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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

A LELKESEDÉS
RAGADÓS

A lelkesedés ragadós – bár, kell hozzá egy-
fajta nyitottság a lelkesedõ felé a lelkese-
dés elõtt álló részérõl.
Tatár Csabi lelkesedésének nem lehetett
ellenállni. „Tûzön–vízen át” megérkezett
a fúvósaival Nagykanizsáról Sárbogárdra,
színpadra állt, és energikus, csupa mosoly
személye magával ragadta a „kezére ját-
szókat” valamint a közönséget egyaránt.
Olyan vonzereje volt a lelkesedésének,
hogy szívem szerint táncra keltem volna
(neki se kellett volna sok az emelvényen,
annyira átjárta a ritmus). Sodrása még ak-
kor is vitte a fúvósait, amikor már rég nem
a színpadon, hanem a közönség térfelén
álltak – de nem bírtak magukkal (jó érte-
lemben).

Irigylésre méltó, követendõ példa, ha vala-
ki teljes szívvel–lélekkel, magát odaszánva
teszi azt, amire rendeltetett. Úgy is fogal-
mazhatnék, hogy a Lélek munkálkodik
benne.
Bizonyára nincs semmi sem nehézségek
nélkül, de az elszántakat a kihívás még job-
ban lelkesíti.
A mámoros tettrekészség nagy dolgokra
képes – honfoglalásra, honalapításra, for-
radalomra és szabadságharcra. A lelkese-
dés a reménytelen falakon át is utat tud
törni.

Hargitai–Kiss Virág
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Vadásznap Alapon
„Vadász vagyok Hunor s Magor nyomán
Sok kincset õrzök, mit rejt szép hazám

Nádas berek és erdõs rengeteg
Sok vadja várja jöttömet”

(Vadászhimnusz – részlet)

Nézegetem az alapi vadásztársaság nagy-
termében a régi képeket. S ott van bekere-
tezve a vadászhimnusz is. Ezzel köszöntik
mindig ünnepélyesen a vadterítéket, meg-
adva a tiszteletet az elejtett vadnak és a
vadnak hajlékot adó természetnek, erdõk-
nek, mezõknek, vizeknek, s a madarak
röptét segítõ levegõégnek a vadászok. Az
idei vadásznap vendége vagyok én is csalá-
dommal együtt. Elbûvölõ az a meleg ven-
dégszeretet, amellyel Méhes Lajos és 47
vadásztársa családjaikkal egyetemben fo-
gadnak bennünket. No, és az asszonyok, a
hûséges vadászfeleségek – köztük Méhes
Lajos felesége, Julika –, akik nélkül a ke-
mény férfinép ugyan mire menne?!
Térségünkben a nyári programok közül ta-
lán az egyik legemlékezetesebb marad az
idei alapi vadásznap. Évek óta a nagykö-
zönség számára is nyitott ez a rendezvény,
amelyre egyre többen érkeznek a környe-
zõ településekrõl és messzebbrõl is. A ren-
dezvény nyitottsága mellett sikerrel meg-
õrizte családiasságát. Aki ide eljött, ez a
nagycsalád meleg szívvel befogadta, étel-

lel, itallal jól tartotta, és aki végig maradt
másnap reggelig, az élményekbõl, szóra-
koztató programokból ki nem fogyott, s ki-
világos kivirradatig mulathatott.
Sok család minden évben kitelepül. A fás,
bokros területen, ugyanott, mint tavaly,
most is tanyát ütöttek, s itt sütöttek, fõztek,
miközben a családtagok részt vettek a több
helyszínen zajló programokban. Képvisel-
tették magukat a rendezvényen a duna-
földvári, enyingi, tolnanémedi, kisszékelyi,
németkéri, dunaújvárosi, ajkai vadásztár-
saságok, valamint Szerbiából a zentai és
adai vadásztársaság. Az eseményt megtisz-
telte jelenlétével Oláh Csaba, a Magyar
Vadászati Kulturális Egyesület elnöke is.

A rendezvény házigazdája, az Alapi Va-
dásztársaság kitett magáért. A sokféle
program mellett több kiállítást is megte-
kinthettek az érdeklõdõk. A veszprémi
Méretes Szabó Kft történelmi ruhabe-
mutatóját a vadászház nagytermében le-
hetett megnézni. Egy sátorban kerá-
mia-bemutató és -vásár volt, de eljöttek
a sárbogárdi kézmûvesek is gyönyörû
munkáikkal. Meg lehetett nézni a va-
dásztrófeákból, vadászkésekbõl, vadász-
festményekbõl rendezett kiállítást, és
egy sátorban gyönyörködhettek Simon
Imre fa-, csontfaragványaiban, és kézbe

vehették Imre gyönyörûen díszített mes-
terlövész-vadászfegyverét is.
A családi ebédfõzések mellett nagy bográ-
csokban készült a közös ebéd: két üstben
halászlé, két üstben õzpörkölt Kiss József
és Barabás Tamás szakácsok közremûkö-
désével. Juhász Laci mellett id. Nagy Tibor
segédkezett két nagy üstnél, amelyekben
halászlé és vaddisznópörkölt készült. Nagy
Dezsõ Tar Pityuval és Tar Janival készített
a vadpörkölt mellett különlegességként
vaddisznóból készült ragut. Egy nagy bog-
rácsban Méhesné Julika és Nyikosné Kat-
zenberger Erika fácánlevest fõzött. Míg
aztán a nõk elmentek átöltözni és kicsit
pámpillázni, Nagy Dezsõre bízták a leves

felügyeletét, aki e tisztének hûséggel ele-
get tett. A vendégeket az asszonyok már
reggeltõl hideg sültekkel, süteménnyel és
mindenféle finomsággal fogadták.
A Bakony Vadászkürt Együttes nyitánya
után Méhes Lajos köszöntötte a vendége-
ket. Ezt követõen Pectol Lajos, az Orszá-
gos Vadászkamara Fejér Megyei Szerve-
zetének titkára mondott elgondolkodtató-
an mély értelmû beszédet. Méltatta az ala-
pi vadásztársaság munkáját Weidinger Ist-
ván, a Fejér Megyei Földmûvelési Igazga-
tóság Halászati és Vadászati osztályveze-
tõje.

Folytatás a következõ oldalon.



Bogárd és Vidéke 2012. augusztus 23. KÖZÖSSÉG 3

A díszvendégek közt köszöntötték Varga
Gábor országgyûlési képviselõt, aki közre-
mûködött az elismerések átadásában is.
A Hubertus Kereszt Arany Fokozata ki-
tüntetést kapta Kaszás Jenõ. Betegsége
miatt távollétében a díjat felesége vette át.
Munkájuk elismeréseként ajándékcsoma-
got adtak át: Kaszás Jenõnek (felesége vet-
te át), Kaszás Csabának, Idei Józsefnek,
Szántó Józsefnek, Cseh Istvánnak, Takács
Jánosnak.
A megnyitó után hagyományosan Szent
Hubertus, a vadászok védõszentjének em-
lékezetére Mészáros János plébános misé-
zett. Különleges eseményként a vadásztár-
saság egyik tagjának, Kiss Sándornak a
gyermekét a misén keresztelték meg. A va-
dásztársaság keresztelõi ajándékkal ked-
veskedett a családnak.
A vadászház melletti területen egész nap
koronglövészet zajlott. Ebben több va-
dásztársaság csapata mérte össze lövésztu-
dását. Csapatversenyben elsõ lett az
Enyingi Török Bálint Vadásztársaság, má-
sodik a Dunaföldvári Vadásztársaság, har-
madik az Alapi Vadásztársaság csapata.
Egyéniben elsõ lett Tóth Péter (Enying),
második Rabi Attila (Dunaföldvár), har-
madik Aranyos Tamás (Alap).
A solymászok és vadászíjászok látványos
bemutatója után a vadászkutyák vonultak
be gazdáik kíséretében. Székesfehérvár-
ról, Abáról, Fehérvárcsurgóról, Enyingrõl,
Alapról hoztak kutyákat. Bemutatta és jel-
lemezte a szép vadászebeket dr. Magyar
Béla kutyatenyésztõ szakértõ. Érdekes
volt a szarvasbõgõ-verseny. Megtudhat-
tuk, hogy szinte bármilyen üreges eszköz
az ökörszarvtól a kagylóig, sõt még a
folpack papírgurigája is alkalmas a szar-
vasbõgés utánzására. Két Baranya megyei
fõvadász, Jung Jenõ és Fehér Péter a triton
csigát és a magyar szürke marha szarvát
megszólaltatva imitálta a bõgõ szarvasok
hangját.
Tombolasorsolás is volt a nap folyamán. A
fõdíjat, egy vadászfegyvert Strasszer Bálint
nyerte Alapról.
A fõzõversenyre 27-en nevezték be fõztjü-
ket. A zsûri a legjobbnak Juhász László ha-
lászléjét ítélte, második lett Lõkös János
vaddisznópörköltje, harmadik Szemler Já-
nos õzraguja.
A színpadon egész nap mûsorral szórakoz-
tatták a vendégeket.
Felléptek a sárbogárdi countrytáncosok, a
Ten Dance tánccsoport, az alapi gyermek-
táncosok és a Mezõföld Népi Együttes.
Egy mazsorettcsoport mellett énekkel szó-
rakoztatta a közönséget Bodoki Betti. Es-
te fellépett Nádas György humorista, vala-
mint Csuti Csaba és Bácskai Nóra nóta-
énekesek Lakatos György és népi zeneka-
ra kíséretével. Nagy sikere volt a Sárga Ta-
xi koncertjének, majd szó szerint reggelig
táncoltak a vendégek a cecei Szabó zene-
kar zenéjére.
Akik ott voltak, feledhetetlen élmények-
kel lettek gazdagabbak.

Hargitai Lajos

Csatazaj Nagylókon
Ígéretesnek tûnt már elõre a Nagylókért Kulturális Társaság illetve Szabó Bálint által va-
sárnapra szervezett történelmi nap, és valóban izgalmas programban volt részük a
nagylóki Tavipalotához érkezõknek. A számos helyi, környékbeli vagy távolabbról jött
kézmûves között – akik kiköltöztek szerszámaikkal, termékeikkel erre a napra – többek
között láthattunk kovácsmestert, bõröst, fafaragót, seprûkészítõt is. De különleges lát-
ványosság volt a sok török kori ruhába öltözött résztvevõ – a Bethlen Gábor Hagyomány-

õrség Egyesület, a Tatai Pálfy Kompánia –, akik lovasíjász-bemutatóval, dörgõ ágyúkkal
és puskákkal, színdarabbal, csatajelenettel varázsoltak vissza minket az idõben. Ugyan-
csak érdekességnek számított a Héttorony Hangászok és a Festeres Zenekar koncertje.
A Hangászok egyúttal bemutatták hangszereiket is, kivételes részletekkel szolgálva.

Félelmetes volt, ahogy a török–magyar összecsapást követõen félelmetes csatakiáltással,
kirántott karddal a nézõk közé „rontottak” a vitézek. No, de nem esett senkinek semmi
baja. Csak egy földre tett tányér tartalma bánta a felvert por miatt.

Hargitai–Kiss Virág
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Szent István ünnepe Sárbogárdon
Szerényen ünnepelt Sárbogárd augusztus
20-án, de a nyomasztó melegben nem is
volt ez baj. Nem volt körhinta meg egész
napos programfolyam, csend uralkodott a
szívében föllobogózott városban. Viszont a
délelõtti lélekemelõ ökumenikus istentisz-
telet a sárbogárdi református templom-
ban (melyrõl külön tudósítást olvashat-
nak) és a délutáni mûsor a mûvelõdési
házban méltóképpen emlékezetessé tették
a nemzeti ünnepet.
A 17 órakor kezdõdõ rendezvényen a
Himnusz közös eléneklését követõen a
Huszics Vendel Kórus adott mûsort, nyi-
tányként az Ének Szent István királyhoz cí-
met viselõ Kodály-feldolgozást, majd Bach
Honszeretet címû mûvét elõadva. Dr.
Makkos Norbert Szózatot megelevenítõ,
megrendítõ szavalatával a romantikus
„Sárbogárd, Dombóvár” vont különleges
párhuzamot.
A zenében, versben elhangzott gondola-
tokhoz kapcsolódtak az ünnepi beszédek
is. Államalapító Szent István örökérvényû
példáját, tanítását idézték fel szónoklatuk-
ban Varga Gábor országgyûlési képviselõ,
valamint dr. Sükösd Tamás polgármester.
Augusztus 20-a egyben a helyi elismerések
adományozásának dátuma is minden év-
ben.
Dancs Ferencet Sárbogárd díszpolgárává
tüntették ki posztumusz kiemelkedõen je-
les emberi magatartásáért, pedagógusi,
közéleti tevékenységéért.
Dancs Ferenc 1926. augusztus 2-án szüle-
tett Sárszentmiklóson. A polgári iskolát
Sárbogárdon végezte, majd a Budapesti
Állami Liceum és Tanítóképzõ Intézetben
diplomázott 1947-ben. Elsõ munkahelye a
sárbogárdi római katolikus iskola volt,
majd 1948. szeptember 1-jétõl Sárszent-
miklósra helyezték, ahol 1961. december
15-éig dolgozott tanítóként, késõbb igaz-
gatóhelyettesként. 1953 és 1956 között Pé-
csett levelezõ tagozaton biológia–földrajz
szakos tanári diplomát szerzett.
1961–1970-ig a Sárbogárdi Járási Tanács
mûvelõdési osztályát vezette. Nagy lelke-
sedéssel szervezte a járás iskoláinak peda-
gógiai munkáját. Embersége, segítõkész-
sége, szakmai felkészültsége miatt tisztelte
a járás pedagógustársadalma. Irányítása
nyomán pedagógusok szakmai közösségei
mûködtek együtt a rendszeres továbbkép-
zéseken. Sok energiát fordított a szakos-
ellátottság javítására. Elérte, hogy a járás
településein szolgálati lakások szolgálják a
pedagógusok letelepedését, s ezáltal a
nevelõtestületek megerõsödjenek.
1970. augusztus 1-jétõl nyugdíjazásáig,
1986-ig a Sárszentmiklósi Általános Iskola
igazgatói posztját töltötte be, s ezalatt is-
kolát bõvített, taneszközöket fejlesztett,
igényes, összetartó tantestületi közösséget
kovácsolt össze.
A közéletben is szerepet vállalt szakszer-
vezeti gazdasági felelõsként, járási szak-

szervezeti titkárként. Évekig tagja volt a
helyi választási bizottságnak.
1967-ben megkapta az Oktatásügy Kiváló
Dolgozója címet, 1970-ben a Munka Ér-
demrend Ezüst fokozatát, 1981-ben a Fej-
ér megyei Közoktatási Díjat.

Feri bácsi elismerését két fia, Gyula és Fe-
renc vette át.
Örsi Emil Mártonnak „Sárbogárd Város
Sportjáért” kitüntetést adományozott a
képviselõ-testület a hosszú éveken keresz-
tül több sportágban folytatott kiemelkedõ
sportolói és sportszervezõi tevékenysége
okán.

