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Uborkaszezon A hit és remény helye
Fotó: Németh Cintia

Az uborkasalátának már csak a gondolata is a
nyár napfényes illatait, ízeit, hangulatait idézi
számomra. Olyan étel ez, amihez kell a nyár,
hogy olyan igazi legyen. Ezen kívül, persze,
van még sok más évszakfüggõ étel. Létezik is
egy fogyókúra-elmélet, miszerint mindig évszaknak megfelelõen érdemes étkezni, azaz
könnyû ételeket, az akkor megtermõ, lédús
gyümölcsöket, zöldségeket a jó idõben, úgymond hûtõanyagnak, a nehezebb ételeket
meg télen, fûtõanyagnak.

Baleset a Hõsök terén
Nemcsak azért jutott eszembe az uborkasaláta, mert szeretem, hanem azért is, mert közeledik az uborkaszezon: kerti és konyhai, eltevési szempontból, illetve csendesebbek lesznek az utcák a vakációzók, esetleges kánikula
miatt.
A héten amúgy is „zöldségeket beszélünk”, hiszen szó esik a szelektív hulladékgyûjtésrõl. S
ha már salátára olvasták az újságunkat, próbálják ki grilles receptjeinket, és fogyasszák el
kellemes társaságban!
Hargitai–Kiss Virág

Élmé
lményszerzõ
nyszerzõ úton
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2013. június 13. Bogárd és Vidéke

A szemét, ami aranyat érne
A Bogárd és Vidéke szerkesztõségének vendége volt múlt héten Ferencz
Péter, a Dészolg Kft. ügyvezetõ igazgatója, Molnár Tibor, a cég mûszaki igazgatója és Lócskai István, a Közév Kft. ügyvezetõje. A környezetvédelemrõl és
a hulladékhasznosításról beszélgettünk.
– Az elmúlt húsz évben a megváltozott
életmódunk következtében drámai mértékben megnõtt a hasznosítatlan hulladék
mennyisége Magyarországon. Ennek elhelyezése, hasznosítása egyre inkább létkérdéssé válik. Sárbogárdon megépült Kislókban a szemétdepó. A szelektív gyûjtés hiánya
miatt azonban lassan már ez is betelik, s benne értékes anyagok tonnaszámra temetõdnek el. Ezen a helyzeten mielõbb változtatni
kell, ha nem akarunk belefulladni a szemétbe. E kérdésben Önök a legilletékesebb
szakemberek. Mit lehet tenni, hogy kevesebb
legyen a felhasználatlan hulladék, s minél
több anyagot lehessen újra hasznosítani?
Ferencz Péter: – A Dészolg Kft. a Vertikál
ZRT. alvállalkozója. Adonyban és térségében 13 településen végzi alvállalkozóként a hulladékszállítást és -kezelést. A
hulladékszállítás mellett a fõ tevékenységünk az adonyi hulladéklerakó üzemeltetése. E cég profilja nagyjából azonos a
Közév Kft. profiljával, hiszen a Közév Kft.
is alvállalkozóként végzi a hulladékszállítást Sárbogárd és térségében, illetve üzemelteti szintén alvállalkozásban a kislóki
hulladéklerakót. A Vertikál cégcsoport
már kb. 10-15 éve hangsúlyozza a szelektív
gyûjtés fontosságát. Ennek érdekében
kezdtük el 10 éve a hulladékudvarok illetve a települések több pontján hulladékszigetek kialakítását, hogy a lerakókba beérkezõ kommunális hulladék mennyisége
minél kevesebb legyen. Kb. 10 évvel ezelõtt ezzel párhuzamosan megalakult a
Közép-Duna Vidéke Társulás, melynek
célja, hogy egységes hulladékgazdálkodási
rendszert alakítsunk ki 168 településen.
Közösen pályázva válogatómûvek, hulladékudvarok és -szigetek létesülnek, s hozzá gépjármûvek, eszközök beszerzése történik. A fejlesztés legfõbb eleme a szelektív gyûjtés, amelynek a célja, hogy minden
ingatlanról házhoz menõ szelektív gyûjtés
történjen. A szelektív gyûjtés megszervezésének folyamatát gyorsítja, hogy az idei
évtõl a szolgáltatóknak illetve a lerakó
üzemeltetõinek lerakási adót kell fizetni.
– Hogy ez a folyamat igazán sikeres legyen,
valamiképpen érdekeltté kellene tenni a lakosságot is, sõt, még kapnának is pénzt a jól
válogatott anyagért.
Ferencz Péter: – Amennyire erõnkbõl a jelen pillanatban telik, meg is tesszük, amit
tudunk. Bizonyos anyagokat felvásárolunk, amit aztán a gyártóknak értékesítünk.
– A lakosság jelenleg azt látja, hogy jön a
sárga autó, és visz mindent.
Lócskai István: – A lakosságot valóban
jobban érdekeltté kell tenni abban, hogy
közremûködjön, és nagyobb mértékben

