakítsanak idõt gyermekeikre, és
mondják el, miként kell közlekedni. A leggyakoribb tragédia-
okozó a rohanás, a körültekintés nélküli úttestre lépés, a tö-
megközlekedési eszközök megállóiban álló jármû takarásából
való kilépés és a kerékpározással összefüggõ szabályszegõ ma-
gatartás. Önmagában azonban az a körülmény, hogy egy gyer-
mek meggondolatlan, szabályszegõ, még nem szükségszerûen
eredményezi sérülését, vagy legrosszabb esetben tragédiáját.
Közös felelõsségünk gondoskodni azok védelmérõl, akik ma
még nem képesek úgy cselekedni, ahogyan azt elvárjuk, vagy
szeretnénk.

Beszéljük meg a gyerekkel a gyalogosközlekedés alapszabálya-
it! Pl. hol van elsõbbsége a gyalogosnak az úttesten való átke-
léskor, mit kell tenni, mielõtt lelépünk az úttestre. A szabályos
kerékpározás elsajátításához az alapokat gyakran át kell ismé-
telni. Ha már tudja a gyerek, hogy hol szabad kerékpározni,
melyek a kötelezõ biztonsági felszerelések stb., illetve be is
tudja tartani ezeket a szabályokat, még mindig nem biztos,
hogy célszerû elengedni önállóan kerékpározni. Felnõtt
gépjármûvezetõinket pedig arra kérjük, figyeljenek a gyalogos
és kerékpározó „csemetékre”!
Az elmúlt évben, és az idén is a kitûzött céloknak megfelelõen
kiemelt figyelmet fordítottunk a kerékpárosok, valamint a gya-
logosok közlekedésére, ellenõrzésére, illetve a közlekedési
kultúrájuk javítására. Ennek eredményekképpen a gyalogosok
okozta balesetszám csökkent, azonban, 24,2 %-os emelkedés
tapasztalható a kerékpárosok által elõidézett balesetek terén.
A közlekedésre nevelés lehetõségei mind-mind hozzájárultak
az eddigi kedvezõ tendenciához, és életeket mentettek! (Szá-
mos intézkedés, szigorítás, szabály, intenzív felvilágosítás, szó-
róanyagok, óriásplakátok, film- és rádióspotok, rendezvények,
kampányok, programok.)
Most elsõsorban a kerékpáros társadalomért, az általuk oko-
zott, illetve elszenvedett balesetek megelõzéséért szeretnénk
élni a felvilágosítás, a tájékoztatás, illetve a nevelésoktatás esz-
közével.

Forrás: elektronikus lakossági bûnmegelõzési információs rendszer,
lakossági hírlevél, 2012. június

Tûzgyújtási tilalom
Fejér megyében

2012. június 25-étõl általános tûzgyújtási tilalmat rendelt el át-
meneti idõre a Pest Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazga-
tósága a Fejér megye illetékességi területén fekvõ erdõkre, fá-
sításokra, valamint az erdõterületek és fásítások határától
számított kétszáz méteren belüli területre.

A tilalom kiterjed a felsorolt területeken a kijelölt tûzrakó he-
lyekre is, a közút és vasút menti fásításokra, valamint a parlag-
és gazégetésre. Az erdészeti igazgatóság felhívja a közúton és
vasúton utazók, az erdõben kirándulók, a mezõgazdasági terü-
leteken dolgozók figyelmét, hogy az égõ cigarettát ne dobják
el, mert ez fokozott tûzveszéllyel jár. Aki a tûzvédelmi rendel-
kezéseket megszegi, erdõvédelmi bírsággal sújtható. Az elren-
delt tûzgyújtási tilalom visszavonásig érvényes.

Szabó-Bisztricz Anett tû. hadnagy,
megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

Lopott borsó
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság ügyeletére hétfõn érkezett
jelzés arról, hogy Sárkeresztúron egy család udvarán valószí-
nûleg lopott borsó van, amit a településen is árulnak.
A jelzést követõen a rendõrök azonnal kimentek leellenõrizni
a címet, és az udvaron valóban találtak 35 kg zöldborsót. A ház-
ban lakó házaspár ezzel kapcsolatban úgy nyilatkozott, hogy
azt Szabadegyháza külterületén szedték engedéllyel. Amikor
azonban ezt a rendõrök leellenõrizték, kiderült, hogy a tulaj-
donos nem adott engedélyt a borsószedésre. Így a házaspárt a
rendõrök elõállították a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra,
ahol meghallgatásukat követõen mind a nõt, mind a férfit sza-
bálysértési õrizetbe vették. Ügyükben gyorsított eljárás kere-
tében napokon belül dönt a bíróság.
A rendõrök által lefoglalt zöldborsót a tulajdonos visszakapta,
így a 15.000 Ft-os lopási kár megtérült.

Németh-Kész Mónika r. szds., FMRFK-szóvivõ

KÉK HÍREK

FOGATHAJTÓ CECÉN
Szombaton Cecén fogathajtó bajnokságot rendeztek. A verse-
nyen az alábbi eredmények születtek:

Akadályhajtás, 15 induló:

1. Kiss Olga Nagylóki LE, 2. Vida Károly Kálozi LE, 3. Taligás
Menyhért Sárbogárdi LE, 4. Tóth Roxána Sárbogárdi LE, 5.
Gosztola Dávid Sárbogárdi LE, 6. Ifj. Ihász Béla Seregélyesi
LC

Vadászhajtás, 14 induló:

1. Taligás Menyhért (Sárbogárdi LE), 2. Tóth Roxána (Sárbo-
gárdi LE), 3. Lovass Sándor (Monor SE), 4. Vámosi István
(Sárbogárdi LE), 5. Semjén Attila (Kálozi LE/Mezõszilasi
LK), 6. Gászler István (Kálozi LE)

Hargitai Lajos
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Fogadjuk be egymást!
Mostanában több helyen kell szolgálnom, és
aszerint, hogy milyen minõségben vagy hol szol-
gálok, kell így kezdenem az elõadást: Hölgyeim
és uraim, vagy Kedves hallgatóim – de hála Is-
tennek, a legtöbbször így: Kedves testvéreim.
Amikor egyik elõadásom vázlatának elejére oda-
írtam: K. H., azaz Kedves Hallgatóim – hirtelen le-
tettem a tollat, és arra gondoltam, hogy tulaj-
donképpen miért kell így variálni? Miért kell dol-
gokat ennyire megkülönböztetni? Ugyanis Isten
gyülekezetében is vannak kedves hallgatók és
vannak kedves testvérek. Mert bizony akadnak,
akik bármilyen felekezet templomába úgy men-
nek el, mint hallgatók, prédikációt vagy egy szép
liturgiát hallgatni. Vasárnap némán megjelennek
a templomban, nem szólnak senkihez, majd hall-
gatagon eltûnnek, és az istentisztelet számukra
véget ért; õk valóban csak hallgatni akartak va-
lakit, ki ezt, ki azt az igehirdetõt, és nekik ebbõl a
hallgatásból állt a vasárnap megszentelése.
De Istennek hála, szép számmal vannak olyan
kedves testvérek, akik különös módon nem vala-
ki igehirdetõért, hanem az egyetlenegy Valakiért
mennek templomba, gyülekezetbe, azért, hogy
az úrasztalánál Jézus testének és vérének szent
jegyeivel egyesülve legyenek valóban testvé-
rek. Õk az asztal ragyogásán át „látnak túl” egy
prédikátoron vagy egy szép liturgiát végzõ lelké-
szen. És jólesik nekik, ha valaki elibük tartja az
énekeskönyvet, és nagyon nehezen tudják meg-
állni, hogy ha egy idegen arcot látnak, ne kérdez-
zék meg: „Testvérem, honnan jött?”
Mi a különbség hát? Az, hogy a hallgatók hallgat-
nak, a testvérek az Úr testében, vérében
test-vérek, ahogy az elõzõ fejezetben is megálla-
pítottuk. Minderre egy csodálatos hasonlatot is
találtam – egészen meglepõ helyen, nevezete-
sen a kisunokám, Krisztina szobácskájában.
Éppen a legókészletével játszott. A kis mûanyag
kockák, téglalapok egy részébõl házikót épített,
ami szépen, szorosan, stabilan állt, mivel az épí-
tõelemek úgy vannak megformálva, hogy jól
egymásra szoríthatók, pattinthatók. A házikó
mellett ott volt a legókészlet másik fele, benne a
dobozában. – Ránéztem, és abban a pillanatban
világosodott meg számomra, mi a különbség a
hallgatók és a testvérek között! A testvérek