Örsi Emil 1930. február 3-án született Bu-
dafokon. Az 5 elemi elvégzése után gimná-
ziumi érettségit, majd magasépítõ techni-
kusi végzettséget szerzett. Középiskolás
korában úszott, vízipólózott, Dunaújvá-
rosban a birkózószakosztálynak volt ver-
senyzõje. 1959-ben a Testnevelési Fõisko-
lán sportvezetõ–sportszervezõ szakképe-
sítést szerzett. Bírói képesítéssel is rendel-
kezik országos I. osztályú sakk, valamint a
II. osztályú labdarúgás területén. 1958-
ban a Fejér Megyei Sport Tanács Sárbo-
gárdra helyezte járási sportfelügyelõnek, s
három tanéven át tanította a helyi gimná-
ziumban a birkózást. 1958–1968-ig labda-
rúgó-játékvezetõként mûködött, fõleg a
sárbogárdi járás területén. Késõbb ellenõr
és oktató lett. Az évente megrendezett
Szpartakiád versenyeken versenyzõként
vett részt súlylökésben és gránáthajítás-
ban. A legtöbb sikert a sakkban érte el: II.
osztályú versenyzõ volt. Csapata bejutott
az 1959-es Szpartakiád verseny országos
döntõjébe. 1961-ben a pécsi országos
Szpartakiádra két csapatot készített fel. Az
országos versenyen Sárhatvan röplabda-
csapata 5. helyezést, Káloz kézilabdacsa-
pata 8. helyezést ért el. Minden ünnepen
szimultánok szervezésével résztvevõként
szerepelt. Az általa vezetett sakkszakosz-

tály az olimpiai járási pontversenyt mindig
magasan nyerte. Munkáját kitüntetések-
kel ismerték el. Színes egyénisége, kiváló
humora, embersége, közvetlensége, felejt-
hetetlen megjelenése miatt Sárbogárd
közismert polgára.
Szalai Sándorné „Sárbogárd Város Szol-
gálatáért” kitüntetõ címet vehetett át az
egészségügyben eltöltött hosszú, a betege-
ket szolgáló, kiemelkedõen eredményes
munkájáért.

Szalai Sándorné, született Széni Mária a
II. számú háziorvosi körzet ápolónõje. 14
éves korában kezdett dolgozni. Elõször
betanított munkásként kesztyûket varrt a
honvédségi laktanyában, majd beiratko-
zott az egészségügyi szakiskolába, ahol
1973-ban ápolónõi képesítést szerzett. Ez-
után háziorvosi körzetben vállalt munkát,
közben továbbtanult. Elõször leérettségi-
zett, majd 1981-ben a körzeti ápolónõi ké-
pesítést is megkapta. Több mint 30 éve
ugyanabban a háziorvosi körzetben dolgo-
zik. Munkáját nagy szorgalommal és em-
pátiával végzi. A betegek szeretik, megbe-
csülik és bizalommal fordulnak hozzá. Te-
rületi munkáját is kiválóan ellátja: injekci-
óz, fekvõbetegektõl vesz vért és azt a labor-
ba szállítja. Az egészségügyi napok tevé-
keny résztvevõje. A körzet háziorvosa is
elégedett munkájával, mert nem kevés ad-
minisztrációs tevékenységét igyekszik
naprakészen tartani. 2011. június 1-je óta
nyugdíjas, de fõállásban továbbra is helyt-
áll. Két fiú édesanyja. Férje szintén az
egészségügyben dolgozik.
Nagy Károly „Sárbogárd Város Gazdasá-
gi Fejlõdéséért” kitüntetésben részesült.

1956. szeptember 26-án született. Tanul-
mányait a Sárszentmiklósi Általános Isko-
lában kezdte, majd Székesfehérváron au-
tószerelõként végzett. 30 éve egyéni vállal-
kozó, fõ tevékenysége a fuvarozás, fuvaro-
zásszervezés és fakereskedelem. Vállalko-

Folytatás a következõ oldalon.
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zását fokozatosan fejlesztette. Szorgalmas
munkája eredményeként ma már 5 teher-
gépkocsival és 10 alvállalkozóval dolgozik.
2010-ben, a nehéz gazdasági helyzet elle-
nére, NKJ Trans Kft. néven céget alapí-
tott, melynek a Rákóczi utcában alakított
ki igényes telephelyet. Vállalkozásai mel-
lett évek óta részt vesz sárbogárdi civil
szervezetek támogatásában; ott található a
Sárszentmiklósi Iskoláért Alapítvány, a
Sárszentmiklósi Katolikus Megújulásáért
Alapítvány alapítói névsorában. Utóbbi
szervezetet ma is jelentõs összeggel támo-
gatja. A 90-es években több éven keresztül
támogatta a Sárbogárdi Sportegyesület
labdarúgó-szakosztályát. Jelentõs szerepe
volt abban, hogy létrejött és ma is élõ Sár-
bogárd és Zetelaka között a testvérvárosi
kapcsolat. Három gyermek édesapja.
Munkáját magas színvonalon, tisztessége-
sen, a lakosság megelégedésére végzi. Kor-
rekt és szerény személyét tisztelet övezi az
egész városban. Minõsített adózó, a város
egyik legjobb adófizetõ polgára.
A kitüntetettek az elismerés mellé egy-egy
Domján János pékségében készült, nem-
zeti szalaggal átkötött új kenyeret is kap-
tak.
Mindannyiuknak gratulálunk!
A zenés–táncos magyar hagyományok õr-
zõjeként színpadra lépett a Sárréti Csóka-
virág néptáncegyüttes is két felvonásban, a
Kóborzengõ zenekar kíséretében, nagy si-
kert aratva a közönség körében.

Hargitai–Kiss Virág

Ünnep és vízifocee
Augusztus 19-én Cecén is
dübörögtek a huszadikai
programok: az általános
iskola adott otthont (és
színpadot) a fellépõknek
és a szórakozni vágyó gye-
rekeknek. Délelõtt arcfes-
tés, gyöngyfûzés, lufi-
hajtogatás, Bíró Krisztina,
és négy dunaújvárosi kore-
ográfus táncos–zenés gye-
rekmûsora kötötte le a
gyerekek, érdeklõdõk fi-
gyelmét a Cecéért Köz-
hasznú Egyesület és a Bú-
zavirág Népdalkör szerve-
zésében. Egyúttal lehetõ-
ség nyílt a pályán futballo-
zásra, a faluban sétakocsizásra, ugrálóvárazásra, miközben családok, barátok kondérjaiban
fõtt az ebéd.
Délután is folytak a programok. A színpadon ünnepi mûsor keretében lépett föl a helyi Bú-
zavirág Népdalkör, a Gerlice néptáncegyüttes és pusztahencsei vendégeik, valamint a cecei
társastáncosok és a sárkeresztúri Napsugár Népdalkör, illetve Ludányi Jánosné nótákkal.
Ez alkalommal kerültek átadásra a „Községünkért” és a „Virágos, tiszta porta” oklevelek
is.

Mindeközben a Jókai utca
közepén is elindult a moz-
golódás. Vizestartályok,
felfújható focipálya, szap-
pan és zene – ezek voltak a
mérvadó „eszközök”, na,
meg a jó hangulat! Elõször
rendeztek Cecén vízifocit
a Cecei Cukrászda, a V8
Vendéglõ és Sebestyén
Éva szervezésében.
Aki nem ismeri (és nyilván
sokan vagyunk/voltunk
így), annak elmondom a
játék lényegét: egy bekerí-
tett, ugrálóvárszerû térbe
éppen annyi embert kell
bezárni, amennyi elfér ah-
hoz, hogy csapatokat ala-
kítva a húzódások, zúzó-
dások és törések elkerülé-
se mellett a kapuba juttas-
sanak egy labdát (ami per-

sze magától is gurul). Nem is tûnik nehéznek, ugye? De ha azt mondom, hogy ez a meden-
ce–ugrálóvár–focipálya folyamatosan telik meg vízzel, ami nagyon csúszóssá teszi a terepet,
akkor már kevésbé mutatkozik egyszerûnek. De nincs vége! A folyamatos locsolás mellett a
játék elején még egy adag folyékony szappant is adnak a hozzávalókhoz, hogy tökéletes le-
gyen az igazi õrültség receptje. Ha ez sem volna elég, akkor a dolgot megfûszerezhetjük
olyan emberekkel, akik a kikapcsolódásnak ezt a formáját eszméletlenül élvezik, csúsz-
nak–másznak, löknek–rúgnak, úgyhogy most különösen kellett figyelni a saját testi épsé-
günkre, mert a koordináció igencsak nehézkes volt mindenki részérõl.
Ha kommentátori szemmel néznénk a dolgot, azt kellene mondanunk, hogy a mérkõzése-
ken fõképp mezõnyjáték folyt, mivel a labda kevesebb alkalommal hatolt át az itt-ott elcsú-
szott és fetrengõ védõk tömegén. A becsúszó szerelések aránya megnõtt, s mivel a játéko-
sokból kinevezett és pályán lévõ kb. 14 játékvezetõ nem találta veszélyesnek és szabályta-
lannak ezeket, így a futballmérkõzés egy idõ után kosár-, majd kézilabdává változott, a vé-
gén pedig a vizes játékoknak egy teljesen új válfaját alkották meg a ceceiek.
Az eleinte lassan gyülekezõ játékosállomány meghozta a nézõk kedvét is a furcsa sporthoz,
akik magukat sem kímélve rúgták a bõrt, s harcolták ki a gyõzelmet a csapatoknak. A baj-
nokságként indult mérkõzéseknek csak gyõztesei lettek, ugyanis mindenki elvesztette a fo-
nalat az eredményt illetõen, így csak a meccsek végén próbálták meggyõzni egymást a leg-
hangosabb játékosok a gyõzelemrõl – persze csak barátságosan!
A játékosok köszönik a lehetõséget, remélik, hogy vándorkupa lesz, így jövõre is összeáll-
hatnak a csapatok – addigra talán kipihenik az idei játékok fáradalmait.

Menyhárt Daniella

Könyvajánló

Tatay Sándor

A Simeon ház –
Simeon család I.

Tatay Sándor „A Si-
meon család” címû
regényciklusának el-
sõ kötete, „A Simeon
ház” részint a dunán-
túli Úrkúton, a család
régi kúriáján, részint
Budapesten játszó-
dik. A család feje, Jó-
zsef Úrkúton él, és
élete egyetlen nagy
szenvedélyének, a
versenylónevelés-
nek hódol. Három leánya közül a legidõsebb, Klá-
ra, egy tanító menyasszonya, de nem szereti jö-
vendõbelijét, s mivel nem akarja hazugságban
leélni életét, rokonai segítségével Pestre költö-
zik – ahol is beleszeret földijébe, a gazdag
Lupovics Ivánba. A férfi számára a szerelem
azonban nem több futó kalandnál.
Kitör a világháború: az író megdöbbentõ képet
rajzol a háború vámszedõirõl, a hadiszállítókról,
kufárokról, feketézõkrõl. A háborús évek zûrza-
varában nõ fel Viola, a kisebbik lány, aki tanítónõ
lesz egy bányászfalucskában, majd a Tanács-
köztársaság idején minden erejét latba vetve
dolgozik a népjóléti bizottságban a sokat szenve-
dett bányászasszonyok érdekében. A forrada-
lom bukása után internálják. Ezzel a motívummal
zárul „A Simeon család” elsõ kötete.
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Vándorlásaim
2. rész

Az életem nagy változásai idején az álmaim is mindig a vízhez kö-
tõdnek. Hol hatalmas folyón kellett átkelnem veszélyes örvények
közt, hol a folyó sodrásával úszom, evezek, sokszor árral szemben
küzdök a vízzel. Bizony, a valós életemben is sokszor kellett árral
szemben, a megszokásokkal, elvárásokkal szemben küzdenem.
Amikor az elsõ házasságom válságba került, azon a nyáron, míg a
gyerekek a nagyszülõknél nyaraltak, magányos útra indultam egy
vekni kenyérrel, szalonnával, ötven forinttal a zsebemben, és egy
szatyor nyári almával indultam el szülõfalumból az Átok-csator-
nán árral szemben, egypárevezõs csónakommal. Nem vittem sát-
rat se, csak egy szál pokrócot éjszakára takarónak. Így indultam
bele a vakvilágba, hogy egyhónapos remeteségben szembenézzek
a lelkemben háborgó bánattal. Nem volt bennem félelem a bi-
zonytalanságtól, a hosszú magánytól. Ráhagyatkoztam a sorsra.
A folyó sodrása nem volt erõs, de állandó evezést követelt, hogy
elõre haladhassak. Az evezés monoton egyhangúsága segített,
hogy eltávolodjak az élet aggodalmaitól, s kinyíljon bennem az a
belsõ tér, amelyben ott voltak sorsom nagy kérdéseire a válaszle-
hetõségek. A csatorna lakott települést alig érint, végig mocsarak,
tõzeglápok, a Kiskunság homokdûnéi és szikes pusztaságai közt
kanyarog, míg Dunaharasztinál eléri a csepeli Kis-Dunát. A két
háború között az itteni mocsárvilág vizeinek lecsapolására ásat-
ták ki a medrét kubikosokkal Bajáig, ahol egy zsilipen eresztik a
vizét a Dunába. Az itteni nép azért nevezte el Átok-csatornának,
mert megépülésével nemcsak a halban gazdag vizek tûntek el a
Kiskunságból, de kiszáradtak a jószágnak dús legelõt adó rétek is.
Ezzel sok ember életlehetõsége lett oda. Akkor fogtak bele sokan
a Kecskemét alatti futóhomok megzabolázásába, s keserves kín-
nal tették termõvé, szõlõt, gyümölcsöt termõ aranyhomokká a sí-
vó pusztaságot. Joggal szólt búsan a kiskunsági juhászok furulyá-
ja, míg kísérték legelészõ nyájukat a szöcskenyájas szikesen:

„Kiszáradt a mezõ, mind a sár, mind a víz,
A szegény barom is mind a juhászra níz.
Istenem, Istenem, adj egy csendes esõt,
A szegény báránynak jó legelõ mezõt.”

Gyerekkoromban még voltak akkora vizek télen, Fülöpszállás kö-
rül, hogy egyik faluból a másikba tudtunk a végtelen befagyott jé-
gen átkorcsolyázni. Nyár elején a tocsogós sekély vízben a húgom-
mal együtt kutattuk a bíbic- és szárcsafészkeket pettyes tojáso-
kért. Forró nyári napokon a Partos-Széken a szikes fûbe hasalva
lestük a délibábot. Ennek csalóka játékát semmi nem zavarta meg
abban az idõben, hiszen egészen Pestig szabadon futhatott a vég-
telen síkságon a tekintet. Nem kis tér volt ez, hiszen Pest Fülöp-
szállástól 100 km-re van. Furcsa képzõdménye a természetnek a
pusztát szegélyezõ homokvidék, ahol szabályos hegyeket hord
össze a szél, aztán rakja azt a hegyet jövõre máshová. A futóho-
mokon csak néhány borókabokor és sovány akác kapaszkodik
meg. Aztán jön egy szeles tavasz, és a bokrot, fát csúcsáig elborítja
a sivatagi hegy.
Nos, ezen a tájon kanyarog békésen, olykor meglódulva az Átok-
csatorna, amelyen evezek fölfelé. A „Csati” – így becézgettük gye-
rekkorunkban a Kiskunság folyóját – Szabadszállás közelében
egy tõzeglápon halad keresztül. Nagyon különös képzõdmény ez
a tõzegláp. A partoldal fekete a megszenesedett évszázados nád-
torzsától. Ha kilépek rá, rugalmasan hajlik. A megsüppedõ talaj-
ból víz tör föl. Egy idõben bányászták itt a tõzeget. Fûtöttek vele.