vállaljon ebben szerepet, mert ha a jelenlegi mennyiséget termeljük kommunális
hulladékból ezután is, akkor a lerakó nagyon rövid idõn belül betelik. A házhoz
menõ gyûjtés ettõl az évtõl került bevezetésre. Elkülönítve gyûjtjük a kommunális
hulladékot egy sárga autóba, egy másik
sárga autó pedig elõtte, vagy mögötte jön
és gyûjti össze a szelektív hulladékot. Kiküldtünk minden háztartásba egy tájékoztatót ez év februárban. Ebben pontosan leírtuk, milyen típusú szelektív hulladékot
milyen formában és mikor kell kihelyezni
az ingatlan elé. Az a tapasztalatunk, hogy
egyelõre a lakosság nagyon kis százaléka
vesz még részt tevékenyen ebben a gyûjtési
módban.
Molnár Tibor: – Szükséges az is, hogy a beérkezõ szemét a jövõben egy válogatósoron jusson át, mielõtt a deponálása megkezdõdik. A fent említett pályázat megvalósulásával válik ez lehetõvé. Folyamatos a
lerakók fejlesztése. Az adonyi lerakó bõvítése most fejezõdött be. Ha a válogatómû
mellett jól mûködik a szelektív gyûjtés is,
akkor elérhetjük, hogy nem 4 év alatt telik
meg az új lerakó, hanem az eredeti elképzelések szerint 10-15 évig használhatjuk
azt.
– Gondolkodnak azon is, hogy a háztartásokba, pl. zsákok helyett speciális tartályok
kerüljenek, hogy már eleve külön gyûjthessék
a papírt, mûanyagot, fémet?
Lócskai: – Elsõ lépésben egyelõre mûanyag zsákot biztosítunk, ebben tudja a lakosság kihelyezni az ingatlan elé a PETpalackot, a mûanyag csomagolási hulladékot, illetve a papírt összekötözve. Jó lenne,
ha minden ingatlant 2-3 db szelektív gyûjtõedénnyel tudnánk ellátni, de ez most
még csak álom.
– Reméljük, hogy ez az álom belátható idõn
belül valósággá válik.
A stúdióbeszélgetés után Lócskai Istvánnal egy kukásautó és a szelektív szemetet
gyûjtõ autó útját követve tapasztaltuk
meg, hogy mûködik jelenleg a szelektív
gyûjtés.
A Simontornyán a Sió hídja melletti hulladéksziget tartályai igen vegyes képet mutatnak. A PET-palack gyûjtésére szolgáló
tárolóban talán még döglött malac is van a
bûzrõl ítélve. De a papírtárolóban is van
üveg és háztartási szemét. A fiúk betöltik a
szelektív autóba azt, ami oda való, a többi
megy a vegyes anyagot gyûjtõ másik kocsiba.
Simontornyán a bõrgyár területén néztük
meg az ott kialakított hulladékudvart. Itt
üveghulladékot, fémhulladékot, mûanyaghulladékot, papírhulladékot, elektronikai eszközöket, illetve zöldhulladékot

vesznek át a lakosságtól, ami külön konténerekben kerül elhelyezésre.
– Milyen az érdeklõdés a lakosság részérõl?
Lócskai: – Hullámzó. Minden nap nyitva
vagyunk keddtõl péntekig déltõl 4-ig és
szombaton 8-tól délig. Akik már ideszoktak, rendszeresen igénybe veszik ezt a díjmentes szolgáltatást. Hoznak használaton
kívüli régi televíziókat, számítógépeket,
mosógépet. Az itt átvett hulladékot a Közév Kft. a sárbogárdi telepre szállítja, ahol
további kezelés történik.
– Az elektronikai anyagokat hol bontják?
Lócskai: – A cégcsoportunkhoz tartozó
Felsõbácskai Hulladékgazdálkodási Kft.hez visszük bontásra, Bajára.
– Így lesz aranybánya a szemét, ha jól föl
tudják dolgozni.
Ezt követõen a kislóki telepre mentünk ki,
ahová sorra érkeznek a sárga kukáskocsik
és a konténeres autók. A bejáratnál egy
mázsaház fogad bennünket.
Lócskai: – Ezt a telepet a Vertikál ZRT.
üzemelteti. 2001-ben készült a lerakó,
ahova 22 településrõl hordjuk a hulladékot. Itt kb. 8-10 évig lesz még elegendõ hely
a hulladék befogadására. Sajnos már elértük az út szintjét, ami azt jelenti, hogy innentõl kezdve dombmûvelés lesz. A beérkezõ gépjármûvek a mérlegre állnak, ahol
súly és hulladéktípus szerint regisztrálják a
szemetet.
– A telepen balra a papírválogató nagy csarnoka található.
Lócskai: – Ide érkezik a papírhulladék,
ahol kiválogatják, s kartonpapír, vagy vegyes papír kategóriában bálázzák. A most
érkezõ autót a szemünk láttára ürítik ki. A
papírválogató mellett van az állati tetemek
tárolója, s mellette a komposztáló. Ide érkezik a szennyvíziszap a szennyvízteleprõl
és a kommunális zöldhulladék. A kettõ keverékébõl érleljük a komposztot, amit a
lerakó takarására használunk.
– Odébb látható a mûanyagtároló.
Lócskai: – A PET-palack kerül ide, mögötte pedig a csomagolási hulladékot tároljuk.
A lerakón történik a vegyes háztartási hulladék kiválogatása is. A házhoz menõ gyûjtés ellenére továbbra is sok a kukákban a
PET-palack, papír, fémdoboz stb. és ezt
válogatjuk vissza. Ezzel az a gond, hogy
már rosszabb az értékesítési lehetõsége,
mert szennyezõdik a kommunális hulladékkal. Tudom, hogy nem könnyû figyelni,
hogy mikor mit rakjanak ki a ház elé, de
közös érdek, hogy javuljon a helyzet. Csak
együttmûködve tudjuk elérni, hogy a fentebb említett álom valósággá váljon, és
háztartási szinten mielõbb teljes egészében szelektívvé váljon a gyûjtés. S akkor
már nem viszi, hanem hozza a pénzt a szemét.
Hargitai Lajos
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Lakossági fórum
Gyurcsány
Ferenccel
Június 5-én sajtótájékoztatóra és lakossági
fórumra érkezett Sárbogárdra Gyurcsány
Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke.
A kérdésekre válaszolva beszélt többek
közt a megváltozott választókerület-határokról, a baloldal sikerességének lehetõségérõl, az esélyekrõl és az esetleges kormányváltás utáni tervekrõl.
A választókerületek megváltozott határai
szerinte a kormány egyik eszköze a választásokon való elõnyszerzésre – az ilyen eszközökkel a népharagig lehet élni. Elmondása szerint tudható, hogy az emberek hatvan százaléka kormányváltást akar. A baloldalnak az a nagy kihívás, hogy legalább
három pártja van a színtéren, a választási
törvény pedig az összefogásra ösztönzi
õket. Ennek segítségével egy kiegyenlített
verseny lehet a választásokon, s ezt a szavazók is tudják.