együtt voltak, ahogyan Pál mondja, egyházzá
építve, teljes egységben, szinte szétbonthatatla-
nul. A hallgatók pedig? Ahogyan a fel nem hasz-
nált legókockák: szépen egymás mellett, egy
dobozban. Vagy úgy, mint egy hangversenyte-
remben egymás mellett ülve ilyen-olyan színû
ruhában férfiak, nõk, fiatalok, öregek; együtt, és
mégis külön.
Drága legótestvéreim, melyik csoportba tarto-
zunk? Egybeszerkesztetten egymásba kapasz-
kodva, hogy a Nagy Szétdobáló ne árthasson
nekünk – vagy felhasználatlanul a dobozban he-
verve egymás mellett? Mennyiszer láttam a mi
kis újpesti gyülekezetünkben is, ebben a szent-
ségesen szent fészek-dobozban a hallgatók kü-
lönállását, hogy meg nem szólítanák azt a
messzebb ülõ testvért, mert nem illik…
Errõl is beszél Pál apostol, amikor nem minden
ok nélkül azt mondja (és merem állítani, hogy –
legalább is számomra – ez a Bibliának az egyik
leglényegesebb Igéje): „Fogadjátok be tehát
egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket
az Isten dicsõségére.” (Róm 15,7)
Az apostol ezt a római gyülekezetnek írja, ame-
lyik kétféle embertípusból állt: pogányokból, az-
az rómaiakból lett keresztényekbõl, és zsidók-
ból. A volt izraelita a lelke mélyén még a gyüleke-
zetben is lenézte a rómait, mert sok ezer év óta õ
volt az egyistenhívõ, ezért kicsit lesajnálva gon-
dolt a „másodrendû” hívõre, aki nemrégen még
Zeuszt meg az istenek sokaságát imádta, szob-
rokat állítva nekik. – Tehát ebben a gyülekezet-
ben bizony másodrendû vallásos embereknek
tekintették a pogány származásúakat.
A rómaiak viszont a kultúrájuk miatt nézték le az
izraelitákat! Hiszen a rómaiak mûveltsége, mû-
vészete messze felülmúlta a zsidóságét. Zsidó
mûvészet alig létezett, mivel tilos volt mindenfé-
le Isten- és emberábrázolás. A rómaiak tehát szí-
vük mélyén talán így gondolkoztak: „Jó, jó, Jé-
zus ugyan tõlük származott, de mi vagyunk az
igazi civilizált, kulturált nép, mi, a nagy görög
kultúrára épült latin mûveltség emberei… – de
azért fogadjuk el valahogy egymást.”
Erre kéri õket Pál, hogy fogadjátok el egymást?
Szó sincs róla! Fogadjátok be egymást, a mási-
kat! Az itt használt befogadni görög szónak ezek
a mellékjelentései: magamhoz vonni, magamhoz
venni, együtt enni vele, magamhoz ölelni. Nem
csupán elfogadni! Az csak ennyit tesz: „Jó, te
ilyen vagy, hát valahogy elfogadlak, eltûrlek, el-
visellek. Éljünk békésen egymás mellett, ne ve-
szekedjünk.” Sokkal több az, amit Pál apostol itt
kér!
Minél mélyebbre szabad belenéznem az emberi
lélekbe, nincs nehezebb, mint a másik másságát
tolerálni, elfogadni, befogadni. Úgy, amint van.
Nem véletlenül mondja így Pál: „…ahogyan
Krisztus is befogadott minket az Isten di-
csõségére.”
A tanítványok és Jézus között fényévnyi távol-
ság volt. És félévnyi távolságok voltak a korabeli
emberek meg a tanítványok között is. Jézus
mégis befogadta õket, egy Tamást, egy Júdást,
egy Mária Magdalénát, egy Zákeust, egy vám-
szedõt, a leprásokat… Nem elfogadta, hanem
befogadta a szívébe, szívének csodálatos kohó-

jába, ebbe a szentséges szent alkímiába. Sze-
métbõl aranyat, utcanõbõl szentet formál, mert
nem elfogadta, hanem befogadta. Nem csupán
tolerálta, hanem befogadta, és szívében átalakí-
totta õket. Nagyon tanulságos, hogyan indult út-
nak annak idején a református egyházban az al-
koholistákat mentõ szolgálat. Az elsõ ilyen kon-
ferencián akadt néhány ember, akiket megrendí-
tett az Ige. Kijelentették, hogy aznaptól kezdve
örökre leteszik a poharat – és ezt komolyan is
gondolták. A lelkészük tüstént az úrasztala elé ál-
lította õket, hogy mondják el ezt az örömhírt az
egész gyülekezetnek. Úgy gondolta, csodálatos
hatással lesz minden jelenlévõre az õ hitvallá-
suk, hiszen õk eddig a gyülekezet „fekete bárá-
nyai” voltak, akiket a többi hívõ nemegyszer az
árokpartról szedett fel és vitt haza.
Egyébként, mint alkohológiával is foglalkozó
pszichológus, hadd mondjam el itt zárójelben,
hogy narkomániából vagy szedatívumokból
csak lassan lehet leszokni, apróra tördelve azt a
gyógyszert, egy-egy negyedet mindig elhagyva,
tehát fokozatosan; de az alkoholról csak egyféle-
képpen: egyik napról a másikra. Ha belepusztu-
lok is.
Nos, ezek a megtértek errõl tettek bizonyságot,
hogy Jézus nevében tették le a poharat, és erõ-
sen hiszik, hogy Õ ad majd erõt nekik a folytatás-
hoz is.
És mi történt? Ugye, azt gondolnánk, hogy
könnyes lett a gyülekezet szeme, aztán felállt a
presbitérium, egyenként kezet fogott velük, az
asszonyok sírtak és a nyakukba borultak.
Szó sincs róla. Az istentisztelet után kint szépen
megvárták a lelkipásztort, és azt mondták neki:
– Idefigyeljen, tiszteletes úr! Maga ezeket az úr-
asztala elé állította; hát ezentúl vagy ez a két em-
ber jár templomba, vagy mi, döntsön.
El lehet azon gondolkodni, nem lett volna-e jobb
egy fél évig várni, mert ezek az egyszerû vidéki
parasztemberek azt mondták: „Várjuk ki végét,
lássuk meg elõbb!...” De a lelkes, hívõ lelkész
meg azt mondta: „Higgyük el nekik! Rehabilitálja
õket a gyülekezet. A beléjük vetett hit és a tõlünk
feléjük sugárzó befogadás, szeretet is segít ne-
kik a változásban.”
Így történt. Bizony, így kezdõdött a református
egyházban az alkoholistamentõ misszió. Néz-
zünk szembe magunkkal és az igazsággal: na-
gyon gyakran még elfogadni sem tudjuk a mási-
kat, nemhogy befogadni! De mi azért lelkese-
dünk, hogy menjünk misszióba Tanganyikába –
pedig lenne elég dolgunk a szomszéd utcában is!
Nem másik földrészre van szükségünk ahhoz,
hogy Isten örömhírét hirdethessük – hanem má-
sik szívre. Ezért kell kérnünk az Urat, hogy vegye

Meghívó
Július 1-jén, vasárnap, 17 órai

kezdettel a sárszentmiklósi
református gyülekezeti teremben

(Köztársaság út 181.)

KÖNYVBEMUTATÓ
BESZÉLGETÉST tartunk

Sz. Kiss Mária: Reini
– dr. Gyökössy Endrénével beszélget

Sz. Kiss Mária – címû könyvérõl.
A szerzõ beszél a riportkötet keletkezé-
sérõl, Dizseriné Pálffy Katalin bemutat-
ja a könyvet, részleteket hallgathatunk
meg a mûbõl.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
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ki belõlünk a kõszívet, és adjon másikat, hús-
ból való, érzõ, másokért égõ szívet.
Nemrégen egy kedves ismerõsöm, akit na-
gyon szeretek, úgynevezett fogyatékos, azt
mondta nekem szinte könnyes szemmel:
„Úgy örülök, hogy vége a fogyatékosok évé-
nek! Hagyjanak bennünket békében, nem
biztos, hogy jó ez nekünk.”. Hátborzongatóan
figyelmesnek lenni, az sokszor többet árt,
mint használ.
Ezen a nyáron, a fogyatékosok évében egy
csapat lelkes fiatal hívõ elhatározta, hogy
„sokkolják” az egyik balatoni strand közönsé-
gét. Összegyûjtöttek néhány tolószékest,
vak, siket vagy értelmi sérült fiatalt, és elvit-
ték õket a Balatonra. A hívõ csoport titokban
arra készült, hogy most rápirít a „világ fiaira”:
„Na, mi, hívõk most megmutatjuk!...” – Ám a
legnagyobb meglepetésünkre minden más-
képp történt. Tíz perc múlva mindenki köré-
jük sereglett, egészen természetesen: „Hát
itt vannak, na végre, itt vannak!” – és labdáz-
tak, játszottak, kedvesen beszélgettek velük.
Minden megkülönböztetés nélkül együtt vol-
tak ott a parton, egészségesek és fogyaték-
kal élõk. A strandolók szeretettel, megértés-
sel voltak irántuk, a végén mindenki velük
foglalkozott kedvesen, nem sajnálkozva. Ott
befogadták õket, nem elfogadták. A hívõ if-
jak majdnem leforrázva mentek haza, hiszen
bebizonyosult, hogy „e világ fiai a maguk ne-
mében okosabbak, mint a világosság fiai” (Lk
16,8).
Miért van az, hogy úgy a katolikus, mint a re-
formátus egyházban, egyre több kisközös-
ség alakul házaknál? Mert úgy érzik, hogy a
gyülekezet elnémult, ott nem lehet beszélni,
senki nem szól a másikhoz; hát jöjjünk össze,
bújjunk össze egy kis fészekben!
Ez lehetne jó dolog, üdvös kezdeményezés,
de mégsem az. Azért, mert nem az Igén ala-
pul, hogy „Fogadjátok be egymást, ahogy
Krisztus is befogadott”, hanem egy pogány-
latin közmondáson: Similis simili gaudet, ha-
sonló a hasonlónak örül. Tehát akik egyféle-