A fûtõértéke gyengébb volt, mint a barnaszéné, de szegény ember
azzal fût, amije van neki. A kibányászott tõzeg helyén mély, kris-
tálytiszta vizû tavak maradtak vissza. Egy ilyen tóban megfürödni,
s utána elheverni a rugalmasan puha tõzegmohaszõnyegen maga
a gyönyörûség. Az elsõ napi déli pihenõmet itt töltöttem.
A délutáni evezés után a kunbábonyi határban esteledett rám. A
szikes partoldalban elheveredve, a csillagos éjszaka végtelenjét
bámulva könnyû álom jött a szememre. Semmivel össze nem mér-
hetõ érzés a puszta közepén egy takaróra leheveredve aludni. Fö-
löttem a végtelen csillagsátor. Mesterséges fény sehol, csak csend
és béke. Néha egy madár szól a nád között, csobban a vízben egy
felvetõdött hal. Itt ringatózom Isten tenyerén a végtelen semmi-
ben.
A napfelkelte már a vízen talál. Evezek, míg a távolban egy tanyát
pillantok meg. Tehénbõgés hallatszik. Kikötök, és egy régi hábo-
rús alumínium csajkával a tanyához indulok frissen fejt tejért. Egy
csapat kutya üdvözöl hangos csaholással. A gazda visszaparan-
csolja õket, látva a közelgõ idegent. Aztán lekezelünk, elmon-
dom, mi járatban vagyok. Jól sejtettem, a gazdaasszony éppen be-
fejezte a tehenek fejését, és szíves szóval invitál a tornácra a kinti
asztalhoz. Hiába szabadkozom, a frissen fejt habos, meleg tej mel-
lé kínálnak házi sütésû kenyérrel, s hozzá szalonna, kolbász, hagy-
ma is kerül az asztalra. Leülnek, õk is velem reggeliznek. Nekik
nagy újság az idegen vándor, hiszen tíz kilométerre van a legköze-
lebbi lakott hely. Jó rejtekhely ez a világ elõl. Itt, a kunpeszéri ta-
nyákon bujkált az ávósok elõl Rákosi idején 12 évig Francia Kiss
Mihály, a Rongyosgárda néven elhíresült szabadcsapat életre–
halálra keresett parancsnoka. Aztán elfogták és fölakasztották a
kommunisták.
Hitetlenkedve hallgatják vándorlásom tervét vendéglátóim, az-
tán jó utat kívánva elbúcsúznak tõlem. Még megtöltöm hideg kút-
vízzel a vizesedényemet, aztán visszagyalogolok a csatornához,
beülök a csónakba és evezek egész nap. Sehol egy lélek. Kihalt a
puszta. Magamban beszélek, énekelek, miközben méterrõl mé-
terre haladok elõre. Egy helyen vadszilvafát látok. Éppen érik,
szedek hát belõle. Ez az ebédem a magammal hozott kenyérhez.
Délután egy hidat pillantok meg a távolban. Ez nagy újság! A híd-
nál a jó pár kilométerre lévõ tanyák gyerekei alakítottak ki fürdõ-
helyet. Még fejesugrót is építettek a parton. A bátrabbak a tiszte-
letemre a hídról ugranak a vízbe. Megcsodálják a csónakot. Ilyet
még életükben nem láttak. Sokáig integetnek utánam, amikor to-
vább evezek.
Folytatom.

Hargitai Lajos

SZÁNTÓVERSENY IDÉN IS!
2012. szeptember 1.
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Google
Az élet egy nagy keresés. Mindenki kutat vala-
mit egész életében, amirõl jóformán azt sem
tudja, hogy mi is pontosan. Gyerekkorunktól
kezdve él bennünk a keresési ösztön: keressük
a játékainkat, szüleinket, családunkat, baráta-
inkat; fürkésszük a világot, másokat, keressük
a szerelmet és legfõképp saját magunkat.
Olyan ez, mint az internet: ha egy kis idõt
fordítunk rá, mindenre választ kaphatunk.

Rendjén is van ez így. De vajon miért kere-
sünk? Sokat gondolkodhatunk a kérdésen, az
igazi választ talán akkor sem találjuk meg rá –
ami biztos: sosem hagyunk fel vele. Platón sze-
rint: „A keresés és a tanulás nem más, mint em-
lékezés.” Ezt bizonyítja az anamnézis-elmélet-
tel. Látszólag könnyû elindulni Platóntól, hi-
szen õ már megválaszolta helyettünk a kérdést
a „vonalhasonlattal”, melyben az emberi meg-
ismerés négy fokozatáról szól: a legalacso-
nyabb fokú ismerettõl indul (találgatás, sejtés),
majd a hiedelem, a következtetõ gondolkodás
és a legmagasabb fokon álló szellemi megisme-
résig jut. Ezeknek csak egy része fogható fel az
érzékek számára, a többi csak a gondolkodás
segítségével hozzáférhetõ. Fejlõdésének egy
bizonyos pontján minden ember számára elke-
rülhetetlen, hogy egyfajta belsõ fejlõdés útjára
lépjen, csak ez mindenkinél máshogy mutatko-
zik meg, és mindenki máshogy teszi ezt: ki el-
megy Tibetbe, más Santiago de Compostelába,
ki az olvasás útján keresi önmagát, ki mûveli
kertjeit, ki pedig be nem vallottan tesz valamit,
ami az idõk során elvezet a megismeréshez. De
valahogy mindannyian cselekszünk már gye-
rekkorunk óta.

Aztán mikor az ember úgy gondolja, hogy TA-
LÁN megtalálta önmagát, végigjárta a keresés
nehéz és hosszú fokozatait, akkor rájön, hogy a
személyisége egy részét gúzsba kell kötni, el
kell rejteni, ugyanis másképp nem tud megfe-
lelni a többi ember elvárásainak és nem tud be-
illeszkedni a társadalomba. Ezt tanítják a szü-
leink, a barátaink, tanáraink és az összes körü-
löttünk élõ ember.

Tehát miért is keressük saját magunkat, ha
úgysem mutathatjuk meg azt teljes egészében
a külvilágnak? Szerintem ez egyszerû: mert/
hogy jól érezzük magunkat, hogy a világ teljes
legyen. Az iskolákban sem csak annyit taníta-
nak, ami éppen elég az életben – mindig egy ki-
csit többet, s így mi is megtanuljuk, hogy több-
re, jobbra kell törekedni.

Aztán keressük, hogy hogyan tudunk jól (és
nyilván semmi esetre sem rosszul) cselekedni,
hogy segítsünk másokon, és egyébként is: hogy
jobb emberek legyünk. Nevezhetjük a követ-
kezményeket akár isteni gondviselésnek, akár
karmának, vagy aminek akarjuk, a lényeg, hogy
a kutatásban és a cselekvésben mindig megbú-
jik egy önös érdek is. Hiszen az élet olyan, mint
egy tükör: ha mosolyogsz, visszamosolyog rád.

Kutatjuk a legjobb pillanatokat – de vajon pil-
lanatok alakítják az életünket, vagy mi alakít-
juk a pillanatot? Talán ez a saját keresésem
következõ kérdése.

Menyhárt Daniella

MEGHÍVÓ „SÁREGRES HAZAVÁR”
RENDEZVÉNYÜNKRE

Program

2012. augusztus 25-én, szombaton

20.00 órai kezdettel BÚCSÚBÁL, zenél: Kõrösi István, helyszín: Csók István Mûvelõdési Ház;

2012. augusztus 26-án, vasárnap

10.00–18.00 óráig kiállítás az általános iskola épületében helyi és vendégalkotók munkáiból;

sáregresi sportpálya:

14.30 megnyitó; 14.45 Sáregresi Népdalkör; 15.00 Hantosi Bokréta Néptáncegyüttes; 15.30
Harmónia Kórus (Cece); 15.45 Lelkes–Cserfes Gitárcsapat (Simontornya); 16.00 Bodoki Berna-
dett slágerénekes (Sárbogárd); 16.15 Sáregresi Népdalkör.

Mindenkit szeretettel vár Sáregres Község Önkormányzata!

Tízéves bogárdi fúvósok

Újraalakulásának tízéves évfordulóját
ünnepelte a hétvégén a Sárbogárdi Fú-
vószenekar a Hõsök terén. A nagyszabá-
sú rendezvényre két vendéget is hívtak: a
Kanczler István vezette abai Sárvíz Fú-
vószenekart és a Nagykanizsai Fúvósze-
nekart Tatár Csaba vezényletével, aki-
nek Sárbogárd a szülõvárosa, s zenészi
pályája is itt, Várhegyi Henrik fúvósze-
nekarában kezdõdött.

A közel négyórásra sikerült koncert fer-
geteges szórakozást kínált a téren össze-
sereglett nézõknek, köztük a sok-sok ré-
gi zenekarosnak. Örömteli találkozá-
soknak is szemtanúi lehettünk, hiszen
voltak, akik ki tudja, hány éve nem látták
egymást. Most mód nyílt számukra fel-
idézni a zenekari éveket. Nagyon jó ala-
pot adott ehhez a mûvház csarnokában
rendezett fotó- és dokumentumkiállítás.

Mindhárom zenekartól éppúgy hallhat-
tunk hagyományos zenekari darabokat,
mint filmzenét, modern slágereket a
70-80-90-es évekbõl, musicalekbõl. A
hangulatot az abaiak alapozták meg,
majd az ide vezetõ út viszontagságait le-
gyõzõ nagykanizsaiak pörgették fel. Vé-
gül a sárbogárdiak léptek színpadra több
régi taggal együtt, akiknek mûsorához
tánccal, ujjongással asszisztáltak felsza-
badultan a nagykanizsai fiatal zenészek.
Záróakkordként a három zenekar ösz-
szeállt egy „bandává”, így tették fel az
estre a koronát.
A szülinapi ünneplés, persze, a zenészek
számára tovább folytatódott a mûvház-
ban egy közös vacsorával és zenés–tán-
cos mulatsággal.
Boldog születésnapot, hosszú életet kí-
vánunk a Sárbogárdi Fúvósoknak!

Hargitai–Kiss Virág
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Templomavató Pálfán
Messzirõl csillog a pálfai katolikus templom tornya. Új fényben
pompázva ékszere a községnek. Régi törekvése vált valóra a he-
lyieknek a 30 millió forintos beruházással, amire pályázatot nyert
a hitközösség.
Nagyon ráfért már a templomra a külsõ renoválás, hiszen az idõ
vasfoga kikezdte az épületet. Most megszépült a torony rézburko-
lata, a falak fehérre meszelve, a megfelelõ vízelvezetést új eresz-
csatorna és körben a fal tövében kõágy is biztosítja. A bejáratot
akadálymentesítették a nehezen közlekedõk számára, és immár
egy óra is ketyeg a toronyban Gálos Károly és családja adományá-
nak köszönhetõen.
Büszkén avatták fel a pálfaiak e régi–új templomot vasárnap dél-
elõtt. Jelentõs számú ünneplõ gyülekezett kint, várva az énekelve
érkezõ dr. Udvaros György püspök atyát, Bodor Kornél plébá-

nost és a ministránsokat. A templom megszentelését követõen
bevonultunk az Isten házába, ahol szép misét celebrált a püspök
atya, hangsúlyozva az összefogás, egység fontosságát – utalva
Szent István király és Krisztus példájára –, hiszen ez az egyetlen
útja annak, hogy az élet viharai közt is megálljuk a helyünket.

Kornél atya abbéli bizakodását fejezte ki, hogy a templom meg-
újulása egy belsõ, hitbéli megújulást is hoz a pálfai közösség szá-
mára. Egyúttal köszönetet mondott a püspökség segítségéért,
amit a beruházás során nyújtottak, valamint Bérdi Imre volt pol-
gármester fáradhatatlan, elkötelezett munkájáért, amit a felújítás
érdekében végzett.

A kivitelezést az EZ+C Stúdió Kft. bonyolította; az óra Konkoly
József munkáját dicséri. A pályázat útját egyengették: Asbóth La-
jos, A Duna Összeköt Leader Egyesület, Horváth Imréné falu-
gazdász. Nagyon sokan járultak hozzá a megvalósításhoz munká-
val, adománnyal. Közülük külön köszönet illeti Kovács Gyulánét,
a polgárõrséget, ifj. Horváth Imre polgármestert és az önkor-
mányzatot.

Emelte az esemény fényét az utolsó kántortanító, Ulrich Károly
unokájának, a müncheni operaház magánénekesének, Mariann
Niederhoffernek az elõadása, valamint Doffkay Frigyes kántor
orgonajátéka.

A templomi ünnep a kultúrházban folytatódott egy bõséges
agapéval, a terített asztalok mellett folyó kötetlen beszélgetéssel.
A finom falatok sorában egy, a templomot formázó grillázstortát
is felszolgáltak.

Hargitai–Kiss Virág

Bogyó és Babóca

Magyar rajzfilm Bartos Erika meséi alapján
A Bogyó és Babóca me-
sesorozat egy kis erdõ-
ben játszódik, szereplõi
erdei cimborák, apró bo-
gárkák baráti közössége.
A két fõszereplõ Bogyó,
a csigafiú, és Babóca, a
katicalány. A történetek
a gyerekek mindennap-
jaival foglalkoznak. A so-
rozatban nagy jelentõsé-
ge, fontos szerepe van a
természet szeretetének,
tiszteletének.

Mesélõ: Pogány Judit.
Zene: Alma Zenekar.

S.Ö.R. – Shakespeare
Összes Rövidítve

Könyv + DVD

A Nem Komplett Shakespeare Mûvek, azaz
Gáspár András, Kálid Artúr és Kálloy Molnár
Péter immár tizennyolc esztendeje gyürkõz-
nek neki estérõl estére a merész színházi re-
kordkísérletnek: két órába sûríteni Shakes-
peare összes darabját. Így lesz az Othellóból
rap, a Téli regébõl opera, a Titus Andro-
nicusból fõzõmûsor, a Hamletbõl pedig… (?)
A könyvben a darab teljes szövegét közöljük,
élõben nem látható kimaradt jelenetekkel, továbbá (ön)ironikus kom-
mentekkel, egészségre ártalmatlan színháztörténeti és egyéb adalékokkal…
meg persze számtalan fotóval.
A DVD-n pedig a darab – ezerszer visszajátszhatóan, soha nem látott közelség-
bõl, néha még a kulisszák mögé is belesve… extra sok extrával!
Ráadásnak egy poszter, amelynek két oldala is van!
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TANKÖNYVOSZTÁS
Tisztelt Szülõk!

A Mészöly Géza Általános Iskolában
a következõ idõpontokban kerül sor

a tankönyvosztásra:

augusztus 23-án (csütörtökön)
12.00–17.00 óra

augusztus 24-én (pénteken)
9.00–15.00 óra

1. a-b-c osztály: 8.710 Ft, 2. a osztály:
8.615 Ft, 2. b-c osztály: 8.290 Ft, 3. a-b-c
osztály: 9.040 Ft;
4. évf. angol: 11.070 Ft, német: 10.680 Ft
5. évf. angol: 14.072 Ft, német: 12.690 Ft
6. évf. angol: 10.039 Ft, német:      –
7. évf. angol: 17.357 Ft, német: 16.047 Ft
8. évf. angol: 17.498 Ft, német: 16.188 Ft

A Szent István Általános Iskolában a követ-
kezõ idõpontokban kerül sor a tankönyvosz-
tásra:

augusztus 27-én (hétfõn)
10.00–15.00 óra

augusztus 28-án (kedden)
9.00–12.00 óra

1. o.: 9.905 Ft, 2. o.: 8.775 Ft, 3. o.: 8.830 Ft,
4. o.: 10.620 Ft, 5. o.: 12.612 Ft, 6. o.:
12.414 Ft, 7. o.: 15.259 Ft, 8. o.: 13.888 Ft.