„A politikában nem udvarolni kell, azt kell
mondani, amit gondolunk, a választók
majd eldöntik, hogy akarják, vagy nem
akarják” – mondta a pártelnök.
A szegényes források miatt a választási
kampány egy kisebb, ám lényegre törõ felhívás lesz a választók részére, a választások
elõtt három hónappal pedig ott lesznek a
szavazók közt, hogy megmutassák, mit is
akarnak tenni.
Gyurcsány Ferenc szerint mindenkinek
megvan a maga sorsa; neki az, hogy amit az
országban tud, azt képviselje. A baloldal
esetleges gyõzelmével a kormányzat fõ vonulata a gazdaság erõsítése, a félelemmel
teli hangulat megszüntetése lenne, valamint annak világossá tétele, hogy a szociális helyzetet máról holnapra radikálisan
jobbá tenni nem lehet, hiszen nem bírja a
költségvetés, ám az elsõ két évben meg kell
teremteni a feltételeket, hogy több pénz
legyen az országban. Mindemellett a nagyobb szociális érzékenység szerepel még
a fõbb pontok között.
Menyhárt Daniella

KÖZÉLET
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A HIT ÉS
REMÉNY HELYE
Sárszentágotán
Szent Ágota – Szicíliában született elõkelõ
görög családban, s Decius császár alatt szenvedett vértanúhalált (250-ben). A római
helytartó beleszeretett, de mivel Agatha ellenállt, bordélyba csukatta. A keresztény
szûz rendíthetetlen maradt, ezért bíróság elé
állíttatta. A kínvallatás során hóhérai összeroncsolták, majd levágták a melleit. A rákövetkezõ éjjelen azonban megjelent Szent Péter a börtöncellájában és begyógyította a sebeit. A kínzásokba késõbb mégis belehalt.
Halálát földrengés kísérte. Szent Ágota kultusza egy halála utáni csodatettével kezdõdik. Ágota levágott és Szent Pétertõl visszakapott keble kultuszának másik ki nem apadó forrása. A középkorban, mint a tizennégy
segítõszent egyikéhez, a mellbetegek fordultak hozzá, de õ volt a szoptatódajkák, s általában az anyatej védõszentje is.
Vasárnap rengeteg ember látogatott el
Sárszentágotára, mivel új emlékhelyet
avattak. A kegyhely a Szent Ágota-templom lábánál fekszik, ezzel adva reményt és
hitet a mellrákosoknak. Az önkormányzat
a helyiekkel karöltve önerõbõl építette fel
ezt az imahelyet, a székesfehérvári egyházmegye beleegyezésével és elvi támogatásával.
A falubeliek egy emberként felsorakoztak
a zarándokhely létrehozása mellett, sokan
segítették a munkákat, helyi ácsok, kõmûvesek és segédjeik is lelkesen dolgoztak a
köz érdekében. Mindannyian segíteni szeretnének a betegeknek.
„Ha a falu ennyivel hozzájárulhat a gyógyulásukhoz, akkor boldogok leszünk” – említette Baranyák István polgármester is köszöntõjében.
Még régebben egy orvosi konferencián dr.
Göblyös Péter professzortól kaptak egy
felkérést, hogy csatlakozzanak a mellrákszûrés népszerûsítéséhez Szent Ágota emlékének méltó õrzésével, amivel a község
nagyban segíthetné és támogatná azokat,
akik a rákos betegségekkel küzdenek. A
nehéz idõben erõsíthetnék õket lelkileg és
a hozzátartozóikat is.
Bognár Károly atya köszöntõjében elmondta – 10 éves papi tapasztalataiból merítve –, hogy sajnos népbetegség a rák.
Imádkozzanak ezért Ágotához, hiszen daganatos megbetegedéseknek nincsen más
védõszentje. E kegyhely által nemcsak a
hívõ katolikusok, hanem olyan emberek is
reményt kaphatnak, akik még nem találták
meg saját útjukat. Hisz majdnem minden
családot érint ez a betegség. Legyen ez egy
imahadjárat, amit betegség ellen kell elkezdenünk, vagy folytatnunk. Betérõ zarándokcsoportok, betegek egy fohásszal
segítsék gyógyulásukat.
Magyar József egykori történelem szakos
tanár ismertette az összegyûltekkel Sár-