képpen teszik össze a kezüket, egyfélekép-
pen imádkoznak, egyféleképpen gondolkoz-
nak, azok összebújnak. Eleinte minden szé-
pen megy. Aztán a kis csoport elõbb-utóbb
kitermel magából egy minipápát, egy
miniinkvizítort, és ha valaki nem úgy cselek-
szik, ahogy az parancsolja, akkor azt kiközö-
sítik. Az imádságos összejövetelek is átala-
kulnak, egyre kötetlenebbé válnak, hiszen
épp az volt a baj, hogy a hívõk nem állnak
szóba egymással – és a végén pletykadél-
után lesz az együttlét. Aki nincs jelen, arról
beszélnek, és nem arról, Aki van, az élõ Isten-
rõl.
Krisztus egyházából kiszakadni nem lehet ve-
szélytelenül. Áldottak legyenek azok a kiskö-
zösségek, akik többet akarnak, akik tudnak
együtt imádkozni Krisztus testéért, az egy-
házért. Igen, tegyék! Õk nem kiszakadtak,
hanem több kegyelmet kérnek ahhoz, hogy a
testvérek együtt vándoroljanak.
Nos, mire eddig értem és mindezt végiggon-
doltam, oda érkeztem, hogy mi ezt nem tud-
juk. Nem tudjuk befogadni egymást. Hát ha
még hozzátesszük: mint Krisztus, az Isten di-
csõségére. Hogyan is tudnék én valakit úgy
befogadni, ahogyan engem fogadott be
Krisztus, annak ellenére, hogy az vagyok, aki
vagyok?
De jó, hogy itt nem ér véget az Ige! Ez a foly-
tatása: „A reménység Istene pedig töltsön be
titeket a hit által teljes örömmel és békes-
séggel, hogy bõvölködjetek a reménységben
a Szentlélek ereje által.” (Róm 15,13)
Ahogy Õ befogad, az tõlem nem telik! Isten
reménykedik benned és bennem. Isten még
mindig reménykedik Krisztus által az Õ egy-
házában, hogy nem csupán elviseljük, eltûr-
jük, elfogadjuk, hanem végre befogadjuk
egymást.
Nem tudjuk eléggé kérni a Szentlelket, hogy
bõvelkedjünk a hitben, reménységben!

Forrás: Gyökössy Endre:
Együtt vándorlók

Isten veled, Józsi!
Körmendi József,

szeretett bajtársunk emlékére

Mivé lesz a világ igaz szavak nélkül?
Mibe vész a nemzet ily emberek nélkül?
Ki viszi zászlaját maroknyi seregnek?
Ki adja a sóját nemzeti éteknek?

Kenyered fele volt, azt is odaadtad,
Segíteni, másokon, soha ki nem hagytad.
Nemzethû lelked tovább velünk harcol
Átölelnénk téged, kezünk ködbe markol.

Sírodhoz jöttek azok is, kik nem szerettek,
Megvárták csendesen, amíg eltemettek.
Egymás közt suttogva álltak koporsód elõtt,
Álszentként könnyezve dobtak reád rögöt.

Isten, kiáltok! Ki ritkítja soraink,
Kérdezem én tõle, szeretett valakit?
Isten van bizonyos, miért is kétleném,
De ha õ elfordul, miért is szeretném?

Szemünk õrá ragyog, övé miért nem reánk?
Elvett tõlünk most is, társat és egy apát.
Lelkünk oly üres lett, kiapadt a forrás.
Szívünkbõl kiáltjuk „Isten veled, bajtárs”!

Szabó Gyula alias Kaktusz

DICSÕÍTÕ ALKALMAK
a sárszentmiklósi

református gyülekezetben
Minden hónap utolsó szombatján, e hónap-
ban június 30-án 17 órakor várunk minden ér-
deklõdõt a sárszentmiklósi református gyüle-
kezetbe (a miklósi gyógyszertár mellett), aki
szeretne bibliai tanítást hallani, dicsõíteni, jót
beszélgetni, közösségben lenni, új embereket
megismerni, mindezt fiatalos környezetben.
Téma: a szeretet.

Hozd magaddal ismerõsödet, barátodat!

A gyülekezet tagjai

Meghívó a Vértesaljai Református
Egyházmegye Férfi Konferenciájára

Alap, 2012. június 30. (szombat)

Témája az apostoli hitvallás.
„A 21. század kezdetén, mi, keresztyének, önmagunknak is adósai vagyunk – az-
zal is, hogy az apostoli hitvallásban foglaltakat végiggondoljuk. Sõt, merem ezt
kiterjeszteni: adósok vagyunk azzal is, hogy általában a hitünk tartalmát végig-
gondoljuk… pedig az apostol arra buzdít bennünket, hogy egymás hite által,
hitbõl hitbe épüljünk (Róma 1: 12,17”) (Idézet Bogárdi Szabó István: Hittem
azért szóltam c. könyvébõl.)
A konferencia programja:
8.30–9.00 gyülekezés, 9.00–9.30 áhítat, 9.30–10.30 elõadás: Dr. Bogárdi Szabó
István, 10.30–11.00 szünet, 11.00–12.30 csoportbeszélgetések, 12.30–13.00
összefoglalók, személyes hozzászólások, 13.00–14.30 ebéd, 14.45–15.45 záró is-
tentisztelet, úrvacsora
Szeretettel várjuk férfi testvéreinket!
Az Alap-Alsószentiváni Református Missziói Egyházközség presbitériuma
nevében:

Szabó Julianna lelkipásztor
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Szalonnás-tojásos nokedli

1/2 kg lisztbõl 2 tojással, kevés sóval galuskatésztát készítünk a
szokott módon, annyi vizet adva hozzá, hogy inkább keményebb
legyen a tésztánk. Bõ, forró, sós vízbe szaggatjuk. Leszûrés után
mossuk át hideg folyóvízzel. Egy serpenyõben 1-2 evõkanál olajat
forrósítunk, erre tesszük a 15-20 dkg, vékony csíkokra vágott hú-
sos szalonnát. Kissé megpirítjuk, majd hozzáadjuk a 4 tojással
összekevert 1 dl tejfölt és a lecsepegtetett galuskát. Kevergetve
addig sütjük, míg a tojás bevonja a tésztát, és rántotta sûrûségû
lesz. Fejes salátával tálalhatjuk.

Sonkás kocka

Hozzávalók: 40 dkg kockatészta, 3 db tojás, 2,5 dl tejföl, 30 dkg
sonka (vagy füstölt hús), 8 dkg vaj, só, bors.

A tésztának felteszünk vizet forrni. A vajat a tojások sárgájával ki-
keverjük, hozzáadjuk az apró kockára vágott sonkát, a tejfölt, sóz-
zuk, borsozzuk és félretesszük. A tojások fehérjét kemény habbá
verjük. A tésztát forró, sós vízben kifõzzük, hideg vízzel leöblít-
jük, majd a sonkás tejfölös masszába keverjük. Hozzávegyítjük a
tojáshabot is, végül egy kivajazott, zsemlemorzsával megszórt jé-
nai tálba simítjuk, és lassú tûznél szép pirosra sütjük.

Sonkával töltött pogácsa

Hozzávalók: 50 dkg liszt, 20 dkg margarin, 3 dkg élesztõ, 2
tojássárgája, 1 tk só, tej, csipet cukor. Töltelék: 15 dkg darált son-
ka (füstölt, fõtt), 5 dkg reszelt sajt, bors, 1 kk mustár, 1 kk tejföl. A
kenéshez: 1 tojás, köménymag.