Iskolavezetés

TANÉVNYITÓK

A Központi Általános Iskola, Óvoda, Család-
segítõ és Gyermekjóléti Szolgálat tanévnyitó
ünnepélyei:

a Szent István Általános Iskolában
2012. szeptember 3. 8 óra;

a Mészöly Géza Általános Iskolában
2012. szeptember 3. 7.45 óra.

(Kérjük, hogy a leendõ elsõ és nyolcadik osz-
tályosok 7.30 órakor gyülekezzenek a Hõsök
terén, mert a nyolcadikosok ünnepélyesen
átkísérik õket iskolánkba!)

Szeretettel várjuk diákjainkat és kedves szü-
leiket!

Iskolavezetés

Tyúkok a konténerben
Bûzre lettek figyelmesek a Mészöly Géza Általános Iskola dolgozói, az iskolaévre való
felkészülés közepette. Az iskola egyik konténere volt a forrás, amibe valaki döglött tyú-
kokat dobott. Ez az eset megismétlõdött, és akkor megláttak egy a helyszínrõl sietõsen
távozó fiút, akit próbáltak utolérni, de akkor nem sikerült.
Fölháborító, hogy dögöket hord valaki éppen egy iskola konténerébe, az intézmény kon-
tójára. De nem csak pénzrõl van szó. Az illegálisan veszélyes hulladékot elhelyezõ egyén
nem gondol bele, hogy ez a tevékenysége fertõzésveszélyt hordoz magában az iskolások-
ra nézve?
Ezúton üzenik az iskola dolgozói, hogy vigyázzon a tettes, mert figyelik!

Hargitai–Kiss Virág

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, hogy a Sár-
bogárd Tinódi út–Szent István út találkozásánál
lévõ vasúti átjáró átépítésre kerül.
Az átépítés idején, 2012. augusztus 21-én
20.00 órától 2012. augusztus 27-én 20.00 óráig
terjedõ idõszakban teljes útzár kerül bevezetés-
re. Az átépítés idején a 63. sz. fõúton elhelyez-
kedõ vasúti átjárón keresztül a zár könnyen ke-
rülhetõ.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

Rászoruló gyerekek kirándultak
A Sárbogárdi Családsegítõ és Gyermekjó-
léti Szolgálat idén is lehetõséget kapott a
sárbogárdi önkormányzat jóvoltából rá-
szoruló gyerekek nyári kirándulására.
Idén, a hagyományokkal szakítva, a bala-
toni régiót jelöltük meg úti célnak. Július
20-án került sor az eseményre.
Már napokkal elõtte izgultunk, hogy vajon
milyen idõ lesz, és az indulást lázas készü-
lõdés elõzte meg. Végül kegyes volt velünk
az idõjárás, hiszen csodálatos napsütésben
tölthettük el napunkat.
Pénteken reggel egy csapat gyerkõccel,
négy kolléganõvel és lelkes önkéntes segí-
tõkkel útnak indultunk. Kisebb eltévedés
után (mely nem szegte kedvünket) megta-
láltuk az állatkertet Veszprémben, ahol
délelõttünk nagy részét töltöttük. Külön-
leges állatokkal találkoztunk, és változatos
élményekben volt részünk.
Ezután Balatonfüreden sétahajókáztunk a
lurkókkal. A kisebb sétahajót jól betöltöt-
tük, mindenki otthon érezte magát rajta.

Végül Siófokon az Aranyparton mártóz-
tunk meg a Balaton vizében, ahol a sok
gyerek nagyszerûen szórakozott.
Este fáradtan érkeztünk haza, ki-ki álom-
ba szenderült az utazás alatt.
Egy igazán élménydús napot tudhatunk
magunk mögött. Úgy érzem, hogy minden
résztvevõ kolléganõ véleményét közvetí-
tem, amikor azt írom, hogy nekünk aján-
dék, a legcsodálatosabb érzés egy gyer-
meknek élményt adni, látni a ragyogó sze-
meit. Szerencsésnek érzem magam, hogy
részese lehetek ennek.
Ezért ezúton szeretnék köszönetet mon-
dani mindenkinek, aki jelenlétével, segít-
ségével hozzájárult ahhoz, hogy egy kelle-
mes napunk legyen! Külön köszönet Sár-
bogárd Város Önkormányzatának pályá-
zatunk pozitív elbírálásáért.

Mészáros Judit, a szakmai egység vezetõje

Rovásírásos helységnévtáblát avattak fel Sárbogárd–Sárszentmiklós déli be- és kijáratá-
nál augusztus 19-én délután a Jobbik sárbogárdi tagjai, valamint Árgyelán János, a párt
Fejér megyei elnöke, a katolikus egyház részérõl pedig Varga László hitoktató. Részt
vett a szûk körû ünnepségen dr. Sükösd Tamás polgármester is.
Árgyelán János – mint korábbi (angol–orosz szakos) nyelvtanár – beszélt a rovásírás õsi
eredetérõl, egyediségérõl, illetve az avatóünnepség augusztus 20-ához kötõdõ aktualitá-
sáról. Majd Varga László megszentelte a táblát, s végül az egybegyûltek közösen
elénekelték a Himnuszt.
Sárbogárd többi „végére” rovásírásos tábla helyett egy-egy kis nemzeti emlékszalag
került.

Hargitai–Kiss Virág

Sárbogárd rovásírássalSárbogárd rovásírással
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Kézis edzõtábor
Az õszi megyei bajnokság kezdete elõtt, arra készülve edzõtábo-
rozott második alkalommal a VAX Sárbogárd Kézilabda Egyesü-
let férficsapata Szigetszentmártonban. A barátokkal, barátnõk-
kel, családtagokkal tarkított társaság mozgással, edzéssel és ter-
mészetesen olimpiai szurkolással teli programokkal töltött felejt-
hetetlen napokat augusztus 4–9-ig a Duna partján.
Az edzõi teendõket Bodoki György és Takács Lajos végezték a tõ-
lük megszokott aktivitással és következetességgel.

Az olimpia idején rendezett edzõtábor a csapat fizikai, erõnléti
felkészülésében nyújtott nagy segítséget, hiszen az öt nap alatt
rendszeres futó-, erõsítõedzések tették próbára a fiúk erejét,
ügyességét, kitartását.
A napi három (egy futó-, két tornatermi) edzés közben a nagy me-
legben jólesett a pihenés is. Sportolók lévén azonban még jutott
erõ tollaslabdázásra, kenuzásra, strandröplabdára, esti bow-
lingozásra is. Nem maradhatott el a három csapatot próbára tevõ
ügyességi sorverseny és a traktorsúlydobó-bajnokság sem.
Mondhatjuk, mi is megrendeztük saját kis olimpiánkat, újabb
sportágat felfedezve: a dinnyemagköpõ-versenyt (nem is gondol-
tuk, mennyi igyekezetet, koncentrálást igényel).
A viccet félretéve, csapatunk egy emberként szurkolt a televízió
elõtt magyar olimpikonjainknak. Az esti közvetítéseket projek-
toron át kivetítve követtük sorra a kézilabda-, vízilabda-mérkõzé-
seket, összefoglalókat.

A legemlékezetesebb persze az ominózus Magyarország–Iz-
land-mérkõzés volt, mely talán az olimpia legizgalmasabb mecs-
cseként örök, szép emlék marad. A kis faház falai majd szétdõltek
a szurkolástól; kézilabdásokként a fiúk szinte együtt mozdultak a
pályán lévõkkel, hatalmas volt az öröm minden gólnál. Szerdai
búcsúestünkön újra átélhették a meccs izgalmait, ugyanis szurko-
lókkal, közvetítéssel bemutatva egymásnak adták elõ a VAX Sár-
bogárd–Izland-döntõt, nem kis derültséget okozva. A tábori él-
ményekbõl is került elõadásra pár jelenet, melyet a zsûri stíluso-
san 1-5 karikával jutalmazhatott.
Csütörtökön természetesen az edzések után, egy strandröplab-
da-mérkõzés által ellazítva, közös élményeinket összefoglaló, vi-
dám dal eléneklésével köszöntünk el a hajdani úttörõtáborok
hangulatát idézõ, Duna-parti szállásunkhoz, mely annyira a szí-
vünkhöz nõtt, hogy reméljük, jövõre is lehetõségünk lesz vissza-
térni.

A VAX Sárbogárd KE férficsapata

VII. TOLEDO 2005 FOCIKUPA
Immáron VII. alkalommal került megrendezésre a Toledo 2005
focikupa, melyen 8 csapat vett részt. A tornát dr. Szabadkai Ta-
más nyitotta meg.
A mérkõzések két négyes csoportban zajlottak, mindkét csoport-
ból az elsõ kettõ jutott tovább. A 3-4. helyért a Toledo és Detk csa-
pata mérkõzött, melyen a Toledo gyûjtötte be a bronzérmet
Hegedüs Norbi bombagóljaival. Az 1-2. helyért a Légió és az Ext-
rém küzdött, melyen nem esett gól rendes játékidõben; jöhettek a
büntetõk, ahol a Légió bizonyult jobbnak, ezzel megnyerve a VII.
Toledo 2005 kupát.
Végeredmény: I. Légió, II. Extrém, III. Toledo 2005, IV. Detk.
További résztvevõk: Bogárdi IFI, Próbajáték, Kuglóf, Rekesz.
A torna gólkirálya: Lajtos András. A legjobb játékos: Balogh
László. A legjobb kapus: Hamar Dávid. A büntetõbajnokság
gyõztese: Bakos Zoltán. A kupa legszebb gólja: Hegedüs Norbert.
Játékvezetõk: Barabás Dezsõ, Fekete László, Szántó Gáspár.

Míg a pályán zajlottak a mérkõzések, addig odabent készült a fi-
nom gulyásleves.
Ezúton szeretnénk megköszönni dr. Szabadkai Tamásnak, a tor-
na védnökének, hogy idén is segítséget nyújtott a szervezésben,
rendezésben, díjazásban. Köszönet a játékvezetõknek is.
Köszönjük a Szakács Tüzépnek a támogatást.
Találkozunk jövõre!

A Toledo 2005 csapata

Szurkolás a magyar-izland meccs alatt
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Nyári táborban a cecei iskolások
Az elmúlt évekhez hasonlóan a 2011–2012-es tanévben is nyári tá-
borozást szerveztünk az intézményünk 5–6. évfolyamos tanulói
számára.
A táborozás helyszínéül a festõi szépségû Káli-medencét, ponto-
sabban a Kõvágóõrs–Pálköve határában levõ ifjúsági tábort
választottuk.
A tanév befejezése után, június 24-én, vasárnap reggel elindul-
tunk a Balaton környékének a felfedezésére. Elsõ megállónk Ba-
latonfüred volt, ahol a buszról leszállva egy séta keretében meg-
néztük a város nevezetességeit. Majd a Tihanyi-félsziget szépsé-
geiben gyönyörködtünk. A délután során megérkeztünk a tábor-

ba, elfoglaltuk és berendeztük a szobáinkat, majd csobbantunk
egyet a hûsítõ Balatonban.
A hétfõ délelõtt egy elõadással kezdõdött, amely érdeklõdést fel-
keltve mutatta be a Balaton-felvidéket. Ezután a gyerekek cso-
portokban feladatlap segítségével dolgozták fel a kapott ismere-
teket. Ebéd után gyalogtúrára indultunk a Salföldre, de a ránk zú-
duló nyári zápor miatt csupán a tervezett táv felét tudtuk megten-
ni. Az este során a diákjaink nagy kedvencét, az activityt játszot-
tunk 3 fõs csoportokban.
Kedden már kegyesek voltak az égiek és ragyogó napsütésben hó-
dítottuk meg a Badacsonyt. A túra fáradalmait a Révfülöprõl in-
duló hajón pihentük ki. Természetesen az este folyamán még für-
désre és különbözõ labdajátékokra is maradt energiájuk a
gyerekeknek.
Szerdán megmásztuk a Fekete-hegyet, amely szintén próbára tet-
te fizikai képességeinket, de megérte, mert a kilátóból elénk táru-
ló táj szépsége feledtette az odavezetõ út fáradalmait. A késõ dél-
utáni órákban már mindenki teljes erõbedobással készült az esti
produkciókra, hiszen már az utolsó táborban töltött este követke-
zett. A gyerekek által létrehozott mûsorszámok mindenkinek
maradandó élményt jelentettek.
A csütörtök reggel csomagolással, pakolással kezdõdött, majd
reggeli után Sanyi bácsi megérkezett a busszal és bepakolás után
indultunk Tapolcára. A tavasbarlangi csónakázást mindenki nagy
izgalommal várta, amely nagy élményt jelentett számunkra. Ez-
után sétáltunk a festõi szépségû Malom-tó környékén. Utunkat
Mindszentkála felé folytattuk, ahol a táj geológiai különlegessé-
geit – kõtenger – és történelmi emlékhelyeit csodáltuk meg, majd
indultunk haza.
A 12 lányból, 16 fiúból és 2 kísérõ tanárból álló csoportunk este
hét órakor érkezett meg a nyári táborozásból. Sok új, érdekes,
csodálatos élménnyel gazdagodtunk.

Balázsné Aranyos Judit és Csajtainé Szabó Ágnes pedagógusok

A Road Masters
csoport eredményei

Velence–Baracs 2-1
Polgárdi Vertikál–
Gárdony-Agárdi Gyógyfürdõ 0-2
Szár–Kápolnásnyék 0-0
Mezõfalva–Kisláng 3-0
Bakonycsernye–Sárosd 3-3
Bicske–Sárszentmiklós 4-1
Martonvásár–Szabadegyháza 2-1
Iváncsa–Dunafém-Maroshegy 3-1

A Road Masters csoport állása

1. Bicske 1 1 0 0 4 1 3 3
2. Mezõfalva 1 1 0 0 3 0 3 3
3. Iváncsa 1 1 0 0 3 1 2 3
4. Gárdony–

Agárdi Gyógyfürdõ 1 1 0 0 2 0 2 3
5. Martonvásár 1 1 0 0 2 1 1 3
6. Velence 1 1 0 0 2 1 1 3
7. Sárosd 1 0 1 0 3 3 0 1
8. Bakonycsernye 1 0 1 0 3 3 0 1
9. Kápolnásnyék 1 0 1 0 0 0 0 1
10. Szár 1 0 1 0 0 0 0 1
11. Szabadegyháza 1 0 0 1 1 2 -1 0
12. Baracs 1 0 0 1 1 2 -1 0
13. Dunafém–

Maroshegy 1 0 0 1 1 3 -2 0
14. Polgárdi Vertikál 1 0 0 1 0 2 -2 0
15. Sárszentmiklós 1 0 0 1 1 4 -3 0
16. Kisláng 1 0 0 1 0 3 -3 0

Az Agárdi Termál
csoport eredményei

Ercsi–Sárszentmihály 10-0
Kulcs–Lajoskomárom 1-0
Mezõszilas–Adony 1-4
Dpase II.–Káloz 5-3
Nagylók–Seregélyes 1-1
Sárbogárd–Aba-Sárvíz 1-1
Pusztaszabolcs–Dég 4-0
Vajta–Baracska 3-2

Az Agárdi Termál csoport állása

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

A Zöldharmónia
csoport eredményei

Szabadegyháza II.– Elõszállás 4-1

Kisapostag–Rácalmás 2-2

Cece–Zichyújfalu 6-0

Sárszentágota–Nagykarácsony 3-4

Alap–Mezõfalva II. 6-0

Dpase–Perkáta 5-1

Mezõkomárom–Nagyvenyim 1-1

A Zöldharmónia csoport állása

1. Alap 1 1 0 0 6 0 6 3

2. Cece 1 1 0 0 6 0 6 3

3. Dpase 1 1 0 0 5 1 4 3

4. Szabadegyháza II. 1 1 0 0 4 1 3 3

5. Nagykarácsony 1 1 0 0 4 3 1 3

6. Rácalmás 1 0 1 0 2 2 0 1

7. Kisapostag 1 0 1 0 2 2 0 1

8. Nagyvenyim 1 0 1 0 1 1 0 1

9. Mezõkomárom 1 0 1 0 1 1 0 1

10. Sárszentágota 1 0 0 1 3 4 -1 0

11. Elõszállás 1 0 0 1 1 4 -3 0

12. Perkáta 1 0 0 1 1 5 -4 0

13. Mezõfalva II. 1 0 0 1 0 6 -6 0

14. Zichyújfalu 1 0 0 1 0 6 -6 0
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„A ti munkátok nem hiábavaló az Úrban” (1Kor 15,58.)