Fotó: Németh Cintia

szentágota történetét röviden. A polgármester és az önkormányzat egy oklevéllel
köszönte meg Józsi bácsinak a segítségét
és együttmûködését a kegyhely felépítését
illetõen.
A délutánon részt vett Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök, aki megáldotta a kegyhelyet.
Számos kutatás támasztja alá: az ima segít
a gyógyulásban. Errõl dr. Göblyös Péter
mesélt nekünk. A hit megkönnyíti a gyógyulást, a testet és a lelket ugyanis együtt kell
meggyógyítani. Szerinte sokat jelent, ha
orvos is imádkozik betegeinek gyógyulásáért. Ajándékba hozott a szentélybe egy
táblát, amely Szent Ágotát ábrázolja.
Az eseményre ellátogatott dr. Simon Tamás is, a Magyar Rákellenes Liga elnöke,
valamint a szervezet 50 tagja. A Szent Ágota-kegyhelyhez zarándokutat terveznek a
ligával minden évben. A csoport nevében
dr. Simon Tamás egy nagy csokor virágot
helyezett el az imahelynél, a tagok pedig
énekkel kedveskedtek az összegyûlteknek,
ezzel kifejezve Szent Ágota iránti tiszteletüket.
Takács Béla, az ágotai egyházközség elnöke köszönetét fejezte ki mindazoknak,
akik segítettek, hogy megvalósuljon az elképzelés.
A sárszentágotai nyugdíjasok énekekkel
lepték meg a közönséget, majd közös faluuzsonnára invitálták a megjelenteket, amit
szép népviseletbe öltözött fiatalok szolgáltak fel. Ezután lehetett pár csendes percet
eltölteni Szent Ágotával.
Jómagam egy idõsebb hölggyel együtt álltam és csodáltam a mûvet. Nagyon megható volt, ahogy könnyes szemmel mondott
imát családjáért, az összegyûltekért és
minden mellrákban szenvedõ nõért.
Saját családom révén is tudom, milyen nehéz, ha egy szerettünk kerül ilyen helyzetbe, és bizony mellé állni, tartani benne a
lelket nem könnyû feladat. Ezért is fantasztikus dolog a betegeknek, családtagoknak egyaránt ez a kis békés sziget, ahol elvonulhatnak reményt táplálva imádkozni.
Azt kívánom, hogy ha csak pár percre is, látogassák meg ezt a gyönyörû kegyhelyet
Sárszentágota szívében.
Szent Ágota kísérje minden léptüket, és óvjon mindenkit a betegségektõl!
Mágocsi Adrienn
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Baleset a Hõsök terén

Két személyautó ütközött Sárbogárdon a Hõsök terén június 7-én a
déli órákban. A balesetet okozó gépkocsi sofõrje kábítószert fogyasztott. Õ nem szenvedett komoly sérülést, három utasa közül azonban
egy életét vesztette, egy pedig súlyosan sérült. A másik gépkocsi felborult, annak sofõrjét szintén súlyos sérülésekkel szállították kórházba
a mentõk. Két sérültet a tûzoltóknak kellett kiszabadítaniuk a
roncsokból.
Valahogy így szólna a rendõrségi hír, ha az a baleset tényleg megtörtént volna, amit a kék lámpás szervezetek és a Vöröskereszt
imitáltak pénteken a város központjában. A látványos bemutató
egyben közös gyakorlat is volt a szervezetek részére, amit számos

érdeklõdõ mellett több gimnáziumi és általános iskolai osztály
kísért figyelemmel.
Az élethû jelenethez állomáshelyükrõl szirénázva érkeztek a
mentésben részt vevõ egységek. Amatõr és profi színészek alakították a sérültek, hozzátartozók szerepét. Kihangosítva hallhattuk a segélyhívást, a mentés mozzanatait pedig mikrofonon keresztül kommentálták a szervezõk. A jelenet szerinti áldozat fekete nejlonnal letakart holttestét egy temetkezési autó szállította
el.
Több szempontból is ötletes és hasznos volt ez a közös bemutató.
Mert hiába olvassuk, halljuk, látjuk a hírekben a balesetekrõl szóló tudósításokat, így, közvetlenül végignézni a helyszíni történéseket jóval sokkolóbb, hatásosabb. Döbbenetes volt látni, mennyi
munkája van a mentõknek, tûzoltóknak, rendõrségnek abban,
hogy mentsék a menthetõt és rendet tegyenek egy baleset helyszínén, ahol pár óra múlva már nyoma sincs annak, hogy ott valaki
mondjuk életét vesztette.
Biztos vagyok benne, hogy a bemutató elérte a célját, és a nézõk
nagy részének emlékezetébe tanulságos példaként vésõdött be,
hogy óvatosabban, körültekintõbben vezessenek az utakon. Mert
mindenkit hazavárnak!
A kék lámpás szervezeteknek köszönet és nagyrabecsülés – nemcsak ezért a programért, hanem elsõsorban a minden nap végzett
munkájukért, hogy számíthatunk rájuk, ha bajban vagyunk!
Hargitai–Kiss Virág

Özönvíz Alsószentivánon

Alsószentiván községre 2013. június 10. napján a délutáni órákban özönvízszerû (60
mm) esõ zúdult, fél órán át verte a települést a jég, melyben galambtojásnyi darabok
is elõfordultak. Ennek következtében több utcarészt és lakóházat elöntött a víz. A
kerti és mezõgazdasági növényekben szinte 100 %-os kár keletkezett.
Tudósítónktól
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„Nagy örömmel és szeretettel gondolok
vissza az óvodában eltöltött évekre.”
(Írta Dancs Ferencné óvó néni 1998. november 1-jén írt önéletrajzában.)