A tésztához az élesztõt elmorzsoljuk egy kevés langyos, cukros
tejben, és hagyjuk megkelni. A lisztben elmorzsoljuk a margarint,
a szélére szórjuk a sót, a közepébe a két tojássárgáját és a megkelt
élesztõt. Összegyúrjuk a tésztát, ha szükséges, kevés tejet még ad-
hatunk hozzá. Cipót formálva 1 órát letakarva kelesztjük. Közben
elkészítjük a tölteléket. Ehhez a sonkát ledaráljuk, hozzáadjuk a
reszelt sajtot, egy kis kanál mustárt, kevés tejfölt, borsozzuk, majd
jól összekeverjük. A tésztát kinyújtjuk, egyik felére egyenlõ távol-
ságra kis halmokat rakunk, majd ráhajtjuk a tészta másik felét. Az
ujjunkkal benyomkodjuk a töltelékkúpocskák közét, majd éles
késsel feldaraboljuk, hogy minden darabnál a töltelék középre es-
sen. Tepsibe rakjuk a pogácsákat, felvert tojással megkenjük a
tetejét, megszórjuk köménymaggal, majd 200 fokra elõmelegített
sütõben szép pirosra sütjük.

A tészta egyik felére egyenlõ távolságra töltelékhalmokat rakunk.
Ráhajtjuk a tészta másik felét, majd az ujjunkkal lenyomkodjuk a
köztes részt. Felvágva az egyes darabokat megkenjük tojással.
Szép pirosra sütjük.

Joghurtos, málnás süti

Hozzávalók: fehér piskóta: 3 tojás, 9 dkg cukor, 9 dkg liszt. Kakaós
piskóta: 3 tojás, 9 dkg cukor, 9 dkg liszt, 1 ek. kakaópor. Krém: 40
dkg málna, 16 dkg porcukor, 2 dl málnás joghurt, 4 dl tejszín, 2
cs. habfixáló. A tetejére: málna, 1 cs. tortazselé.

A hozzávalókból 2 piskótalapot készítünk. A krémhez: a málnát
összekeverjük a porcukorral, félrerakjuk levet ereszteni, majd
hozzákeverjük a joghurtot. A tejszínt felverjük a habfixálóval, ezt
is a krémhez keverjük. A kakaós piskóta kerül alulra, rá a krém
háromnegyede, majd a másik piskótalap. A tetejét megkenjük a
maradék krémmel. A tetejét díszíthetjük málnával, és az elõírás
szerint elkészített tortazselét rácsorgatjuk. Legalább fél napra
hûtõbe tesszük.

NAGYMAMA RECEPTJEI

A következõ idõszakban dél felõl szá-
raz, egyre melegebb levegõ áramlik
a Kárpát-medencébe. Pénteken
észak-keleten még elõfordulhat
egy-egy gyenge zápor, hétvégén csapadék nem lesz. A sok napsütést csak
idõnként zavarja meg kevés délutáni gomolyfelhõ. A legmagasabb hõmér-
séklet fokozatosan megközelíti, sõt néhol meg is haladja majd a 35 fokot. A
jelenlegi számítások szerint legkorábban a jövõ hét elején van esély néhány
fokos enyhülésre. Várhatóan kedden több lesz felettünk a felhõ, és helyen-
ként záporesõ, zivatar is kialakul.

www.metnet.hu

IDÕJÁRÁS

A posta megtalálta
a címzettet

Dr. Sándor Pál, simontornyai gyógyszerész a napokban telefonon
hívott fel. Két hónappal ezelõtt Afrikában volt. Ruandát, Kenyát
és Tanzániát járta be. Tanzániából egyik simontornyai ismerõsé-
nek küldött képeslapot. A címzést azonban véletlenül eltévesztet-
te. Bizonyára szülõföldje, Sárbogárd járt az eszében, mert a tele-
pülés megjelölésénél Simontornya helyett Sárbogárdot írta be.
A képeslap így a sárbogárdi postára érkezett. A sárbogárdi postai
levélelosztóban dolgozó postáskisasszonyok rögtön látták, hogy a
levélen a címzés téves, hiszen Sárbogárdon Malom utca nincs,
ahova a postai küldemény szólt. A levelet aláíró Sándor Pál neve
azonban ismerõs volt, s gyanították, hogy a címzett is
simontornyai lehet, ahol Pali gyógyszertárat mûködtet. Miután
megbizonyosodtak arról, hogy a név és cím valóban simontornyai,
átjavították a település nevét, és a képeslapot továbbították
Simontornyára, amit a címzett meg is kapott.
Sándor Pál ezúton is hálásan köszöni a három sárbogárdi postás-
kisasszonynak, akik a levélelosztóban dolgoznak, hogy az õ téve-
dését helyrehozva kinyomozták a címzettet, és továbbították a le-
velet. Köszönet a postásoknak a lelkiismeretes munkájukért! Ez-
zel nagy örömet okoztak személy szerint neki is. Köszönetét tol-
mácsoltam a posta vezetésének, amit Sárbogárdon járva szemé-
lyesen õ is szeretne megtenni.

Lejegyezte: Hargitai Lajos

Színtér – avagy
nyári napközis tábor
a miklósi ÁMK-ban

Idén elsõ ízben rendezték meg ezt a nyári tábort. Az elsõ turnus-
ban 15 gyermekrõl gondoskodhattak a képzett pedagógusok, Ba-
zsonyi Kinga, Ács Erika, Novák Edith, Kovács Zoltán, Tóth And-
rás. A lurkók többek között játszva tanulhatnak angolul, táncol-
hatnak, kézmûves foglalkozásokon vehetnek részt, sportolhatnak
és különbözõ társasjátékokat játszhatnak. Az ifjúság étkezését a
tábor biztosítja az iskola ebédlõjében. Mindkét turnus végén zá-
róprogramot rendeznek, melyen nemcsak a táborlakók vehetnek
részt, hanem az õ testvéreik és szüleik is.
Mikor ott jártunk, fiúk és lányok együtt próbálkoztak a karate
alapjainak elsajátításával. Talán a kezünkben lévõ kameráknak
köszönhetõen, próbálták elviccelni az oktatást, csak úgy, ahogy
azt megszokhattuk a gyerekektõl. Örömmel tölt el bennünket,
hogy Sárszentmiklóson is lehetõség nyílik arra, hogy a gyerekek
szünidejük egy részét hasznosan tölthessék el.

Vargyas Mária
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Az ördöginas
II. rész

Másnap, már ahogy kiértek a földre, el-
kezdte hajtogatni:
– Üljünk az árnyékba, meleg van!
– Nem úgy van az, fiam, arassunk, mert ke-
vesli az uraság nagyon a tegnapi munkát is.
– Ha kevesli, ha nem, melegben akkor sem
jó aratni. Pihenjünk csak, az én gondom
lesz ma is, hogyan csináljuk!
Nem lehetett kicsalni az árnyékból.
Délben hozták az ebédet megint, rájuk
csudálkoztak az asszonyok:
– Maguk csak heverésznek?
Eljött az este, hozták a vacsorát, de még
akkor sem fogtak bele az aratásba, pedig
rettentõ nagy táblát vállaltak fel az uraság-
tól, hát nagyon elcsodálkoztak mind az
asszonyok, akik az ételt hordták. Bántotta
a szegény embert is a dolog, terhére volt a
sok kérdezõsködés.
– Gyerünk, fiam, arassunk!
– Nem, gazdám, csak heverjen, az aratás az
én dolgom, én egy-kettõ végzek véle.
Aztán:
– Arass, köss, arass, köss!
Reggelre megvoltak az egésszel. Hozták
az asszonyok a früstüköt, s akkor kezdtek
csak hüledezni:
– Hû, mikor aratták le ezt a sokat?
– Éjjel – vetette oda nekik a béres, s men-
tek a fizetségért.
Zsarnok urat majd megütötte a guta.
– Jaj, mit csinálsz te, fiam? Mit csinálsz?
Koldusbotra juttatsz! Mind elviszed a bú-
zámat?

Az ördögfiú rá se hederített, Zsarnok úr
végül odaszólt a szolgáknak:
– Hé, eresszétek rá a szilaj tinókat, hadd
rugdossák le az asztagot a hátáról!
Kiengedték a szilaj tinókat, de vesztükre,
mert az ördögfiú fél kézzel, farkuknál fog-
va felhányta mind az asztag tetejére.
Zsarnok úr már toporzékolt dühében.
– Eresszétek rá a szilaj disznókat, hadd túr-
ják le az asztagot a hátáról!
Kiengedték azokat is, de az ördögfiú mind
felhányta az asztag tetejére.
– Eresszétek ki a szilaj csikókat, hadd rug-
dossák le az asztagot a hátáról!
Kiengedték, de azok is az asztagra kerül-
tek.
Így ballagtak ketten hazafelé. A szegény
ember elfáradt.
– Fiam, pihenjünk egy kicsit, megfájdult a
derekam.
– Mi az a pihenés, gazdám?
– Nem tudod? Letesszük a hátunkról a bú-
zát, leülünk melléje, pihenünk. Majd utá-
na jobban bírjuk.
Letette az ördögfiú az asztagot a hátáról, s
a fejét csóválta.
– Hej, gazdám, ha tudom, hogy mi a pihe-
nés, a másik asztagot is elhozom.
– Ejnye, fiam, hát nem elég, amit hozol? A
sok jószág, minden!
De Zsarnok úr sem nyugodott, már folyton
azon törte a fejét, hogy bánjon ki a szegény
emberrel. Annak meg volt két lova, mint a
gereblye, olyanok voltak, míg az ördögfiú

nem kezdte el gondozni õket. Attól fogva
szépen kerekedtek, híztak, jó volt rájuk
nézni. Addig-addig, hogy Zsarnok úr is
megirigyelte a két szép lovat. Magához
rendelte a szegény embert.
– Látom, büszke vagy a lovaidra. Ha olyan
erõs állatok, menj velük az erdõre, hordd
össze a háromszázhatvanhat öl fámat,
rakd boksába, reggelig égess belõlük fasze-
net, különben enyémek lesznek a lovaid!
Hazament a szegény ember, mondja a le-
génynek:
– Jaj, fiam, azt parancsolta a nagyságos úr,
hogy a háromszázhatvanhat öl fáját éges-
sem meg holnap reggelig. Hogy tudnék én
annyi fát megégetni?
– Ne törõdjön vele, gazdám, majd én meg-
égetem, ne féljen!
Kiment este az erdõre, s úgy megégette a
tömérdek fát, csak a hamuja maradt.
(folytatjuk)

Népmese
Forrás: internet

Kedves Olvasóink,
Használóink!