Néhány évvel ezelõtt a dél-londoni Crystal
Palace egyik baptista gyülekezetében a va-
sárnapi istentisztelet után egy ismeretlen
ember felállt a tömegben, felemelte a ke-
zét és ezt kérdezte: „Elnézést, lelkipásztor
úr, elmondhatnék egy rövid bizonyságté-
telt?” A lelkipásztor az órájára nézett és
azt mondta, kap rá három percet. A férfi
pedig belevágott a történetbe:
„Nemrég költöztem ide, ezelõtt London
egy másik részében laktam. Ausztráliából,
Sydney-bõl származom és nemrégiben,
amikor hazamentem meglátogatni a roko-
naimat, elmentem a George Street-re.” Ez
az az utca, amely Sydney-ben az üzleti ne-
gyed szívében található. Így folytatta:
„Egyszer csak egy különös, alacsony, õsz
hajú kis ember lépett ki egy üzletbõl, egy
szórólapot nyomott a kezembe és így szólt
hozzám: „Elnézést, uram, Ön döntött már
Krisztus mellett? Ha ma meghalna, a
mennyországba kerülne?” A férfi így foly-
tatta: „Teljesen elképedtem, amikor ezt
meghallottam, mert ilyet még sosem mon-
dott nekem senki. Udvariasan megköszön-
tem, de egész úton – a repülõn – ezen járt
az eszem. Felhívtam egy barátomat, aki
ezen a környéken lakik, és aki, hála Isten-
nek, keresztény. Õ vezetett az Úrhoz, így
most már keresztény vagyok, és ide szeret-
nék gyülekezetbe járni.” Mivel a baptisták
szeretik az efféle bizonyságtételeket, min-
denki tapsolni kezdett és szeretettel üdvö-
zölték a gyülekezetben.
A lelkipásztor a következõ héten elutazott
Ausztráliába, ahol tíz nap múlva egy
adelaide-i baptista gyülekezet háromna-
pos rendezvénye közepén az egyik hölgy
lelki tanácsadásért fordult hozzá. A pász-
tor meg szerette volna tudni, milyen lelki
háttere van a nõnek, és kérdezgetni kezd-
te. Õ ezt mondta: „Eredetileg Sydney-bõl
származom, és pár hónappal ezelõtt visz-
szamentem, hogy meglátogassam a bará-
taimat. Éppen vásárolgattam a George
Street-en, amikor az egyik üzletbõl egy
idõsödõ, különös, alacsony, õsz hajú kis
ember lépett elõ, odanyújtott egy szóróla-
pot és így szólt hozzám: „Elnézést, höl-
gyem, Ön döntött már Krisztus mellett?
Ha ma meghalna, a mennyországba kerül-
ne?” Nagyon felkavartak a szavai. Amikor
visszaértem Adelaide-be, elmentem egy
közelben lévõ baptista gyülekezetbe és a
lelkipásztorral elfogadtam Krisztust.
Ezért most már hívõ vagyok.”
Nagyon meglepõdött a londoni pásztor.
Két hét leforgása alatt immáron kétszer
hallotta ugyanazt a bizonyságtételt. Ezek
után elutazott Perth-be, a Mount Pleasant
baptista gyülekezetbe. Amikor az elõ-
adás-sorozata véget ért, a gyülekezet egyik
vezetõje meghívta ebédre, és miközben et-
tek, õ megkérdezte tõle: „És mondd csak,
te hogyan tértél meg?” A férfi ezt mondta:
„15 éves korom óta ebbe a gyülekezetbe já-
rok, de sosem hoztam döntést Krisztus
mellett. Csupán belekerültem a hívõ kör-
forgásba, mint oly sok más ember. És mivel
tapasztalt voltam az üzleti életben, ezért a

gyülekezetben is elég hamar vezetõ let-
tem. Egy napon, éppen három évvel ez-
elõtt Sydney-ben jártam üzleti úton, ami-
kor egy furcsa kis ember lépett elém egy
üzletbõl, ideadott valami vallásos papír-
fecnit, és nekem szegezett egy kérdést:
„Elnézést, uram, Ön döntött már Krisztus
mellett? Ha ma meghalna, a mennyország-
ba kerülne?” Megpróbáltam megértetni
vele, hogy vezetõ vagyok az egyik baptista
gyülekezetben, õt azonban ez nem érde-
kelte. Hazafelé egész úton szinte forrt ben-
nem a méreg. Elmeséltem a történetet a
lelkipásztorunknak, remélve, hogy majd
megért engem. A lelkipásztorunknak ak-
kor már évek óta nyomta a lelkét a sorsom,
mert tudta, hogy nincs kapcsolatom Isten-
nel. És akkor, három évvel ezelõtt, elfo-
gadtam az Urat.”
Ezt követõen a londoni lelkipásztor vissza-
utazott Angliába, és egy környékbeli gyü-
lekezet vendégelõadójaként a tanítás vé-
gén elmesélte az elõbbi három történetet.
A végén négy idõsebb lelkipásztor ment
oda hozzá és ezt mondták: „Mi is mind-
annyian annak hatására tértünk meg az el-
múlt 25-35 évben, hogy a George Street-en
ez az õsz hajú kis ember megszólított ben-
nünket és szórólapot adott.” A londoni lel-
kipásztor következõ állomáshelye egy Ka-
rib-szigeteki gyülekezet volt, ahol misszio-
náriusoknak tartott elõadást. Itt is elme-
sélte a történeteket. A tanítás végén há-
rom misszionárius állt fel és ezt mondták:
„Mi is úgy fogadtuk el Krisztust, hogy
15-25 évvel ezelõtt találkoztunk ezzel az
idõs emberrel, aki tõlünk is ugyanezt kér-
dezte Sydney-ben, a George Street-en.”
A lelkipásztor ezután hazafelé vette az
utat, de közben megállt Atlantában, hogy
az ottani Naval Chaplin’s közösségben be-
széljen. Egy háromnapos elõadás-soroza-
tot tartott itt is, ahol a hallgatóságból több
mint ezer ember az evangelizálásban szol-
gált. Az elõadások végén a közösség veze-
tõjével ebédelt, és tõle is megkérdezte:
„Hogy lettél keresztény?” Így válaszolt:
„Csodával határos módon. Eléggé vad éle-
tet éltem akkoriban, a haditengerészetnél
szolgáltam, és éppen egy kikötõben állo-
másoztunk, Sydney-ben. Amint kikötöt-
tünk, totál részegre ittam magam. Véletle-
nül rossz buszra szálltam, és a George
Street-en szálltam le..., és amint leszáll-
tam, hirtelen mintha egy szellem lépett
volna elém. Egy kis öregember ugrott az
orrom elé, a kezembe nyomott egy szóró-
lapot és ezt mondta: „Elnézést, uram, Ön
döntött már Krisztus mellett? Ha ma meg-
halna, a mennyországba kerülne?” Abban
a pillanatban elöntött az istenfélelem, a
sokktól rögtön ki is józanodtam, visszaro-
hantam a kikötõbe, megkerestem a tábori
lelkészt, és elfogadtam Krisztust. Ezután
hamar elkezdtem a keresztény szolgálatot,
és most itt vagyok, egy több mint ezer fõs
tábori lelkészcsapat vezetõjeként.”
A londoni pásztor egy fél évvel késõbb
Északkelet-India egy eldugott szegletében
5000 indiai misszionárius elõtt tartott elõ-

adást. A végén a konferenciát szervezõ
egyik misszionárius, egy alázatos kis ember
meghívta õt az otthonába, egy egyszerû kis
lakásba egy egyszerû ebédre. A lelkipász-
tor meg kérdezte tõle: „Ön, mint egykori
hindu, hogy lett keresztény?” Ezt felelte:
„Igen kiváltságos helyzetben voltam. Indi-
ai diplomataként bejártam a világot és
annyira hálás vagyok Krisztus bûnbocsá-
natáért és véréért, mert máskülönben na-
gyon szégyellném magam az emberek elõtt
azért, amibe keveredtem. Éppen Sydney-
ben, a George Street-en jártam, játékokkal
és ruhákkal megpakolt szatyrokkal, ami-
kor egy udvarias, õsz kis emberke lépett
hozzám, nekem adott egy szórólapot és
megkérdezte: „Elnézést, uram, Ön dön-
tött már Krisztus mellett? Ha ma meghal-
na, a mennyországba kerülne?” Én köszö-
netet mondtam neki, de eléggé zavarónak
találtam. Amikor hazaértem, fel is keres-
tem egy hindu papot, aki segíteni ugyan
nem tudott, de ezt tanácsolta: „Csak hogy
a kíváncsiságod megnyugodjon, itt van az
utca végében egy kis keresztény missziós
központ. Beszélj az ottani misszionárius-
sal.” Ez a tanács megváltoztatta az életem.
A misszionáriussal való beszélgetés után
ugyanis megtértem, azonnal felhagytam a
hinduizmussal, és elkezdtem készülni a ke-
resztény szolgálatra. Felmondtam a diplo-
máciánál, most pedig itt vagyok, és Isten
kegyelmébõl egy missziós szolgálatot veze-
tek, ahol több százezer ember tért már
meg Istenhez.”
Nyolc hónappal ezután a Crystal Palace-i
baptista lelkipásztor éppen Sydney egyik
déli külvárosában szolgált, ahol megkér-
dezte a helyi baptista gyülekezet vezetõjét:
„Hallottál már egy idõs, õsz hajú kis em-
berrõl, aki a George Street-en osztogat
traktátusokat?” „Igen” – felelte az, „Mr.
Genornak hívják, de szerintem már abba-
hagyta, mert túl öreg és gyenge.” A lelki-
pásztor ezt mondta: „Szeretnék találkozni
vele.” Két nappal késõbb elmentek a kis
ember lakásához, bekopogtak hozzá, és
egy aprócska, törékeny, gyenge emberke
nyitott ajtót. Behívta és leültette õket, csi-
nált nekik egy teát, bár annyira gyenge
volt, hogy a teáscsészébõl minduntalan ki-
öntötte a teát a keze remegése miatt.
Amint elkezdtek beszélgetni, a londoni lel-
kipásztor elmesélte neki az összes történe-
tet, amit az elmúlt három évben róla hal-
lott. A kis öregember pedig csak ült és köz-
ben könnyek csorogtak végig az arcán. Az-
tán ezt mondta: „Nos, az én történetem így
szól: „Egy ausztrál hadihajón teljesítettem
szolgálatot és meglehetõsen kicsapongó
életet éltem. Aztán egyszer, amikor na-
gyon nehéz helyzetbe kerültem és teljesen
kétségbe estem, akkor az egyik munkatár-
sam, akivel egyébként állandón kötözköd-
tem, meghallgatott és segített. Vele tértem
meg, és az életem 24 óra leforgása alatt
szinte teljesen megváltozott.

Folytatás a következõ oldalon.
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Mivel annyira hálás voltam Istennek, meg-
ígértem Neki, hogy attól kezdve nagyon
egyszerûen, de naponta legalább tíz em-
bernek bizonyságot fogok tenni, ha Isten
erõt ad hozzá. Néha persze beteg voltam,
és akkor nem tudtam végezni ezt a szolgá-
latot, de más napokon behoztam. Nem let-
tem paranoiás miatta, de több mint negy-
ven éven keresztül csináltam. Miután
nyugdíjba mentem, a legjobb helynek a
George Street tûnt, mivel ott több száz em-
ber megfordul. Sokan elutasítottak, sokan
viszont elvették a traktátust. A negyven év
alatt azonban egyetlen emberrõl sem hal-
lottam, hogy megtért volna közülük, egé-
szen mostanáig.”
Tudják, ez az igazi elkötelezettség. Ami-
kor pusztán a Jézus iránti szeretetbõl szol-
gáljuk Õt, miközben nem látunk ered-
ményt. Utánaszámoltunk a dolognak, és
kiderült, hogy ez az egyszerû kis baptista
hívõ körülbelül 146.100 ember életére le-
hetett befolyással és vihette õket közelebb
Jézushoz. És biztos vagyok abban, hogy
amit Isten ennek a lelkipásztornak meg-
mutatott, az csak a jéghegy csúcsa. Isten
tudja, mennyien lehetnek még azok, akik
így tértek meg és most hatalmas munkát
végeznek a misszióban!
Mr. Genor két héttel késõbb meghalt. El
tudják képzelni, milyen jutalom várta õt a
mennyben? Erõsen kétlem, hogy valaha is
a Karizma magazin címlapjára kerülhetett
volna. Sõt, valószínûleg képes riport sem
készült volna vele Billy Graham „Dönté-
sek” címû újságjában, bár mindkettõ re-
mek kiadvány. Sydney déli részében élõ
néhány baptistától eltekintve senki sem tu-
dott Mr. Genorról, de az biztos, hogy a
mennyben híres a neve. A mennyben is-
merték Mr. Genort. El tudják képzelni,
amint kiterítik elõtte a vörös szõnyeget és
megszólalnak a trombiták, amint haza-
tér...?