Dancs Ferencné (sz. Rehák
Mária) 1930. március 24-én
született
Sárszentmiklóson.
Édesapja földmûves, édesanyja háztartásbeli volt. Hárman
voltak testvérek. Az elemi iskolát szülõfalujában, a polgári iskolát Sárbogárdon végezte. Az
óvónõképzõt 1945-ben kezdte
a Budapesti Szent Lujza r. k.
Kisdedóvóképzõ Intézetben. A
negyedik évfolyamot – az intézet államosítása után – a III.
kerületi állami kisdedóvóképzõben végezte. Oklevelét 1949.
június 17-én nyerte „jó eredménnyel”.
Óvónõi mûködését 1949. augusztus 1-jén kezdte a Sárszentmiklósi Állami Óvodában. Ebben az intézményben
dolgozott megszakítás nélkül
nyugdíjazásáig (1985. december 31-éig) vezetõ óvónõi munkakörben.
A kezdetben egycsoportos
óvoda az évek múltával, az igényeknek megfelelõen napközis
lett, a csoportok száma pedig
hatra emelkedett. Dancs Ferencné óvó néni nevelõ–oktató
munkáját a szülõk és a felügyelet mindvégig megelégedéssel
ismerte el.

1973-ban „Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója”, 1984-ben pedig „Kiváló Pedagógus” kitüntetõ címet kapott. Párttag nem
volt. 1949-tõl tagja volt a Pedagógusok Szakszervezetének.
1951-ben ment férjhez. Férje is
pedagógus volt, aki a helyi általános iskola igazgatójaként
ment nyugdíjba. Férjével kertes családi házban laktak, ahol
öreg szüleikkel éltek együtt.
Két fiuk és három unokájuk
van.

Nem volt könnyû ebben az idõben az óvoda szervezése. Az
amúgy is nehéz gazdasági viszonyok közepette a falusi emberek számottevõ részénél az
elõítéletekkel, a maradi szemléletmóddal is meg kellett küzdeni. Dancs Ferencné már a
kezdeti idõben igen jó kapcsolatot alakított ki a szülõkkel.
Gyermekszeretetével, törhetetlen agilitásával maga köré
vonzotta nemcsak a gyermekeket, hanem a szülõket is.

A fenti önéletrajzot Dancs Ferencné 1998. november 1-jén
saját kezûleg írt önéletrajzából
idéztem.
Az önéletrajzot kiegészítve, kis
kutatómunkát végezve, Rausch Györgyné nyugdíjas vezetõ óvónõ gondolatait idézem.

A szülõk a késõbbiek folyamán
igen jó segítõtársnak bizonyultak. Segítségükkel évrõl évre
bõvült a játékkészlet, sikerült
szebbé, otthonosabbá tenni az
óvodát. Sokat tett a tartalmasabb nevelõmunka végzéséhez
nélkülözhetetlen udvari élet

feltételeinek megteremtéséért
is.
Az „Óvó néni” (mert mindenki
így szólította) olyan pedagógiai
tudással, gyermek- és emberszeretettel dolgozott, ami a
kollégák jövõjére is befolyással
volt. Minden lépésnél segítette
a kollégái munkáját, következetesen biztatta õket, hogy ne
elégedjenek meg az ösztönös
munkával, tanuljanak tovább.
Értékes munkájával, a gyermekek iránt érzett felelõsségtudatával segítette az elsõ óvodai
programot, s nevelte, képezte a
rábízott óvónõjelölteket és
gyakorló óvónõket. Személyiségével nemcsak a kollégák
szakmai ismeretét, tudását alapozta meg és fejlesztette tovább, hanem példamutató emberi magatartásával formálta,
alakította is õket.
Dancs Ferencné munkája során mindig az új befogadására,
tanulására törekedett. Jó példája nyomán érlelõdött meg s
vált bennünk, kollégákban tudatossá, hogy csak hivatásra elkötelezetten végezhetjük óvónõi munkánkat.
A már nyugdíjas dolgozók és a
jelenlegi alkalmazotti közösség
is tisztelettel adózik Dancs Ferencné emlékének.
Emperger Jánosné
intézményvezetõ