Felhívjuk figyelmüket arra, hogy a Ma-
darász József Városi Könyvtár nyitva
tartása a nyári hónapokban idén is mó-
dosul, július és augusztus hónapban
szombatonként zárva vagyunk.

Nyári nyitva tartás:
július 1.–augusztus 31.

hétfõ: zárva
kedd: 9–18 óra
szerda: 9–18 óra
csütörtök: 9–18 óra
péntek: 9–18 óra
szombat: zárva
vasárnap: zárva

Közben, július 21-étõl (szombat) au-
gusztus 20-ig (hétfõ), a szokásos nyári
szünet miatt könyvtárunk zárva lesz.
A nyári szünet utáni elsõ kölcsönzési
nap: augusztus 21. (kedd)

TALÁLKOZ(Z)UNK
A KÖNYVTÁRBAN!

Filmajánló: Hófehér és a vadász
Ebben a látványos akció-kalandfilmben Kirsten Stewart (Alkonyat) alakítja Hófehért,
aki szebb az õt elpusztítani készülõ gonosz királynõnél (Charlize Theron). Ám az ármá-
nyos nõszemély azt nem sejti, hogy az uralkodását veszélyeztetõ Hófehért a vadász meg-
tanította a harc mûvészetére. És ha ehhez hozzávesszük, hogy a törpéket olyan kemény
legények játsszák, mint Ian McShane, Ray Winstone, Bob Hoskins vagy Nick Frost, ak-
kor már világosan látszik, hogy ez a mese egy egészen másfajta mese. (Forrás: port.hu)
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Június 30., SZOMBAT
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az este 5.55 Magyar gazda 6.25 Zegzugos
történetek 6.55 Balatoni nyár 9.00 Mozdulj! 9.30 Pecatúra 10.00 Aranyfeszt
10.30 Karinthy Frigyes 125 11.00 Tunézia 2.0 11.30 Most a Buday! 12.00 Hí-
rek 12.05 Zöld Tea 12.35 …Legyen Tsuda..: A megújuló Esterházy-kastély
13.05 Doktor Minorka Vidor nagy napja 14.25 Euro 2012: Út a döntõbe 14.55 A
világ madárszemmel 15.55 Doc Martin 16.45 Sárkányszív 18.30 Szerencse-
szombat 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Végsõ visszaszámlálás 21.55
Szeretettel Hollywoodból 22.30 Hoppá!: A Budapest Bár koncertszínházi
elõadása
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 A dinoszauruszok királya
10.25 Asztroshow 11.20 Törzsutas 11.55 Autómánia 12.30 Jópofa kofa 12.55
Míg a halál el nem választ 13.25 Édes drága titkaink 14.25 Chuck 15.25 Agy-
menõk 15.50 Hidalgo – A tûz óceánja 18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30
Bolondos dallamok: Újra bevetésen 21.15 Deja vu 23.45 Fejvadászat 1.35
Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 6.25 TV2 Matiné 10.00 Beyblade 10.20 Ezo.tv
10.50 Babavilág 11.20 9 hónap 11.50 Propaganda 12.50 TopSpeed 13.20 Au-
tóguru 13.50 Sheena, a dzsungel királynõje 14.50 Bûbájos boszorkák 15.50
Rejtélyek kalandorai 16.50 Sas Kabaré 17.55 Nagytakarítás 18.30 Tények
19.00 Aktív Extra 19.35 Karate kölyök 3. 21.50 Gyilkos donor 23.45 Luxusdoki
0.45 A médium 1.45 Ezo.tv 2.45 Kalandjárat 3.10 Teleshop 3.40 Magyar
versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel
9.05 Horizont 9.30 Korkóstoló – Gasztromagazin 10.00 Szombat délelõtt 12.00
Krónika 12.22 Történet hangszerelve 13.05 Rádiókabaré 14.04 Világóra 14.35
G7 – Gazdasági magazin 15.05 Idõt kérek 16.00 Szombat délután 17.05 Jelen-
lét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.05 A Metró Klubtól a szigetig 18.30 Men-
tés másként 19.05 Sportvilág 19.30 Gyereksáv 19.53 Mese 20.05 Labdarúgó
Eb-híradó 20.53 Vers napról napra 21.05 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.30 Regényes történelem 23.00 Hírek, kenó 23.05 Alma és fája
23.30 Regényes történelem 0.10 Éjszaka

Július 1., VASÁRNAP
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Esély 5.55 Magyar gazda 6.25 Pecatúra
6.55 Balatoni nyár 8.55 Engedjétek hozzám 9.05 „Így szól az úr!” 9.10 Katolikus
krónika 9.35 Úton-útfélen 9.45 Zarándoklat Czestochowába 10.25 A sokszínû
vallás 10.40 Evangélikus magazin 11.05 Unitárius ifjúsági mûsor 11.10 Refor-
mátus templomok 11.30 Mai hitvallások 12.00 Hírek 12.05 Épül a park 12.35
TS – Sport7 13.05 Út Londonba 13.40 Az örökös 15.10 Van képünk hozzá 16.10
Jackie Chan 18.00 Rex Rómában 18.50 A lényeg 19.30 Híradó 20.00
Sporthírek 20.15 Euro 2012: Döntõ 0.05 Országúti bordély
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.05 Trendmánia 10.40 Teleshop
11.35 Törzsutas 12.10 Tuti gimi 13.05 Gossip Girl – A pletykafészek 14.05 Míg
a halál el nem választ 14.30 Bolondos dallamok: Újra bevetésen 16.25 Férjhez
mész, mert azt mondtam! 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11 20.00 Csak barátok
21.55 Philadelphiai zsaru 23.50 Tudorok
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Egzotikus Ázsia 6.45 TV2 Matiné 10.00
Beyblade 10.20 Egészségmánia 10.50 Ezo.tv 11.20 Kalandjárat 11.50 Borkul-
tusz 12.20 Stahl konyhája 12.50 Több mint testõr 13.20 A kiválasztott – Az
amerikai látnok 14.20 Monk – Flúgos nyomozó 15.20 Bûbájos boszorkák
16.20 Karate kölyök 3. 18.30 Tények 19.00 Napló 20.05 Titkok könyvtára 3. –
A Júdás kehely átka 21.50 Mint a hurrikán 23.45 Elit egység 0.45 Ezo.tv 1.20
Napló 2.10 Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 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 30 perc alatt a Föld körül
13.05 Népzene 14.05 Szonda 14.35 Oxigén 15.05 Hangalbum 16.00 Vasárnap
délután 17.05 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.05 Irodalmi újság
18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.30 Gyereksáv 19.50 Mese 20.05
Közvetítés a Labdarúgó Eb döntõjérõl 21.30 Krónika 23.00 Hírek, kenó 0.10
Éjszaka

Július 2., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 A lényeg 5.55 Ma reggel 9.00 Balatoni nyár
11.00 Az én váram 11.30 Napirend elõtt 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25
Roma magazin 12.55 Domovina 13.30 Gábor Miklós: …Amire vágytam…
14.00 Marslakók 14.30 Rex Rómában 15.20 Angyali érintés 16.05 Capri – Az
álmok szigete 17.05 Balatoni nyár 18.40 Everwood 19.30 Híradó 20.00 Sport-
hírek 20.15 Zsaruvér és csigavér 21.20 Kékfény 22.15 Az este 22.50 Végjáték
23.40 Aranyfeszt 0.10 Valaki 0.45 Vér és rózsa 1.35 Everwood
RTL KLUB: 5.45 Top Shop 6.10 Fókusz 6.40 Jó reggelt, skacok! 7.30 Reflektor
7.40 Reggeli – Csak csajok 8.20 A szerelem rabjai 9.25 Gyõzike 10.25 Top
Shop 12.00 Híradó 12.05 Asztroshow 13.10 Az éden titkai 14.20 Csak barátok
16.15 Marichuy – A szerelem diadala 17.20 Teresa 18.30 Híradó 19.10 Fókusz
20.05 Tûz a víz alá 22.00 CSI: A helyszínelõk 23.05 I love Huckabees – Multik
haza! 1.05 Reflektor 1.20 Hihetetlen, de halálos

TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Aktív Extra 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.40 Stahl kony-
hája 9.50 Babapercek 10.00 Teleshop 11.05 Ezo.tv 12.40 Barátom, Charlie
Brown 14.20 Marina 15.20 Doktor House 16.20 Csoda Manhattanben 17.20
Update Konyha 17.25 Tiltott szerelem 18.30 Tények 19.30 Aktív 20.05 Ezek
megõrültek! 21.15 NCIS 23.15 Célkeresztben 0.15 Tények 0.50 Ezo.tv 1.25
NCIS 3.15 Aktív Extra 3.40 Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 9.45 Idõfutár 11.05 A hely 11.30 Vendég a
háznál 12.00 Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 Az evangélikus
egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium
Rocktörténet 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika
18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak
19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.06 Aranyalap 20.51 Vers napról
napra 21.04 Kultúrkör 21.30 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.30 A nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.05 Kabaréklub 0.10 Éjszaka

Július 3., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az este 5.55 Ma reggel 9.00 Balatoni nyár
11.05 Hacktion 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Srpski ekran 12.55 Unser
Bildschirm 13.30 Érték! Értem!? 14.20 Kékfény 15.20 Angyali érintés 16.05
Capri – Az álmok szigete 17.10 Balatoni nyár 18.40 Everwood 19.30 Híradó
20.00 Sporthírek 20.15 Fejjel a falnak 22.30 Az este 23.05 Végjáték 23.55 Tu-
dorok 0.50 Barangolások öt kontinensen 1.20 Vér és rózsa 2.10 Everwood
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Fókusz 6.45 Jó reggelt, skacok! 7.30 Reflektor
7.40 Reggeli – Csak csajok 8.20 A szerelem rabjai 9.25 Gyõzike 10.25 Top
Shop 12.00 Híradó 12.05 Asztroshow 13.10 Az éden titkai 14.10 Második ne-
kifutás 16.15 Marichuy – A szerelem diadala 17.20 Teresa 18.30 Híradó 19.10
Fókusz 20.05 Castle 21.05 A mentalista 22.05 A Grace Klinika 23.15 Reflektor
23.30 Doktor Addison: Családi ügy
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 TotalCar 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.25 Stahl konyhá-
ja 9.30 Babapercek 9.35 Teleshop 10.40 Ezo.tv 12.15 A nagy ugrás 14.20 Mar-
ina 15.20 Doktor House 16.20 Csoda Manhattanben 17.20 Update Konyha
17.25 Tiltott szerelem 18.30 Tények 19.30 Aktív 20.05 Ezek megõrültek! 21.15
A tolmács 23.50 Aktív 0.20 Tények 0.55 Ezo.tv 1.30 Ébrenjárók 3.15 TotalCar
3.40 Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 9.45 Idõfutár 11.05 A hely 11.30 Vendég a
háznál 12.00 Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus
egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium
Kabarématiné 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika
18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak
19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.06 Aranyalap 20.51 Vers napról
napra 21.04 Kultúrkör 21.30 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.30 A nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.05 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10
Éjszaka

Július 4., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az este 5.55 Ma reggel 9.00 Balatoni nyár
10.50 Útravaló 11.05 Hacktion 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Hrvatska
krónika 12.55 Ecranul nostru 13.30 Érték! Értem!? 14.25 Gasztroangyal 15.20
Angyali érintés 16.10 Capri – Az álmok szigete 17.05 Balatoni nyár 18.40
Everwood 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Párizsi helyszínelõk 21.05 Be-
csengetünk és elfutunk 22.05 Az este 22.40 Végjáték 23.25 Versailles – Egy
király álma 0.30 Vér és rózsa 1.25 Everwood
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Fókusz 6.45 Jó reggelt, skacok! 7.30 Reflektor
7.40 Reggeli – Csak csajok 8.20 A szerelem rabjai 9.25 Gyõzike 10.25 Top
Shop 12.00 Híradó 12.05 Asztroshow 13.10 Az éden titkai 14.00 Mindörökké
szerelem 16.15 Marichuy – A szerelem diadala 17.20 Teresa 18.30 Híradó
19.10 Fókusz 20.05 Bombajó bokszoló 22.05 Döglött akták 23.15 Reflektor
23.30 Kamera által homályosan
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.30 Stahl kony-
hája 9.40 Babapercek 9.50 Teleshop 10.55 Ezo.tv 12.30 Winnetou 3. –
Winnetou halála 14.20 Marina 15.20 Doktor House 16.20 Csoda
Manhattanben 17.20 Update konyha 17.25 Tiltott szerelem 18.30 Tények
19.30 Aktív 19.50 Skandinávlottó-sorsolás 20.05 Ezek megõrültek! 21.15
Doktor House 22.15 Született feleségek 23.15 Aktív 23.45 Tények 0.20 Ezo.tv
0.55 Doktor House 1.50 Született feleségek 2.45 Babavilág 3.10 Magyar
versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 9.45 Idõfutár 11.05 A hely 11.30 Vendég a
háznál 12.00 Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A református
egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium
Hangalbum 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika
18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak
19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.06 Aranyalap 20.51 Vers napról
napra 21.05 Kultúrkör 21.30 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.30 A nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.05 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10
Éjszaka
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Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CE-
CÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁR-
SZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93
Mhz-es frekvencián, valamint az LRT-COM hálózatán a C7-es csa-
tornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.

Június 29., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Surjányi Csaba: A páskabárány 13.00
és 18.00 Lapszemle 19.00 Családi nap Alapon (ism. 80p), Lendvai Gábor:
Természeti kincseink (ism. 90p) 23.00 és 0.00 Lapszemle

Június 30., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 Lapszemle 14.00 Csa-
ládi nap Alapon (ism. 80p), Lendvai Gábor: Természeti kincseink (ism.
90p) 18.00 Lapszemle 19.00 Rajzpályázat Sáregresen (15p), A cecei 8.
osztály mûsora (60p), Mészöly-ballagás (38p), Rendkívüli testületi (50p)
23.00 és 0.00 Lapszemle

Július 1., V: 7.00 Heti Híradó 8.00 Családi nap Alapon (ism. 80p), Lendvai
Gábor: Természeti kincseink (ism. 90p) 13.00 Heti híradó 14.00 Rajzpályá-
zat Sáregresen (15p), A cecei 8. osztály mûsora (60p), Mészöly-ballagás
(38p), Rendkívüli testületi (50p) 18.00 Heti híradó 19.00 Székelykapu ava-
tás Sárszentmiklóson (60p), Kápolnaszentelés Alapon (30p) 23.00 és 0.00
Heti híradó

Július 2. H: 7.00 Heti híradó 8.00 Székelykapu avatás Sárszentmiklóson
(60p), Kápolnaszentelés Alapon (30p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 In-
terjú a KIPU és Vad Fruttik zenekarokkal (ism. 45p), Hungarian Pink Floyd
koncert (137p) 23.00 és 0.00 Heti híradó

Július 3., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00
A régi mozi (ism. 60p), Futballmajális (20p), Évzáró Cecén (60p), Ballagás
Sárszentmiklóson (40p), Szent Iván éjjelén Alsószentivánon (25p) 23.00
és 0.00 Heti híradó

Július 4., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Interjú a KIPU és Vad Fruttik zenekar-
okkal (ism. 45p), Hungarian Pink Floyd koncert (137p) 13.00 Heti híradó
18.00 Lapszemle élõben 19.00 Díjugratás Alapon (ism. 77p) 23.00 és 0.00
Lapszemle

Július 5., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Díjugratás Alapon (ism. 77p) 13.00 és
18.00 Lapszemle 19.00 Székelykapu avatás Sárszentmiklóson (60p), Ká-
polnaszentelés Alapon (30p) 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 mûsorválto-
zásról a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál sze-
replõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
Hirdetésfelvétel a Hírházban (Bogárd és Vidéke szerkesztõsége). Ha
gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. – 06 (40)
416 000, LRT-COM Kft. – 06 (40) 811 911.