Forrás: http://misszio.freewb.hu/tortenetek

Egy falat lelki kenyér
Több mint egy évtized után újra ökumeni-
kus istentisztelet részese lehetett Sárbo-
gárd lakossága augusztus 20-án délelõtt a
református templomban. Meglehetõsen
szívet melengetõ érzés járt át, amikor az
emberek nem azzal törõdtek, hogy ki mi-
lyen vallású, csak azzal, hogy Isten házá-
ban együtt, közös imádság mellett ünne-
peljék az új kenyér ünnepét, hálát adjanak
azért, hogy az Úr a nehézségek közt is
megbocsát nekünk, táplál és támogat min-
ket, hogy képesek legyünk az Õ dicsõségé-
re élni.
Az istentiszteletet jelzõ haragszót követõ-
en bevonult a templomba a város polgár-
mestere valamint az egyházak képviselõi.
Bejövetelüket a Sárbogárdi Református
Énekkar éneke kísérte Jákob Zoltán ve-
zényletével.
Sándor Levente segédlelkész fohásza után
közösen énekeltek az egybegyûltek –
„Mondjatok dicséretet…” –, majd Agya-
gási István református esperes olvasott föl
egy igét, és a lelki kenyérrõl, annak fontos-
ságáról prédikált: „Én vagyok az élet ke-
nyere. Ha valaki eszik ebbõl a kenyérbõl,
élni fog örökké.” (János evangéliuma 6.
rész, 48. vers)
Az esperest az énekkar szolgálata követte;
Lajtha László feldolgozásában zengték az
„Új szívet adj” kezdetû éneket, utalva ez-
zel arra, hogy augusztus 20-a bibliai szem-
pontból a magyar nép evangelizációjának
ünnepe is.
Dr. Sükösd Tamás polgármester köszön-
tõjében felidézte az ünnep történetét és
annak protestáns vonatkozásait. Dr.
Ecsedi Aladár „Mindennapi kenyér” címû
kötetébõl idézett: „A tudósok azt mond-
ják, hogy a Holdnak nincs külön fénye, ha-

nem a Naptól nyeri világosságát. A kirá-
lyok életében csak annyi az igazi világos-
ság, amennyit a Naptól, a királyok királyá-
tól, Jézustól vettek.”
Ezután Varnyu Lilla szavalta el Tóth Ár-
pád „Fénylõ búzaföldek között” címû ver-
sét. Az új búzából sütött kenyeret Mészá-
ros János katolikus plébános szentelte
meg. Bõjtös Attila evangélikus gyülekezeti
munkatárs imájában Isten elé vitte a min-
dennapi kenyeret, a nemzetet, a határain-
kon kívül élõket.
Az alkalmat a Himnusz és áldás zárta.
Trombitán Szummer Ádám, tenorkürtön
Koska György, klarinéton Takács Anna kí-
sérte az énekeket, amiket a három feleke-
zet énekeskönyveibõl állították össze a
szervezõk.
Az istentisztelet után Reményik Sándor
„Mindennapi kenyér” címû versének sorai
jártak a fejemben:

Kenyér vagyok, mindennapi kenyér,
Ha tollat fogok: kenyeret szelek.
Kellek, tudom. Kellek nap-nap után,
Kellek, tudom. De nem vagyok hiú,
Lehet magára hiú a kenyér?
Csak boldog lehet, hogy megérte ezt.
Kellek: ezt megérteni egyszerû,
És - nincs tovább.

Az álmom néha kemény, keserû,
Kérges, barna, mint sokszor a kenyér,
De benne van az újrakezdés magja,
De benne van a harchoz új erõ, -
De benne van az élet.

Mágocsi Adrienn

Ökumenikus istentisztelet Sárkeresztúron
Évek óta hagyomány már Sárkeresztúron, hogy a mozgalmas fa-
lunapi rendezvények után augusztus 20-án ökumenikus istentisz-
teleten emlékezünk meg államalapító Szent István királyunkról
és az új kenyér megszentelésérõl.

Településünkön a katolikus és református lakosság egyformán jó
érzésekkel vette ezt a kezdeményezést, és ez a jó érzés és kapcso-
lat töretlen a lelkészek között is, habár az elsõ közös istentisztelet
óta a harmadik református lelkész szolgál a faluban.
Az idén a református gyülekezet adott otthont az ünnepélyes al-
kalomnak. Károly atya prédikációjának vezérfonalaként Máté
evangéliumából a Hegyi beszédet választotta. István király orszá-
gát a sziklára épített házhoz hasonlította, ami kiállta a történelem
viharait, és hitünk szilárdságával a jelenkor megpróbáltatásait is
átvészeli. A hit, a szeretet elsõdlegességét hangsúlyozta, ami át
kell, hogy hassa az életünket, emberi kapcsolatainkat, mert ez
tarthat bennünket meg életünk során.
Szilágyi Dénes lelkész úr a korinthusbeliekhez írt elsõ levél 1–8.
versét állította prédikációja középpontjába.
Az új kenyerek megáldása után a kórus énekes szolgálata koro-
názta meg délutáni együttlétünket. Zékány Erika kórusvezetõ
irányításával ismét sikerült gazdagabbá tenni ünnepségünket.
A templom bejáratánál a felszeletelt új kenyér várt mindenkit,
majd szeretetvendégség keretében kellemes beszélgetés zárta a
napot.

Kovács Györgyné
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Finom paradicsomleves

Hozzávalók: 20 deka zöldség, zsír, vagy étolaj, liszt, 1 kg paradi-
csom, vagy 6 deci paradicsomlé.
20 deka apróra vágott zöldséget megpirítunk 3 deka zsírban, meg-
hintjük egy evõkanálnyi liszttel, s egy kissé pirítjuk még, csak az-
tán eresztjük fel egy-két deci vízzel és egy kiló paradicsommal. Jól
beforraljuk, s miután több ízben megkevertük, áttörjük szitán,
sajtgaluskákat fõzünk bele, és reszelt sajttal meghintve adjuk fel.

Sajtgaluska

Hozzávalók: 5 dkg vaj, 1 tojássárgája, 1 tojás, 7 dkg liszt, 4 dkg re-
szelt trappista sajt, só, szerecsendió, fehérbors, petrezselyem.
A szobahõmérsékletû vajat egy csipetnyi sóval habosra keverjük,
egymás után belekeverjük a két tojássárgáját, szerecsendióval íze-
sítjük, és ismét habosra keverjük. A tojásfehérjét pici sóval ke-
mény habbá keverjük, a liszttel és a sajttal együtt a sárgájához ke-
verjük. Ebbõl a masszából kávéskanállal galuskákat szaggatunk a
gyöngyözõ levesbe, és 5 percig kis lángon fõzzük.

Pirított csirkemell sült paradicsommal

Hozzávalók: 4 csirkemellfilé, 4 dkg vaj, 4 db paradicsom, 25 dkg
széles metélt, 2 dl tejszín, só, bors, petrezselyemzöld.
A csirkemelleket kicsit kiklopfoljuk, sózzuk, borsozzuk, rövid
idõre a hûtõben pihentetjük. A paradicsomok tetejét nem túl mé-
lyen vágjuk be, szórjuk meg sóval, borssal majd kivajazott tepsibe
tesszük, és kb. 10 percig sütõben sütjük. A tésztát fõzzük ki, szûr-
jük le, tegyük vissza a fazékba, és öntsük rá a tejszínt. Forraljuk
fel, sózzuk, borsozzuk. A pácolt csirkemelleket süssük pirosra az
olvasztott vajban. Tálra rendezzük a sült húst, a sült paradicsomot
és a tejszínes tésztát. Apróra vágott petrezselyemmel megszórva
tálaljuk.

Rakott cukkini fõtt tojással és
paradicsommal

Hozzávalók (3 fõre): 1 nagyobb cukkini, 3 fõtt tojás, 1/2 kg para-
dicsom, 20 dkg párizsi, vagy sonka, egy bögre fõtt rizs, 2 ek olaj, 1
kis pohár tejföl, só, bors, 10 dkg sajt.
A cukkinit meghámozzuk, vékony karikákra vágjuk. A paradicso-
mot is felkarikázzuk a tojásokkal együtt. A párizsit/sonkát felkoc-
kázzuk. Egy jénait kikenünk olajjal, beletesszük a cukkini felét,
rátesszük a paradicsomkarikák felét, meghintjük sóval, borssal.
Ezután a három fõtt tojást is elterítjük rajta, rádobáljuk a párizsit,
és egyenletesen beterítjük a fõtt rizzsel. Erre kerül a pohár tejföl.
A tejfölre ismét cukkinikarikák kerülnek, és végül a maradék pa-
radicsom. Sózzuk, borsozzuk, meghintjük reszelt sajttal. 45 percig
sütjük elõmelegített sütõben, 180 fokon.

Currys–paradicsomos tojássaláta

Hozzávalók: 6 db fõtt tojás, 4 db kisebb, vagy 2 db nagyobb para-
dicsom, 2 db paprika, 2 fej vöröshagyma, 3 gerezd fokhagyma, 1,5
dl ketchup, 1 dl majonéz, 1 dl tejföl, 1 teáskanál currypor, õrölt
erõs paprika (chili), bors, só.
A paprikákat vékonyan felcsíkozzuk, a paradicsomot cikkekre
vágjuk. A hagymát nagyon vékony karikákra vágjuk, és lesózva
állni hagyjuk kb. negyedórát.
Az öntethez a ketchupot, a majonézt és a tejfölt elkeverjük, bele-
tesszük a curryt, a chilit (aki szereti), a szétnyomkodott fokhagy-
mát, borsot. Ezután az öntethez adjuk a lesózott hagymát a levé-
vel együtt, majd a többi zöldséget is. Ezekkel jól elkeverjük, ha
szükséges, sózzuk. Végül beletesszük a nyolcadokra vágott fõtt
tojást is (azért utoljára, hogy ne törjön a keverésnél). 1-2 órát jó,
ha pihentetjük fogyasztás elõtt, így az ízek jobban összeérnek.

NAGYMAMA RECEPTJEI POLLENHELYZET
Napjainkban kétségtelenül súlyos pollenhelyzet van: sok ember
könnyezik, tüsszög, orrváladékkal küszködik, sõt fulladozik, a té-
vé és a rádió óránként ismerteti a helyzet alakulását, milliós álla-
mi befektetésekkel próbálják enyhíteni a pollenhelyzet káros be-
folyását, és például százezres büntetésekkel sújtják azokat, akik
birtokukon nem gondoskodnak a parlagfû irtásáról.

Mi a pollen? Mint tudjuk, nem más, mint a virágpor. A természet
egyik csodája. A természet egyébként tele van csodákkal, tulaj-
donképpen itt szinte minden egy-egy csoda. A szúnyog, amely itt
döngicsél a fülem körül, talán nem csoda? Mondjuk egy darab kõ-
höz viszonyítva micsoda gazdagság ez a mákszemnél alig nagyobb
lény az áttetszõ szárnyacskáival, a röpülésével, a szívókájával,
amellyel kilukasztja a bõrömet, és betankol a vérembõl, ha ugyan
agyon nem csapom elõbb.

A virágpor szemecskéi kisebbek, mint a lisztszemek, szabad szem-
mel láthatatlanok. A legenyhébb szellõ is kiröpteti õket a virág-
ból, körülöttünk lebegnek, rengeteg hemzseg belõlük a levegõ-
ben, mindenképpen jut közülük a saját fajú virágba. Ezek a pará-
nyi életek örökítõanyagot tartalmaznak. Ahogy az iskolában ta-
nultuk, megtermékenyítik az anyavirág termõjét, hogy létrejöhes-
senek a magok, és hogy a növény továbbra is tenyésszen a világ-
ban. Ez az élõlény nem akar ugyanis kipusztulni, valami titkos in-
dítékból örökre létezni óhajt. Hogy is írta Ady Endre? „Az Élet
szent okokból élni akar.” Megindít bennünket ez az örök akarás,
de csodálatba ejt ennek a folyamatnak csodálatos gazdagsága.
Micsoda pazar pompa az élet! A szépség, a virág itt közvetlenül
megmutatja életfenntartó hatalmát. Ki meri fölösleges játéknak,
gyermeteg idõtöltésnek mondani a szépséget, kétségbe vonni a
nélkülözhetetlenségét?

Igen, de millió és millió embertársunk szívesen lemondana errõl a
pompáról, hiszen nekik taknyuk-nyáluk folyik a pollenek csodála-
tos rajzásától, sõt súlyos esetben ez a betegség halált is okozhat.
Ez az egyik olyan eset, amikor a természet a természet ellen for-
dul. Tudjuk, a természet világa örök harc, a ragadozók megeszik a
növényevõket. Azonban az allergia olyan katasztrófa, amikor a
harcból egyik félnek sincs haszna. A szervezet itt olyasmi ellen vé-
dekezik, aminek tulajdonképpen nincs ártalmas hatása. Az im-
munrendszer tévedése, túlzott és felesleges védekezés. Vannak,
akik szerint az emberi test megzavarodott a sok szintetikus anyag,
a mérgezõ növényvédõ szerek, festékek, tartósító kemikáliák ha-
tására, és ebben a megkeveredett állapotában olyasmi ellen is vé-
dekezik, ami ellen nem kellene. Az biztos, hogy egyre nõ az aller-
giás emberek száma, ahogy terjednek a mûvileg elõállított kémiai
anyagok. Lehet, hogy a természet bosszúálló képzõdmény?

Mondják, hogy aki csecsemõkorában olyan szerencsés volt, hogy
az anyukája (vagy más nõ) jóvoltából rendesen hozzájutott az
anyatejhez, nem lesz allergiás. Természet a kémia ellen… Úgy
látszik, anyuci tejecskéje erõsebb, mint a mesterséges anyagok.

Tisztelt nõk, szüljetek és szoptassatok! Ezzel is küzdjetek a pol-
lenveszély ellen.

(L. A.)

Az idõszak elején folytatódik a száraz, igen meleg idõjárás. Sok lesz a nap-
sütés, csapadék sehol sem valószínû. A legmagasabb hõmérséklet 35 fok
körül alakul, sõt szombaton a déli megyékben a 38, 39 fokot is megközelít-
heti. Vasárnap egy hidegfront érkezik, hatására erõsen megnövekszik a fel-
hõzet, és záporok, zivatarok alakulnak ki. A csapadék mennyisége még bi-
zonytalan, de északon és nyugaton akár jelentõs mennyiség is hullhat. A
megerõsödõ északnyugati széllel hûvösebb levegõ áramlik a Kárpát-me-
dencébe. A hidegfront után mérsékelten meleg és újra száraz idõjárás vár-
ható. www.metnet.hu