Újra a padban
Az iskola udvarára lépve láthatóan ugyanaz az izgalom lett úrrá az
1963-ban végzett diákokon, mint amit zsenge ifjúként érezhettek
a Szent István Általános Iskola falai közt elsõsként, vagy éppen felelés, dolgozatírás elõtt. Ez az izgalom különösen megszépít minden öregdiákot, sõt, még a múltidézõ találkozóra érkezõ tanáraikat is! Üdén csengõ kacajok, a régi csintalanságokra emlékezõ
összekacsintások, egykori barátságokat felelevenítõ kézfogások
töltötték be az iskolát szombaton délután.
Az 50 éve elballagott osztály több osztályfõnököt is „elfogyasztott” nyolc év során: Elsõben Kunos Rezsõné volt velük, majd másodiktól negyedikig Bokor Emma. Ötödiktõl hetedikig Romsits
Lajosné irányítgatta õket, és Oláh Ferencné vitte végig velük a 8.
osztályt.
Most Bokor Emma és Gábeli István foglaltak helyet a katedrán, s
„feleltették” a tanulókat. (Voltak, akik családi okok, betegség miatt igazoltan hiányoztak.) A találkozó hivatalos része stílusosan
egy iskolai dallal vette kezdetét. A szervezõk meglepetésekkel is
készültek tanáraiknak, az osztálytársaknak. A tanterembõl aztán
a Patkó csárdába vonult át a társaság, ahol közös vacsora mellett
folytatták a beszélgetést.

Az osztály tagjai voltak: Baki Margit, Domján Sándor, Érsek János, Fekete György, Hajdú Júlia, Halász Júlia†, Huszár János,
Huszár Zsófia, Iker Katalin, Kertész Gizella, Kiss Dezsõ Károly†,
Koska Lujza, Kovács Mária, Kukoricza Lujza, László Mária,
Marosvári Margit, Marosvári Mária, Marton Mária†, Mészöly
Géza, Pusztahegyi János, Sárközi József, Sárközi László, Sebestyén József†, Szigeti Ilona.
Hargitai–Kiss Virág
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Lehetek én is az az EGY
Ugye sokan gondoljuk/gondoltuk ezt? Ha
felnövök, akkor valami olyat csinálok, ami
maradandó, és amilyet még senki nem tett
elõttem. Ez is az egyik mottója volt annak
az elõadásnak, amivel a Cecei Általános
Iskola nyolcadikos diákjai lepték meg a közönséget. A mûsor címére hivatkozva
mondhatnánk ezt is: Nekünk 8!
Heteken át tartó próbák, minden nap újra
és újra elgyakorolni az egészet azért, hogy
végezetül magabiztosan állhassanak ki a
színpadra a végzõsök – Ráczné Pincési Julianna osztályfõnök és Pordány Ferenc,
egy végzõs lány édesapja nagyon sokat tettek azért, hogy pénteken délután a cecei
kultúrházat megtöltõ emberek jó élményekkel gazdagodjanak a mûsor alatt és
után.

Maga a színdarab érdekes és rendhagyó
volt: a színházi/filmes világban sem sok
embernek adatik meg, hogy saját magát
játssza el a színpadon – sokan nem is vállalják, hiszen ez az egyik legnehezebb feladat.
A diákok nagy fába vágták a fejszéjüket,
hiszen a darab egésze alatt saját magukat

kellett játszaniuk. A mûsor ugyanis abban
volt más, hogy nem egy már korábban
megírt, mások által is ismerhetõ darabot
vittek színre, hanem a saját történetüket
mutatták be az elsõtõl a nyolcadik osztályig, néhány szatirikus jelenet segítségével.
Újraéltük az iskolai farsangot, és beláttunk a ballagókat foglalkoztató problémákba is. A tanórákon eleinte renitens, lázadó, majd a jövõt tervezgetõ diákokat
láttunk, az óraközi szünetekben pedig egyegy tanítási nap hangulatát hozták el nekünk.
Könnyen mondhatjuk, hogy „élõ” volt az
elõadás, hiszen abban az egy órában sokat
megtudtunk a ballagókról: ki hogyan képzeli el magát a késõbbiekben, valamint a
kisebb kiszólások segítségével nemcsak a
hobbikba és kedvencekbe, hanem a szereplõk igazi személyiségébe is betekintést
nyertünk.
A mûsor végén minden ballagó diák lejött
a színpadról és megajándékozta a szüleit
egy-egy szál virággal.

Természetesen ne higgyük, hogy csak a
szavak voltak terítéken. A zene és a tánc is
legalább akkora szerepet játszott az elõadás alatt, mint ahogy a kiskori és tablóképek vetítése. A legkülönfélébb zenékkel
minden korosztály számára élvezhetõek
voltak a zenei betétek. De nem hiszem,
hogy ilyeneket kell írnom. Aki ott volt, az
tudja, hogy jó volt. Aki nem hiszi, járjon
utána!
Menyhárt Daniella

„Egy példabeszédben
egy arc a tömegbõl a többiek elõtt halad
Szentjánosbogárként fényt visz a hátán,
így mutatva utat
Én biztatnám azt, aki kilép a sorból,
és bátran elõttem megy
Mert tudom, hogy jöhetsz még te is a fénnyel
Vagy lehetek én is az az egy
Az az egy”
(Vad Fruttik: Lehetek én is)