Július 5., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az este 5.55 Ma reggel 9.00 Balatoni nyár
11.05 Hacktion 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Slovenski utrinki 12.55
Alpok-Duna-Adria 13.30 Érték! Értem!? 14.25 Párizsi helyszínelõk 15.15 An-
gyali érintés 16.05 Capri – Az álmok szigete 17.10 Balatoni nyár 18.40
Everwood 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Kasszasiker 20.55 Mindenbõl
egy van 21.55 Az este 22.30 Végjáték 23.20 Négy szellem 0.15 Vér és rózsa
1.05 Everwood
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Fókusz 6.45 Jó reggelt, skacok! 7.30 Reflektor
7.40 Reggeli – Csak csajok 8.20 A szerelem rabjai 9.25 Gyõzike 10.25 Top
Shop 12.00 Híradó 12.05 Asztroshow 13.10 Az éden titkai 14.20 Életre kelt
napló 16.15 Marichuy – A szerelem diadala 17.20 Teresa 18.30 Híradó 19.10
Fókusz 20.05 Akit Buldózernek hívtak 22.30 Holtodiglan 0.30 Reflektor 0.45
Infómánia 1.20 Hihetetlen, de halálos
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.25 Stahl
konyhája 9.35 Babapercek 9.45 Teleshop 10.50 Ezo.tv 12.25 Rex felügyelõ
14.20 Marina 15.20 Doktor House 16.20 Csoda Manhattanben 17.20 Update
konyha 17.25 Tiltott szerelem 18.30 Tények 19.30 Aktív 20.05 Ezek megõrül-
tek! 21.15 Ovizsaru 23.35 Propaganda 0.35 Tények 1.10 Ezo.tv 1.45 Ovizsaru
3.30 Segíts magadon! 3.55 Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 9.45 Idõfutár 11.05 A hely 11.30 Vendég a
háznál 12.00 Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus
egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium
Rádiókabaré 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 16.45 Trend-idõk 17.05 Irány Lon-
don! 17.30 Krónika 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25
Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.06 Aranyalap
20.51 Vers napról napra 21.05 Kultúrkör 21.30 Rádiószínház 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.05 Arcvonások
23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Július 6., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az este 5.55 Ma reggel 9.00 Balatoni nyár
11.05 Hacktion 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Roma kultúra 12.55 Esély
13.30 Századfordító magyarok 14.25 Kasszasiker 15.10 Angyali érintés 16.00
Capri – Az álmok szigete 17.00 Balatoni nyár 18.40 Everwood 19.30 Híradó
20.00 Sporthírek 20.15 Poén péntek 21.10 Borvacsora 22.10 Az este 22.45
Végjáték 23.30 Quincy Jones 75. születésnapi koncertje 0.55 Vér és rózsa
1.45 Everwood
RTL KLUB: 5.40 Top Shop 6.05 Fókusz 6.45 Jó reggelt, skacok! 7.30 Reflektor
7.40 Reggeli – Csak csajok 8.20 A szerelem rabjai 9.25 Gyõzike 10.25 Top
Shop 12.00 Híradó 12.05 Asztroshow 13.10 Az éden titkai 14.20 Rejtélyek
asszonya 16.15 Marichuy – A szerelem diadala 17.20 Teresa 18.30 Híradó
19.10 Fókusz 20.05 Sziklaöklû szerzetes: A 691-es járat 21.05 CSI: Miami hely-
színelõk 22.10 Gyilkos elmék 23.20 Helyszíni szemle 0.20 Reflektor 0.40
Törzsutas 1.15 Nagyágyúk 2.05 Autómánia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Alexandra Pódium 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.35
Stahl konyhája 9.40 Babapercek 9.45 Teleshop 10.50 Ezo.tv 12.25 A láthatat-
lan ember 14.20 Marina 15.20 Doktor House 16.20 Csoda Manhattanben
17.20 Update konyha 17.25 Tiltott szerelem 18.30 Tények 19.30 Aktív 20.05
Ezek megõrültek! 21.15 Daylight – Alagút a halálba 23.35 Aktív 0.05 Tények
0.40 Ezo.tv 1.40 Silk Way – Rally 2012 2.10 Daylight – Alagút a halálba 4.30
Alexandra pódium 4.55 Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 8.45 Sport 9.00 Napközben 9.45 Idõfutár 11.05 A hely 11.30 Vendég a
háznál 12.00 Krónika 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A Magyar Pün-
kösdi Egyház félórája 14.05 Alma és fája 14.35 Regényes történelem 15.00
Krónika 15.10 Prémium Hely 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.06 Trend-Idõk
17.30 Krónika 18.00 Ütközõ 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30
Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.06 Aranyalap 20.51 Vers napról napra
21.04 Kultúrkör 21.30 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A
nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.05 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

MÛSORA

P O L G Á R Õ R V O N A L
Lakossági bejelentések és segítségkérések a

polgárõrségtõl éjjel-nappal a következõ telefonszámon:
06 (30) 6210 651,   e-mail: polgarorseg@indamail.hu
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FOGSORJAVÍTÁS
06 25 468 556, 06 70 382 8512

KAUKÁZUSI KUTYUSOK ELADÓK!
2012. május 4-én születtek.

06 30 6394 458

HOMLOKZATI
HÕSZIGETELÕ-RENDSZER

terranova vakolattal,
komplett 5 cm-es 1398 Ft/m2-tõl,

7 cm-es 1699 Ft/m2-tõl,
10 cm-es Ft/m2-tõl.

Garanciával,
ingyenes szállítás és állvány.

06 74 675 530

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!

Gépelést vállalok! Telefon: 06 (70) 282 1775

Cecén családi ház eladó. 06 (70) 340 7282

Sárbogárd, József u.19./b. 2. emeleti, 54 m2-es
erkélyes, felújított lakás eladó. 06 (20) 972
3915, 06 (30) 448 7915

5,46 ha szántó, illetve legelõ, Rétszilas és Cece
közt, a 63-as út mellett, a Bércesnél balra, õszi
étkezési búzával bevetve, eladó. Ár megegye-
zés szerint. 06 (30) 939 2212.

Csendes környéken, tehermentes, összközmû-
vesített ingatlan eladó. Érdeklõdni: 06 (30) 4550
365. (4507028)

Svéd frissítõ masszázs tanfolyam indul július
7-én. Engedélyszám: 00842-2011. Telefon: 06
(20) 437 4869.

Mátrai kirándulást szervezünk július 7-ére. Ér-
deklõdni: 06 (70) 943 3359

Minõségi cser, akác tûzifa. Cser kugli: 1900.-,
cser hasított: 1950.-, cser méter: 1840.-, akác
kugli: 2280.-, akác hasogatott: 2350.-, akác mé-
ter: 2100.-. Sárbogárdon ingyenes házhoz szállí-
tás. Érdeklõdni: 06 (20) 406 9267. További tûzi-
fánk vegyes: kugli: 1820.-, hasogatott: 1930.-,
méter: 1770.-.(4507043)

Családi ház eladó Töbörzsökön. Irányár:
7.000.000 Ft. 06 (20) 274 0024 (4507073)

Kazánok 98.000 Ft-tól. Gyári garanciával. 06
(20) 947 5970 (4507712)

Lambéria 998 Ft/m2-tõl, hajópadló 1499
Ft/m2-tõl, tetõcserép 1299 Ft/m2-tõl 06 (74)
675 530 (4507712)

Sárbogárdi munkahelyre pénzügyi adminiszt-
rátort keresünk. Minimum elvárás a jelentkezõ-
vel szemben: középfokú pénzügyi végzettség,
számítógép felhasználó szintû ismeret, B. kate-
góriás jogosítvány. Jelentkezni: fényképes ön-
életrajzzal a suzukibarta@suzukibarta.hu email
címen lehet.

Szobafenyõ helyhiány miatt eladó. 06 (30) 480
1269 (4507708)

Gyakorlattal rendelkezõ szakácsot, vagy fõzés-
ben jártas konyhai kisegítõt keresek. 06 (70)
429 1650

Néma májkacsák eladók, 4 hetesek. 06 (20)
544 9382 (4507098)

2 db 90x2 méteres, fakeretes ágy, betéttel el-
adó. 06 (30) 895 2914 (45087096)

Sárbogárdon, az Ady-lakótelepen 1. vagy 2.
emeleti lakást keresek. Érdeklõdni: 06 (70) 363
0835 (4507706)

ÉRETTSÉGI KÉPZÉS
FELNÕTTEKNEK!

Szerezzen iskolánkban érettségi bizonyítványt, hogy ezáltal tarthassa
meg munkahelyét, vagy találjon kedvezõbb és elõnyösebb lehetõséget
a munkaerõpiacon! Meglévõ bizonyítványát is beszámítjuk, ha van
szakmunkás, illetve szakiskolai végzettsége, vagy már megkezdte kö-
zépiskolai tanulmányait más intézményben!

Képzések helyszíne: alsószentiváni iskola.
Tanítás: esti tagozatos munkarend szerint, heti két alkalommal.

Bõvebb információk, jelentkezés:
személyesen az alsószentiváni általános iskolában

(Alsószentiván, Béke út 112.),
munkanapokon 8 és 17 óra között telefon: (25) 504 710 (Kiss Attila)

e-mail: kissattila@bela-aszentivan.sulinet.hu
honlap: www.asztivaniskola.lapunk.hu

(Felnõttoktatás – Jelentkezési tudnivalók menüpont)

GOLGOTA TEMETKEZÉS
T E L J E S K Ö R Û T E M E T K E Z É S I

S Z O L G Á L T A T Á S É S Ü G Y I N T É Z É S .
Ügyelet éjjel-nappal. Telefon: 06 (30) 709 2231

Iroda és bemutatóterem:
Sárbogárd, Köztársaság út 180/a.