IDÕJÁRÁS
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A becsületes kertészlányka
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy
szegény kertész. Ennek a kertésznek volt
egy lánya, Amália. Édesanyja korán meg-
halt, apja nevelte kisgyerekkora óta.
– Jó légy és becsületes! – ezt mondogatta
mindig a szegény kertész a lányának.
Amália meg is fogadta apja intését, és így
nõtt fel jóságban és becsületben.
A kertész a királynál szolgált. A királynak is
volt egy lánya. A királylány nem volt rossz,
de volt neki egy szobalánya, akibe igen sok
gonoszság szorult.
Amália minden nap vitt virágot a királylány-
nak. Egyszer elébe állt a gonosz szobalány,
és azt mondta neki:
– Add nekem a virágot! A királylánynak már
úgyis sokat adtál!
– Nem adhatom neked a virágot – felelte
Amália. – Mit mondjak a királylánynak, mi-
ért nem hoztam neki?
– Hazudd azt, hogy elfelejtetted!
– Én, hazudni?! Soha! – rázta meg határo-
zottan fejét Amália. Ezzel sarkon is fordult.
– Megbánod te még ezt! – kiáltotta utána a
gonosz szobalány.
Ettõl kezdve állandóan kereste az alkalmat,
hogyan állhatna bosszút Amálián.
Rossz hírét kezdte terjeszteni, de az embe-
rek nem hitték el, ismerték Amáliát, és tud-
ták, hogy milyen jó és becsületes.
Egyszer aztán történt, hogy a királylány ép-
pen fürdött, amikor Amália vitte neki a virá-
got. Gyémántgyûrûjét az ablak párkányára
tette. És mire végzett a fürdéssel, a gyûrû el-
tûnt onnan. Ki vitte el, hová lett? Senki sem
tudta.
A szobalány látta, elérkezett a bosszú órája,
odaállt hát a királylány elé, és azt mondta:
– Felséges királykisasszony! Én tudom, ki
vitte el a gyûrût. Senki más, mint a szegény
kertész lánya, Amália.
A királylány elõször nem akart hinni a szo-
balánynak, de aztán eszébe jutott, hogy
Amália valóban akkor vitte neki a virágot,
amikor fürdött. Mivel pedig senki más nem
járt abban az idõben arra, elhitte, hogy
Amália a tolvaj.
Mindjárt katonákat küldött a kertészért és
leányáért.
– Add elõ a gyémántgyûrûmet! – támadt a
királylány Amáliára.
– Nem adhatom elõ a gyémántgyûrûdet, fel-
séges királykisasszony, mert nem vittem el!
– felelte õszintén és határozottan a kertész
leánya.
– Hazudsz, a gyûrût csak te vihetted el! Hu-
szonötöt üttetek rád!
A kertész csak ámult. Nem akarta elhinni,
hogy lopással vádolják az õ jó és becsületes
lányát. Nem is tudta szó nélkül hagyni a le-
hetetlen vádat.
– Felséges királykisasszony! Az én lányom
jó és becsületes. A gyûrût nem õ vitte el. Fe-
jemmel felelek érte!
– Mit nekem egy kertész feje! Azt bármikor
leüttethetem! De nekem nem a fejed, ha-
nem a gyûrûm kell. Ha azonnal elõ nem ad-
játok, mindkettõtökre ráüttetem a huszon-
ötöt! – toporzékolt a királylány.
Persze sem a kertész, sem a lánya nem ad-
hatta elõ a gyûrût, rájuk is ütötték szegé-

nyekre a huszonötöt. De még ez sem volt
elég: világgá kergették õket. Azonnal el kel-
lett hagyniuk a kastélyt.
Ment, mendegélt a szegény kertész és a lá-
nya. Testükön sajgott a kemény ütések he-
lye, de jobban fájt a szívük, hogy ilyen igaz-
ságtalanul bántak velük.
– Azért te csak légy egész életedben jó és be-
csületes! – mondta még ekkor is a szegény
kertész a lányának.
Útközben találkoznak a király erdõsével.
– Hát maguk merre ilyen letörten? – kérdez-
te õket. Nagyon csodálkozott, és õ sem hitte
a vádat, mikor a szegény kertész elmondta
esetüket. Hívta is a vándorokat, térjenek be
a házába, de a kertész csak rázta a fejét.
– Nem maradok ennek a kastélynak a kör-
nyékén sem! Itt a becsületnek nincs értéke!
– mondta, és ment, mendegélt lányával
együtt tovább.
Mikor már nagyon messze jártak, betértek
egy faluba. Parasztemberek laktak benne.
Olyan szegények, mint õk. Szívesen fogad-
ták a kertészt és a leányát. Egyikük mindjárt
be is hívta, étellel-itallal kínálta elfáradt
vendégeit.
– Kik vagytok, és miért vándoroltok? – kér-
dezte a parasztember késõbb.
A szegény kertész tövirõl hegyire elmondott
mindent. Az egész falu szörnyülködött ek-
kora gonoszságon. Senki sem hitte el, hogy a
lány lopott volna, hiszen lerítt róla a jóság és
a becsületesség.
A parasztok hamar megszerették, s maguk
között tartották õket, adtak nekik földet,
ahol kedvük szerint dolgozhattak, a kertész
meg virágokat termelhetett.
Most már boldog lehetett volna a szegény
kertész, de a szégyent és megbántást nem
tudta elfeledni. Addig ette-rágta a bánat,
míg egy napon elfogyott az életereje.
– Kislányom, maradj jó és becsületes! – ez
volt az utolsó szava.
Amália ott maradt a faluban. Kertészkedett
tovább a parasztoktól kapott földön. Egy-
szer hatalmas vihar vonult át az országon.
Sírtak, jajgattak a fák az erdõben. Többnek
letört az ága, koronája. Vihar után a király
erdõse kezdte összeszedni a sok letört ágat.
Az egyiken egy szarkafészket talált. A fé-
szekben a tarka tojások között egy gyûrû
fénylett. Valódi gyémántgyûrû volt az! Az
erdõs mindjárt gondolta, ezt lehet a király-
lány elveszett gyûrûje.
Vitte is azonnal a király kastélyába.
– Felséges királykisasszony! Itt van a gyûrû-
je. Egy szarkafészekben találtam a vihar
után az erdõn – mondta és átadta a gyûrût.
A királylány mindjárt megismerte elveszett
gyûrûjét.
Amikor az erdõs megjelent, a gonosz szoba-
lány is éppen a királykisasszony szobájában
volt. El is akart gyorsan iszkolni, amikor
meghallotta, hogy a gyûrûrõl van szó, de
nem sikerült neki. A királylány szigorúan rá-
szólt:
– Miért állítottad, hogy a kertész lánya lopta
el a gyûrûmet, mikor nem õ tette?
A szobalány még csak egy szót sem szólha-
tott, mert az erdõs kért engedelmet a be-
szédre, s elmondta mindennek az okát. Hi-

szen tudott õ mindent. Elpanaszolta neki
bánatát a szegény kertész, amikor találko-
zott velük az erdõben.
A királylány nagyon megharagudott a go-
nosz szobalányra. Tömlöcbe vetette, és ki-
adta a parancsot katonáinak, hogy hozzák
kastélyába a kertészt és a lányát.
A katonák elindultak a szegény kertész és
Amália keresésére, de hiába kutattak át
minden falut, nem találtak nyomukra. Kér-
dezték a parasztokat: mind azt mondták,
semmiféle kertészt és lányt nem ismernek.
Pedig ismerték mind, de attól féltek, hogy a
katonák bántani akarják szegény Amáliát.
Szerették valamennyien, ezért féltették és
vigyáztak rá.
A katonáknak szigorú parancsuk volt, nem
mertek eredmény nélkül hazatérni. Keres-
ték tovább a kertészt és a lányát.
Egyszer az egyik katona véletlenül összeta-
lálkozott Amáliával. Mindjárt felismerte.
Hintóba ültette, és már vitte is a király kas-
télyába.
– Amália, igazságtalan voltam hozzád! –
mondta a királylány. – Most már tudom,
hogy nem te loptad el a gyémántgyûrûmet.
A gonosz szobalány haragudott rád, azért
hazudta nekem, hogy te voltál a tolvaj. Itt
van a gyûrû, legyen a tiéd! De hol van az
apád? Miért nem jött veled? Ezentúl együtt
laktok itt, a kastélyomban.
– Nekem nem kell az a gyûrû, amelyik miatt
annyit szenvedtünk. Édesapámat is miatta
veszítettem el: belehalt szégyenébe. A kas-
télyban sem maradok, hanem visszamegyek
a szegény parasztok közé. Közöttük érde-
mes jónak és becsületesnek lenni. Olyan-
nak, amilyennek szegény édesapám tanított
egész életében! – Ennyit mondott csak
Amália, s már ment is vissza a faluba a pa-
rasztokhoz.
Még máig is él jóságban és becsületben, ha
meg nem halt.

Magyar népmese
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Augusztus 25., SZOMBAT
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Erdõjárók 5.55 Magyar gazda 6.25 Zegzu-
gos történetek 6.55 Balatoni nyár 9.00 Mozdulj! 9.30 Vízitúra 10.00 Angi jelen-
ti 10.30 A színek országa – Jordánia 11.00 Történetek a nagyvilágból 11.45
Théma 12.00 Hírek 12.05 Kortárs 12.35 Zöld Tea 13.05 Gerje – Kisvízfolyások
mentén 13.45 Ferencvárosi TC–Budapest Honvéd labdarúgó-mérkõzés 16.05
A siklósi vár 16.20 Doc Martin 17.10 Kár a benzinért 18.30 Szerencseszombat
19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Retro kabaré 21.10 Sherlock: A sátán ku-
tyái 22.45 40 év rock 60 év roll – Horváth Attila életmûportré 0.30 Fülenincs
nyúl
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.05 A dinoszauruszok királya
10.30 Asztroshow 11.30 Törzsutas 12.00 Autómánia 12.40 Míg a halál el nem
választ 13.10 Édes drága titkaink 15.20 Chuck 16.25 Michael 18.30 Híradó
19.00 Fókusz Plusz 19.30 Trója 22.35 A hûtlen 1.00 Doktor Addison 1.45
Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Az idõ örvényében 6.25 TV2 Matiné 10.00 Beyblade 10.20 Ezo.tv
10.50 Babavilág 11.20 9 hónap 11.50 Tequila és Bonetti legújabb kalandjai
12.50 Duval és Moretti 13.50 Sheena, a dzsungel királynõje 14.50 Bûbájos bo-
szorkák 15.50 Rejtélyek kalandorai 16.50 Sas Kabaré 17.55 Activity 18.30 Té-
nyek 19.00 Aktív Extra 19.35 Sodró lendület 21.30 Idõvonal 23.10 Luxusdoki
0.10 A médium 1.10 Ezo.tv 2.10 Kalandjárat 2.35 Teleshop 3.05 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 14.05 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 – Mûvészeti figyelõ 19.07 Sportvilág 19.30 Gyereksáv 19.40
Zene 19.50 Mese 20.05 Esti séta 20.53 Vers napról napra 21.04 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

Augusztus 26., VASÁRNAP
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Magyar gazda 5.55 Esély 6.25 Vízitúra 6.55
Balatoni nyár 9.00 Engedjétek hozzám 9.05 „Így szól az Úr!” 9.10 Katolikus kró-
nika 9.40 Megkeresni az embert 10.05 Útmutató 10.30 Kérdések a Bibliában
10.45 Evangélikus magazin 11.10 Evangélikus ifjúsági mûsor 11.15
Balatonfelvidéki református templomok 11.30 Böszörményi Gergely-portré
12.00 Hírek 12.05 Versailles – Egy király álma 13.10 Pénz beszél 14.35 Kislány,
nagylány 16.20 DVSC-TEVA–Pápa labdarúgó-mérkõzés 18.50 TS – Sport7
19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Egyszer volt, hol nem volt 21.00 Holtpont
23.05 Millennium I. – A tetovált lány 1.30 Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Trendmánia 10.35 Teleshop
11.30 Törzsutas 12.05 Míg a halál el nem választ 12.30 Trója 15.35 True
Calling 16.40 Hát nem baba! 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11 20.00 Neveletlen
hercegnõ 22.20 A tökéletes trükk 1.00 Doktor Addison
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Zöld világ 6.45 TV2 Matiné 10.15 Nagy
vagy, Balaton! 10.45 Egészségmánia 11.15 Ezo.tv 11.45 Kalandjárat 12.15
Borkultusz 12.45 Stahl konyhája 13.15 Több mint testõr 13.45 A kiválasztott –
Az amerikai látnok 14.45 Monk – Flúgos nyomozó 15.45 Bûbájos boszorkák
16.40 Sodró lendület 18.30 Tények 19.00 Napló 20.05 Oviapu 2. 21.45 A rette-
gés arénája 23.45 Összeesküvés 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 Református 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 19.40 Zene 19.50
Mese 20.05 Esti séta 20.53 Vers napról napra 21.05 Rádiószínház 22.00 Króni-
ka 22.20 Sporthírek 22.30 Alma és fája 23.00 Hírek, kenó 23.05 Válogatás a
Vasárnapi újság reggeli mûsorából 0.10 Éjszaka

Augusztus 27., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Magyarország nemzeti parkjai 5.55 Ma
reggel 8.15 Balatoni nyár 10.10 Európa egészsége 11.10 Botticelli élete és
munkássága 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Roma magazin 12.55
Domovina 13.25 Budapest természeti értékei 13.55 Az én Afrikám 14.15 Mo-
soly a javából: Randevú a Royalban 15.10 Capri – Az álmok szigete 16.05 Bala-
toni nyár 17.20 A korona hercege 18.30 Vérvörös nyár 19.30 Híradó 20.00
Sporthírek 20.15 Hajrá, Bliss! 22.05 Munkaügyek – Irreality show 23.05
Aranyfeszt 23.35 A mész története 0.05 Vérvörös nyár 0.55 Balatoni nyár
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 Mágusok
csatája 16.15 Marichuy – A szerelem diadala 17.20 Teresa 18.30 Híradó 19.20
Fókusz 20.20 Barátok közt 21.00 Dr. Csont 22.00 Hazudj, ha tudsz! 23.10 Ref-
lektor 23.30 Az ügynökség

TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Aktív Extra 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.35 Stahl kony-
hája 9.40 Babapercek 9.55 Teleshop 11.00 Ezo.tv 12.35 Enyveskezû Mikulás
14.20 Marina 15.20 Doktor House 16.25 Hal a tortán 17.25 Tiltott szerelem
18.30 Tények 19.35 Aktív 20.05 Jóban-Rosszban 21.25 NCIS 23.25 Célke-
resztben 0.25 Tények 1.00 Ezo.tv 1.35 NCIS 3.20 Doktor House 4.10 Aktív
Extra 4.35 Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 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 Gyerek-
sáv 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

Augusztus 28., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Magyarország nemzeti parkjai 5.55 Ma
reggel 8.15 Balatoni nyár 10.05 Európa egészsége 11.00 Leonardo élete és
munkássága 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Srpski ekran 12.55 Unser
Bildschirm 13.25 Budapest természeti értékei 13.55 Az én Afrikám 14.15 DTK
Arcok 15.10 Capri – Az álmok szigete 16.05 Balatoni nyár 17.20 A korona her-
cege 18.30 Vérvörös nyár 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Az elvarázsolt
dollár 21.45 Munkaügyek – Irreality show 22.45 Barangolások öt kontinensen
23.15 A mész története 23.45 Vérvörös nyár 0.40 Balatoni nyár
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 14.05 Szerelem so-
kadik látásra 16.15 Marichuy – A szerelem diadala 17.20 Teresa 18.30 Híradó
19.20 Fókusz 20.20 Barátok közt 21.00 Castle 22.00 Döglött akták 23.10 XXI.
század – A legendák velünk élnek 23.45 Reflektor 0.00 A hatalom hálójában
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 TotalCar 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.35 Stahl konyhá-
ja 9.45 Babapercek 9.55 Teleshop 11.00 Ezo.tv 12.35 Segítsetek, ûrlakók!
14.20 Marina 15.20 Doktor House 16.25 Hal a tortán 17.25 Tiltott szerelem
18.30 Tények 19.35 Aktív 20.05 Jóban-Rosszban 21.25 XXX 23.40 Aktív 0.10
Tények 0.45 Ezo.tv 1.20 Táncalak 2.35 Doktor House 3.25 TotalCar 3.50
Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 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 fél-
órája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium Kabaré-
matiné 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika 18.00 Üt-
közõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gye-
reksáv 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

Augusztus 29., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Magyarország nemzeti parkjai 5.55 Ma
reggel 8.15 Balatoni nyár 10.00 Útravaló 10.15 Európa egészsége 11.05
Toulouse-Lautrec élete és munkássága 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25
Hrvatska krónika 12.55 Ecranul nostru 13.30 Budapest természeti értékei
13.55 Az én Afrikám 14.15 Gasztroangyal 15.10 Capri – Az álmok szigete
16.10 Balatoni nyár 17.20 A korona hercege 18.30 Vérvörös nyár 19.30 Híradó
20.00 Sporthírek 20.15 Bosszú 21.00 Becsengetünk és elfutunk 21.55 Munka-
ügyek – Irreality Show 23.00 Dokuszerda 0.00 Vérvörös nyár 0.55 Balatoni
nyár
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 Elvarázsolt
kastély 16.15 Marichuy – A szerelem diadala 17.20 Teresa 18.30 Híradó 19.20
Fókusz 20.25 Barátok közt 21.00 Dallas 23.05 Reflektor 23.20 Doktor Addison
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.35 Stahl kony-
hája 9.45 Babapercek 9.55 Teleshop 11.00 Ezo.tv 12.35 A szabadság útján
14.20 Marina 15.20 Doktor House 16.25 Hal a tortán 17.25 Tiltott szerelem
18.30 Tények 19.35 Aktív 19.50 Skandinávlottó-sorsolás 20.05 Jóban-Rossz-
ban 21.25 Doktor House 22.25 Született feleségek 23.25 Aktív 23.55 Tények
0.30 Ezo.tv 1.05 Doktor House 2.00 Született feleségek 2.50 Doktor House
3.40 Babavilág 4.05 Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 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 Gyerek-
sáv 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 tör-
ténetei 23.00 Hírek, kenó 23.05 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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http://www.observer.hu

Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CE-
CÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENT-
MIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93 Mhz-es
frekvencián, valamint az LRT-COM hálózatán a C7-es csatornán, a
189,25 MHz-es frekvencián.