Gyermeknap 2013
Osztályunkban már hagyomány, hogy közösen ünnepeljük a gyereknapot. Az idén különösen maradandó élménnyel leptük meg a
Mészöly Géza Általános Iskola 3. a osztályos tanulóit. Meghívtuk
Bosnyák Viktória írónõt is, aki már járt iskolánkban egy író–olvasó találkozón.
Már elsõ osztályban megismerkedtünk a Mantyusok regényének
elsõ részével, a Bátorság, Tomi! címûvel. Kötelezõ olvasmányként az írónõtõl választottam második és harmadik osztályban is.
Megismertük A sirály a király? és az Elek, merre keresselek regényeit. Mindkettõ nagyban segíti a helyesírási készség fejlõdését. A
gyerekeknek nagyon tetszettek a mûvek, és szerettek volna megismerkedni a szerzõvel is, hiszen már a könyvek is közvetlenül az
írónõtõl érkeztek, mindenkinek a saját nevére dedikálva.
Nagy öröm volt a tanulók számára, mikor megérkezett Viki vonata Pestrõl, és velünk utazott tovább autóbusszal Tolnanémedibe.
Itt az szmk-elnök anyuka szervezett számunkra további programokat. Túrázni mentünk a környezõ erdõbe, ahol jól elfáradtunk.
Ebéd után pedig Bosnyák Viktória olvasta fel az egyik meséjét,
amelyhez fejre tehetõ virágdíszeket készítettek a gyerekek, amit

természetesen haza is vihettek. Ezután még egy meglepetés-fagyizással is megkoronáztuk a napot.
Fáradtan, de élményekkel gazdagodva tértünk haza. Megbeszéltük az írónõvel, hogy hamarosan ismét találkozunk.
Némethyné Toldy Gizella, a 3. a osztályfõnöke
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Miklósi hírcsokor
Ez történt Faddon…
Aggódó szüleinktõl elbúcsúzva szálltunk fel június 3-án az autóbuszra, hogy életünk elsõ igazi táborába vigyen bennünket, FaddDomboriba. Mire a dimbes-dombos tolnai tájra értünk, a kedvünk is kerekedett. Érkezés után elhelyezkedtünk hangulatos kis
házikóinkban, majd közös felfedezõ sétára indultunk a Dunaholtág mentén. A nádasból szürke gém szállt felénk, és mellettünk úszott egy szelíd hattyúcsalád négy fiókájával. A fûben tõkésrécék totyogtak.
A finom ebéd után a helyben vásárolt zsebpecáink kipróbálása
következett, ugyanis a móló körül nyüzsögtek a kis halak. Bedobás után már húztuk is ki a keszegeket, harcsákat, naphalakat,
amelyeket természetesen visszadobtunk a folyóba. Az idõjárás
nem volt túl kegyes hozzánk, a pecázás után jól esett egy kis melegedés.
Amíg Ági néni vezetésével nyelvi vetélkedõn vettünk részt, Anita
néni, Vera néni és Zsuzsi néni meglepetést készített számunkra: a
bokrok alá apró csokikat dugtak el, amiket aztán zseblámpával
kerestünk meg a korai szürkületben.
Másnap a program fénypontja következett: kenuzás a Dunán.
Magunkra öltöttük a mentõmellényt, kaptunk egy evezõt és egy
szakképzett vízimentõ kíséretében vízre szálltunk a négyszemélyes kenukkal. Szerencsére mindnyájan száraz bõrrel úsztuk meg
ezt az isteni kalandot.
Délután bebuszoztunk Tolnára, ahol egy ma is mûködõ kékfestõmûhelyt látogattunk meg. A népi iparmûvész néni még azt is megmutatta egy fehér vásznon, hogyan mintázzák a kékfestõ anyagokat.
Késõbb utunk a közeli, 130 éves Selyemgyárba vezetett, ahol a Selyemfonoda Múzeumot néztük meg.
A 3. nap délelõttjén búcsút vettünk a tábortól: irány Szekszárd! A
Petrits Mézeskalács Múzeumban és Édességboltban már vártak
bennünket. Kis piros mézeskalácsszíveket kaptunk, amelyeket
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mindenki kedvére díszíthetett. A múzeumban pedig régi cukrászeszközöket és egy érdekes filmet láttunk a mézeskalácsosok és a
gyertyaöntõk munkájáról.
Ezután újra buszra ültünk és hangulatos, meredek utakon kanyarogtunk fel a város feletti kilátóhoz, ahol együtt elköltöttük utolsó
ebédünket.
Egy óra múlva kicsit fáradtan, de annál hangosabb énekszóval kanyarodtunk be iskolánk parkolójába, hogy együtt kiáltsuk: Éljen a
tábor! Éljen a nyár!
Király Karolina, Horváth Mira, Kokas Réka,
Horváth Bernadett, Szarka Tímea 2. a osztály