ÁLLATORVOSIÁLLATORVOSI
RENDELÕRENDELÕ

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

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

Nyitva: H–P: 16.00-18.00,Nyitva: H–P: 16.00-18.00,
Szo: 9.00-11.00Szo: 9.00-11.00
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Húsz éve történt
Lapozgatom a Bogárd és Vidéke hetilap húsz évvel ezelõtti számait.
Micsoda izgalmas címek, micsoda izgalmas idõk voltak azok, amikor
az életünk gyökerestõl átalakult! Csak a címeket idézem: Sertés-
botrány Nagylókon, Betörõ fojtókötéllel. És egészen belefeledkeztem
Az óvodalátogató kecskegida történetébe. Ez a tündéri helyi népmese
arról szól, hogy egyszer Csundi elszabadult kecskéje betévedt láncos-
tul az óvodába, amit aztán Podesz vitt haza. A július 10-i számban Kiss
Józsefné története a kenyér megrontásáról ugyancsak megragadta
figyelmemet, és végigolvastam.
Akkoriban ufó lázban égett Sárbogárd és környéke. A suszterhegyi
legelõn Pápai István, a zeneiskola igazgatója fedezte fel hajnali sétája
közben a fûköröket, amiket a népnyelv boszorkányköröknek nevez.
Hétrõl hétre újabb helyekrõl érkeztek bejelentések a gabonakörök-
rõl. Mezõfalváról jött a hír, hogy a dombtetõn a gabonatáblában ta-
lált gabonakörben játszottak, hengergõztek a gyerekek, akik aztán
delejes állapotba kerültek. Nagy, nehéz fémtárgyak is megragadtak a
testükön. Az egyik gyerek egy vasalóval próbálkozott, és mindenki
ámulatára, az is odaragadt a mellkasára, s ezzel sétált az utcán.
A leglátványosabb gabonaköröket kombájnnal aratók találták Nagy-
hörcsökön egy gabonatáblában. Ettõl mi is „ragadósak” lettünk. Egy
éjszaka hatalmas ufót láttak a honvédségi lakótelep fölött. Ugyaneb-
ben az idõben a laktanyánál is tapasztaltak furcsa jelenségeket isme-
retlen repülõ tárgyakkal kapcsolatban. Aztán elmúlt az ufó láz. Azóta
hírét se hallottuk hasonló eseteknek.
Hónapokig tartotta izgalomban a lakosságot, hogy az egész térségben
kiépítették az automata telefonhálózatot, s ennek következtében
végre megszûnt a telefonhiány, nem kellett várni már a kézi kapcso-
lásra, tárcsázásra, azonnal kapcsolt a crossbar telefonközpont, amit
népiesen csak „Forgó-morgónak” becéztek. De akkor hol volt még a
mobiltelefon? Az elsõ „bunkófonok” megjelenéséig még néhány évet
kellett várni.
Egy másik érdekes írás is felkeltette a figyelmem. A címe: Tülekedés a
szovjet lakásokért. Az alig egy éve kivonult szovjet csapatok tiszti laká-
sait az eladást lebonyolító Barokk Kft. ajánlotta fel eladásra. Sokan
spekulációs céllal vásároltak itt lakást, amit aztán albérletbe kívántak
kiadni, ezzel jutva biztos jövedelemhez. A cikkben olvasom, hogy a
tülekedés oka az emberi mohóság, mert voltak, akik két-három lakás-
ra is befizettek. Mai mértékkel mérve ez kitûnõ befektetés volt, hi-
szen egy földszinti háromszobás lakás 700 ezer Ft-ba került, a kétszo-
básak ára pedig potom 584 ezer Ft-ot taksált. A felsõbb emeleteken a
lakások ennél jóval olcsóbbak voltak. Ezekbõl a lakásokból jött létre
aztán az Árpád-lakótelep. A következõ években nem egyszer szere-
pelt az újság botránykrónikájában ez a lakótelep. Volt elsikkasztott
fûtéspénz, közös képviselõk leváltása, csõdhelyzet a közüzemi díjak
nem fizetéséért, csõtörés, amelybõl hónapokig folyt a víz. A vízmû
persze próbálta behajtani az adósságot. Ha nem fizettek, idõlegesen
elzárták ott a vizet. Éppen a napokban jutottak olyan elhatározásra a
lakók, hogy függetlenítik magukat a közös vízrendszertõl, mert in-
gük-gatyájuk rámegy az elfolyó víz miatti túlfizetésekre. A lakótelep
többször volt a politika játszótere is. Különösen választások idején
jöttek ide képviselõ-jelöltek, s ígértek fût-fát a lakótelep problémái-
nak megoldására, csakhogy rájuk szavazzanak.
Folytatásokban olvashattuk akkoriban Horváth Gyuri: Maffiakarrier
címû kisregényét. Ki gondolná, hogy Sárbogárdon akkoriban szökött
szárba az a maffiavilág, amelynek talaján nõttek föl azok a fiatalok,
akik a veszprémi gyilkosság fõszereplõi lettek? S a június 26-i szám-
ban: „A maffia bosszúja” címû írásban olvasom, hogy ennek a maffiás
dolognak fele se tréfa, mert életveszélyesen megfenyegettek egy
rendõrt, aki letartóztatta a banda egyik tagját. A munkából hazafelé
tartó rendõrt autóval próbálták elgázolni.
Rendõreink nemzetközi porondon is öregbítették az ország hírnevét.
A június 19-i lapszámban olvashatjuk Streng Ferenc rendõr fõhad-
nagy levelét, amit Kambodzsából küldött, ahol sárbogárdi rendõr-
tisztként az ENSZ UNTAC rendõri megfigyelõjeként teljesített szol-
gálatot 1992. május 17-e óta. Feri azóta több helyen teljesített már
nemzetközi szolgálatot.
A régi lapszámokba a könyvtárban és szerkesztõségünkben is belela-
pozhatnak az érdeklõdõk.

Hargitai Lajos

Meghívó

SZENT LÁSZLÓ-NAPI
HANGVERSENY

Helyszín: Sárbogárd, Szent László Király
Római Katolikus Plébániatemplom

Idõpont: 2012. június 30. 17 óra.

Fellépnek:
Schola Catholica Kamarakórus,

Georgikon Egyetemi Kórus.

Közremûködnek: Molnár Marcell (zongora),
Varga Patrik (hegedû) –

a Bartók Béla Zenemûvészeti
Szakközépiskola növendékei;

továbbá: Váczi Violetta (fuvola), Bartalis Bertalan
(trombita), Kék Otília (gitár), Bakonyi Balázs (gitár).

Vezényel: Bakonyi István.

Könyvajánló

Jonas Jonasson:
A százéves ember, aki kimászott

az ablakon és eltûnt
Jó hírünk van a magyar olva-
sók számára: Rejtõ Jenõ a
messzi északon, Svédország-
ban reinkarnálódott! Jonas
Jonassonnak hívják. Ez a
Jonasson pedig nekiállt, és
megírta a modern, 21. századi
Svejket. Fülig Jimmy szelleme
összetalálkozott az egykori
cseh bakával, s ennek a talál-
kozásnak frenetikus történet-
folyam lett az eredménye.
Egy svéd kisvárosban, az idõ-
sek otthonában születésnapi
ünneplésre készülnek: az ott-
hon lakóját, a százéves Allan
Karlssont akarják felköszön-
teni – el tudnak képzelni en-
nél érdektelenebb kezdést?
Pedig ez a ravasz Jonasson bizony így kezdi kalandregényét,
hogy aztán átcsapjon egy teljesen kiszámíthatatlan és végtele-
nül vicces ámokfutásba, amelynek minden egyes fordulata el-
ismerõ csettintésre készteti az olvasót, és minden bekezdés-
ben ott van legalább egy, de inkább több ütõs poén. Nem hiába
vásárolták meg a könyvet egy év alatt majd’ nyolcszázezren a
kilencmilliós Svédországban, és jelentették meg több mint
harminc nyelven szerte a világon.

Forrás: bookline.hu

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke

eseményeirõl
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Szezonzáró a Sárszentmiklósi SE-nélSzezonzáró a Sárszentmiklósi SE-nél

Színtér – avagy nyári napközis táborSzíntér – avagy nyári napközis tábor
a miklósi ÁMK-bana miklósi ÁMK-ban

NYÁRI
NYITVA TARTÁS

Értesítjük tisztelt ügyfeleinket,
hogy szerkesztõségünk

július 2-ától augusztus végéig
hétköznap 8–16 óráig tart nyitva.

Szerkesztõség