Augusztus 24., P: 7.00 Lapszemle 8.00 ZMC: Családfa 1-4. rész (ism.
100p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Önellátó gazdaság Alapon (50p),
Sámándob és Rock & Roll (48p), Hõsök és Összetévõk koncert (60p) 23.00
és 0.00 Lapszemle

Augusztus 25., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 Lapszemle 14.00
Önellátó gazdaság Alapon (50p), Sámándob és Rock & Roll (48p), Kézmû-
vesek Alapon (ism. 20p) 18.00 Lapszemle 19.00 Fafaragók (15p), Interjú
Bõjtös Attilával (47p), Petõfi kvartett: Ádáméva (36p) 23.00 és 0.00 Lap-
szemle

Augusztus 26., V: 7.00 Heti Híradó 8.00 Önellátó gazdaság Alapon (50p),
Sámándob és Rock & Roll (48p), Kézmûvesek Alapon (ism. 20p) 13.00 Heti
híradó 14.00Fafaragók (15p), Interjú Bõjtös Attilával (47p), Petõfi kvartett:
Ádáméva (36p) 18.00 Heti híradó 19.00 Ökumenikus Istentisztelet Sárbo-
gárdon (60p), Katolikus templomavató Pálfán (60p), Orgonakoncert Cecén
(100p) 23.00 és 0.00 Heti híradó

Augusztus 27., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Ökumenikus Istentisztelet Sárbo-
gárdon (60p), Katolikus templomavató Pálfán (60p), Orgonakoncert Cecén
(100p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Alapi Vadásznap (180p), Falunap
Cecén 1. rész (50p) 23.00 és 0.00 Heti híradó

Augusztus 28., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Heti híradó
19.00 Falunap Cecén 2. rész (50p), Fúvósbál Sárbogárdon (180p) 23.00 és
0.00 Heti híradó

Augusztus 29., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Alapi Vadásznap (180p), Falu-
nap Cecén 1. rész (50p) 13.00 Heti híradó 18.00 Lapszemle élõben 19.00
Sport: Megyei I. oszt. futball (90p) 23.00 és 0.00 Lapszemle

Augusztus 30., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Megyei I. oszt. futball
(90p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Ökumenikus Istentisztelet Sárbo-
gárdon (60p), Katolikus templomavató Pálfán (60p), Orgonakoncert Cecén
(100p) 23.00 és 0.00 Lapszemle

***

Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lapszem-
le és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozás-
ról a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ
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.

Augusztus 30., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Magyarország nemzeti parkjai 5.55 Ma
reggel 8.15 Balatoni nyár 10.15 Európa egészsége 11.05 Paralimpiai összefog-
laló 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Slovenski utrinki 12.55 Al-
pok–Duna–Adria 13.30 Szabadlábon Zalában 13.55 Az én Afrikám 14.15 Te-
lepódium 15.10 Capri – Az álmok szigete 16.05 Balatoni nyár 17.15 A korona
hercege 18.30 Vérvörös nyár 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Fábry 21.35
Titkok és szolgálatok 22.30 Négy szellem 23.25 Vérvörös nyár 0.20 Balatoni
nyár
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 14.05 Mindörökké
szerelem 16.15 Marichuy – A szerelem diadala 17.20 Teresa 18.30 Híradó
19.20 Fókusz 20.20 Barátok közt 21.00 Nico 23.05 Reflektor 23.25 Doktor
Addison 1.15 Infómánia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.35 Stahl
konyhája 9.45 Babapercek 9.55 Teleshop 11.00 Ezo.tv 12.25 35 13.25 Rex fel-
ügyelõ 14.20 Marina 15.20 Doktor House 16.25 Hal a tortán 17.25 Tiltott sze-
relem 18.30 Tények 19.35 Aktív 20.05 Jóban-Rosszban 21.25 Folytatásos for-
gatás 23.20 Aktív 23.50 Tények 0.25 Ezo.tv 1.00 Folytatásos forgatás 2.35
Doktor House 3.25 Segíts magadon! 3.50 Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 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 fél-
órája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium Rádióka-
baré 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 16.45 Trend-idõk 17.30 Krónika 18.00 Ütkö-
zõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gye-
reksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.06 Aranyalap 20.51 Vers napról napra
21.05 Kultúrkör 21.30 Rádiószínház 21.55 Zene 22.00 Labdarúgó-mérkõzés
közv. 22.30 Krónika 22.50 Sportvilág 23.00 Hírek, kenó 23.05 Arcvonások
23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Augusztus 31., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Múlt-kor 5.55 Ma reggel 8.15 Balatoni nyár
10.15 Európa egészsége 11.05 Paralimpiai összefoglaló 12.00 Híradó 12.15
Sporthírek 12.25 Roma kultúra 12.55 Esély 13.30 Szabadlábon Zalában 13.55
Az én Afrikám 14.15 Fábry 15.35 Capri – Az álmok szigete 16.30 Balatoni nyár
17.15 A korona hercege 18.30 Meseautóban: Összeállítás magyar filmsláge-
rekbõl 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Poén péntek 21.10 Borvacsora
22.05 Titkok és szolgálatok 23.05 Il Divo – Live In London
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 14.15 Jégkirálynõ a
hokipályán 16.15 Marichuy – A szerelem diadala 17.20 Teresa 18.30 Híradó
19.20 Fókusz 20.20 Barátok közt 21.00 CSI: Miami helyszínelõk 22.00 Gyilkos
elmék 23.10 Odaát 0.05 Reflektor 0.20 Törzsutas 0.55 Nagyágyúk 1.45
Autómánia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Alexandra Pódium 6.25 Tények 7.00 Mokka 9.35
Stahl konyhája 9.45 Babapercek 9.55 Teleshop 11.00 Ezo.tv 12.35 A láthatat-
lan ember 14.20 Marina 15.20 Doktor House 16.25 Hal a tortán 17.25 Tiltott
szerelem 18.30 Tények 19.35 Aktív 20.05 Jóban-Rosszban 21.25 Lopakodók
2. 23.10 Aktív 23.40 Tények 0.15 Ezo.tv 1.15 Lopakodók 2. 2.40 Doktor House
3.30 Alexandra pódium 3.55 Magyar versek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 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 zsidó vallási felekezet félórá-
ja 14.05 Alma és fája 14.35 Regényes történelem 15.00 Krónika 15.10 Prémi-
um 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



18 HIRDETÉSEK 2012. augusztus 23. Bogárd és Vidéke

FOGSORJAVÍTÁS
06 25 468 556, 06 70 382 8512

GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása,
karbantartása 06 30 440 5790

HOMLOKZATI HÕSZIGETELÕ-RENDSZER
terranova vakolattal,

komplett 5 cm-es 1398 Ft/m2-tõl,
7 cm-es 1699 Ft/m2-tõl,
10 cm-es 1999 Ft/m2-tõl.

Garanciával,
ingyenes szállítás és állvány.

06 74 675 530

Egyszemélyes, ágynemûrtartós
HEVERÕ 5000 FT-ért ELADÓ.

06 20 405 7366

Augusztus 23-24-25-én
MINDENBÕL -20 %!

Intim Fehérnemû

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!

Gépelést vállalok! Telefon: 06 (70) 282 1775
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)

Sárszentmiklóson szántóföldet bérelnék. 06
(20) 340 5976 (4507793)

Kévés lucerna eladó. 06 (20) 938 6441 (4507930)

Sárbogárd központjában, háromszobás, 80
m2-es, elsõ emeleti lakás, sürgõsen eladó. Érdek-
lõdni: 06 (30) 9941 332, 06 (20) 4194 940. (4507321)

Felújított lakás kiadó. 06 (30) 482 3947 (4507934)

Cecén családi ház eladó. 06 (70) 340 7282
Abai szeszfõzde rövid határidõvel, kitûnõ minõ-
ségben pálinkafõzést vállal. 06 (30) 9275 627
(4507882)

Családi ház eladó. Árpád út 25. Lakást beszámí-
tunk. Érdeklõdni: 06 (30) 557 8672, 06 (20) 561
3605 (4507980)

Kaukázusi kölyökkutyák augusztus végi elvitel-
lel, oltva, féregtelenítve 25.000 Ft-ért eladók. 06
(30) 606 3129 (4507977)

Négyhónapos tacskókeverék kiskutyákat el-
ajándékoznék. 06 (30) 345 6131 (4507976)

Háromszobás, 100 m2-es, összkomfortos kertes
családi ház eladó. Érdeklõdni. 06 (20) 246 0080
(4507936)

Eladó Vajtán 1000 m2 telken egyszoba, konyhás
ház, melléképületekkel. Irányár: 2.200.000 Ft. 06
(30) 320 8313 (4507972)

Elektromos kerékpár féláron (70.000 Ft) eladó.
Érdeklõdni: 06 (20) 929 8716

Figyelem: jelenleg is üzemelõ takarmánykeres-
kedés, terménydarálóval, ipari árammal (63 A),
4082 m2 összközmûves területen eladó. 06 (30)
255 9806 (4507935)

Albérlet kiadó Sárbogárd központjában. Érdek-
lõdni. 06 (20) 9270 985 (4507196)

Süldõ nyulak eladók. 06 (30) 245 5622

Töbörzsöki italboltba pultost felveszünk. Start-
kártya elõny. Telefon: 06 (70) 429 1650

Garázs kiadó EON-irodával szemben. 8.000
Ft/hó. 06 (30) 936 4371 (4507190)

Sárszentmiklóson jó állapotú családi ház rende-
zett kerttel, melléképületekkel eladó. 06 (70) 333
0882, 06 (30) 851 8409 (4507121)

Lakás kiadó. 06 (30) 3302 615

Fûnyírást, fûkaszálást vállalok. 06 (70) 256 9564
(4507945)

Hagyatékot (zálogcédulát, törtaranyat) vásáro-
lok napi áron. 06 (70) 557 0109 (4507944)

Szegletkõ General Kft.
gyakorlattal rendelkezõ

AUTÓSZERELÕT
KERES.

Elõny személyautó, haszongépjármû és
más munkagépek szerelésében való
jártasság, valamint tehergépkocsi és

kisgépkezelõi jogosítvány.
Jelentkezni az alábbi telefonszámon

lehet:
06 (30) 480 1108

SHOTOKAN KARATE
TANFOLYAM

indul kezdõk és haladók
részére Sárbogárdon
SZEPTEMBER 5-ÉTÕL

a Mészöly Géza Általános Iskola
tornatermében.

Jelentkezni lehet a helyszínen
és az alábbi telefonszámon:

06 20 9270 985

Horgolás kezdõknek és haladóknak

Szeptember 5-étõl a mûvelõdési házban horgolást kedve-
lõknek klubot indítunk.

A klub szerdánként 18 órától tartja foglalkozásait.

Vezetõje: Szabóné Czuczai Katalin.

Fonalat és horgolótût hozzon mindenki magával!

A foglalkozásokon a részvétel ingyenes!

Úgy szeretlek,
majd megeszlek

Stadler Jánoséknál (Sárbogárdon, a Nagy Lajos ut-
cában) termett ez a szabályos szív alakú krumpli. A
természet különleges alkotását bizonyosan féltõ,
szeretõ kezek gondozták, s a növény így fejezte ki
háláját a kert gazdái iránt.

HKV

Ellopták, keresem
Ellopták OPEL KADETT SEDAN típusú,
CMB-112 rendszámú, fehér személygép-
kocsimat augusztus 21-ére, keddre virra-
dóra a Sárbogárd, Ady Endre út és Túry
Miklós utca sarkának környékérõl.
A nyomravezetõt pénzjutalomban részesí-
tem!
Telefon: 06 (70) 539 7882.

A Cecei Általános Iskola tanévindító rendezvényei
Tankönyvosztás:
2012. augusztus 30., csütörtök, 8.00–18.00; 2012. augusztus 31., péntek, 8.00–18.00.
Tanévnyitó ünnepély:
2012. szeptember 2., vasárnap, 17.00. Iskolabusz indul az ünnepélyre: 16.15-kor Vaj-
táról, 16.30-kor Sáregresrõl.
A rendezvények helyszíne: Cecei Általános Iskola, Cece, Árpád út 3.
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LECSÓFÕZÉS
ROMA MÓDRA

Talán a miklósi lecsófesztivál ösztönzésére kedvet kapott a sárbo-
gárdi kisebbségi önkormányzat elnöke, Lakatos Péter Gyõzõ, s a
roma közösség számára hirdetett lecsófõzést szombaton. Az
Amadeus étterem elõtti téren megrendezésre kerülõ megméret-
tetésre két roma és két nem roma csapat nevezett, akik közül a
zsûri (Babi Keresztúrról, Czeinerné Tündi és Gróf Ferenc) a leg-

jobbnak a Horváth József, Streng Ferenc, Varga Istvánné, és Éva
alkotta csapat hagyományos tojásos lecsóját ítélte, második lett a
tinódiak (Rigó István és Pordán György) gombás, kolbászos le-
csója, harmadik Farkas Gábor és csapata, negyedik Csányi Árpád

és csapata. De senkinek nem volt vesztenivalója, mert mindenki
ajándékban részesült. Az elsõ két csapat hölgytagjai még egy-egy
gyöngyékszert is kaptak Szabóné Czuczai Katalintól.

Az eredményt dr. Szabadkai Tamás hirdette ki, majd a lecsóebéd
elfogyasztása után Rozgonyiék zenéjére szórakozhatott a társa-
ság, a gyerekek ugrálóvárazhattak, majd késõbb megérkezett a
sárkeresztúri Csillagfény zenekar.
A szervezõk ezúton köszönetet mondanak minden résztvevõnek,
valamint a Közévnek, hogy az eseményre rendbe tette a teret.

Hargitai–Kiss Virág
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Kézis edzõtábor
Az õszi megyei bajnokság kezdete elõtt, arra készülve edzõtábo-
rozott második alkalommal a VAX Sárbogárd Kézilabda Egyesü-
let férficsapata Szigetszentmártonban. A barátokkal, barátnõk-
kel, családtagokkal tarkított társaság mozgással, edzéssel és ter-
mészetesen olimpiai szurkolással teli programokkal töltött felejt-
hetetlen napokat augusztus 4–9-ig a Duna partján.

Írás a 10. oldalon.