A „Szülõföld szálai”
Iskolánk tehetségsegítõ projektnapot szervezett „A szülõföld szálai” a mezõföldi tehetségekért informatikával címmel, az ISZE
Tehetségpont támogatásával június 5-én. A Nemzeti Tehetség
Program keretében az NTP-ITM-12-P 0025 jelû nyertes pályázattal valósulhatott meg a rendezvény, melyet az ISZE elnöke és tehetségszakértõ jelenlétében megtartott mûhelymunkával, továbbképzéssel készítettünk elõ.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
NTP-ITM-12-P-0025
2013/06/13
Az ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola a Nemzeti Tehetségprogram keretében az NTP-ITM-12-P jelû pályázaton „A szülõföld
szálai” a mezõföldi tehetségekért címû projektjével támogatást nyert.
A támogatás összege: 500.000 Ft; a támogatás aránya: 100 %.
A pályázat jele: NTP-ITM-12-P-0025.
A projekt megvalósítási idõszaka: 2013. május-június.
A projekt kiváló alkalmat és lehetõséget nyújtott a pedagógus–diák–iskolák együttmûködésének fejlesztése érdekében a Sárbogárdi járás, a
Dél-Mezõföld iskoláinak bemutatására, megismerésére. A felkészülés részeként mûhelymunka, továbbképzés valósult meg a Sárszentmiklósi Általános Iskolában az ISZE Tehetségponttal együttmûködve.
A megvalósításra tervezett projektnap kitágította a tanulásra szánt idõt,
hiszen a tanulók szabadidejükben is kutattak, bõvítették tudásukat. A Sárbogárdi járás különbözõ iskoláiból jelentkezõ, érdeklõdõ tanulók együtt
munkálkodása során a kreativitás, az egyéni ötletek kerülhettek elõtérbe.
Mindez egy-egy közös produktumban jelent meg, mely hazavihetõ, megmutatható érték.
A „Szülõföld szálai” járási projektnapon 4 altéma került informatikai eszközökkel kidolgozásra, melyek mindegyike a szülõföldet és a saját iskolát járta körbe gyermekszemmel. Az altémák: Iskolám a Dél-Mezõföldön; Angol–magyar kétnyelvû prospektus összeállítása – kiadványszerkesztés; Gyógyító növények a Mezõföldön – kiadványszerkesztés;
Iskoláink a Dél-Mezõföldön – videokészítés. A meghirdetett altémák kivitelezésébe minden altémában iskolánként 2-3 tanuló kapcsolódhatott
be. A következõ iskolákból érkeztek érdeklõdõ tanulók: Petõfi Sándor Gimnázium (Sárbogárd), Mészöly Géza Általános Iskola (Sárbogárd), Németh
László Általános Iskola (Mezõszilas), Cecei Általános Iskola, Alapi Általános Iskola és a házigazda Sárszentmiklósi Általános Iskola.

A sárbogárdi Petõfi Gimnáziumból 10 mentor diák (volt tanítványaink) segítségével vártuk a hozzánk érkezõ érdeklõdõket.
Örömmel, szívesen vették ki a részüket a feladatokból valamenynyien: Kovács Réka, Juhász Fanni, Sebestyén Melinda, Ellenbruck Anett, Kovács Fanni, Szõke Fanni, Nyikos Anita, Kiss Erika, Tenke Mónika, Tõke Ferenc.
Az ünnepélyes megnyitó után ismerkedõs drámajátékok várták a
tanulókat. Helyi szakemberek bevonásával érdeklõdéstérkép készült a közremûködésükkel, róluk. A foglalkozásokon, melyeket
ebéd szakított meg és egy közös játék zárt, pedagógus és különbözõ iskolákból érkezett diák együttes kiadvány- és videokészítõ
munkája valósult meg. A választható témák a szülõföldhöz kapcsolódtak.
A projektnapon 6 iskolából 76 tanuló vett részt a gazdagító programon.

Elsõ Mezõföldi csutkatábor
A TÁMOP 3.2.3/A-11/1-2012-0030 jelû pályázati projekt keretében június második felében érdekes, színes, jókedvû szakköri foglalkozásoknak ad otthont a sárszentmiklósi klub és iskola a „Mezõföldi csutkatábor” keretei között. A program produktív/marketing szakaszában a gyöngyfûzés, a festészet, a tûzzománcolás, a
néptánc rejtelmeit, szépségeit gyakorolhatja valamennyi résztvevõ gyermek Sárszentmiklósról, a Mészölybõl és az alapi iskolából.
Tudósítanak a „Misulink” riporterei. A csutkatáborban bemutatkozik valamennyi alkotó, fellépnek a néptáncos palánták, az érdeklõdõk táncházban rophatják együtt a kreatív szakkörösökkel.
Horváth Ferencné
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A hangok szárnyán
A múlt héten tartották a Violin zeneiskolásainak évzáró ünnepélyét Sárszentmiklóson az iskola aulájában, a sárbogárdiaknak hétfõn délután a mûvelõdési házban.
Az iskola közel 40 sárbogárdi és 40 miklósi
gyermeket oktat különbözõ hangszereken.
Izgalommal teli gyerekek rohangáltak
mindkét helyszínen a kezükben kottával,
hisz sokat készültek erre az év végi „vizsgára”.
Miklóson elsõként Puskásné Radnó Ágnes igazgatónõ köszöntötte a diákokat és
ismertette az elmúlt év fontosabb eseményeit. Majd ezekkel a szavakkal búcsúzott
a diákoktól a következõ tanévig: „Reméljük, az idén megtanult mûvek megszólaltatása sok örömet jelentett a gyermekeknek s
a családnak egyaránt. Hiszen egy zenedarab
elõadása mindig összekapcsolja a hallgatóságot, közösséget, figyelmet és más légkört
teremt. Szavak nélkül is mesél örömrõl és bánatról egyaránt. Megmozgatja a képzeletet,
kikapcsol és felfrissít. A zene szárnyain más
tájakra, korokba kirándulhatunk. Olyan értékek ezek, amelyek igencsak hiánycikkek
napjainkban. Az itt tanuló növendékek ennek részesei lehetnek, és ebbõl adnak át most
egy csokorra valót.”

Majd a diákok elõadták az év folyamán tanult dalokat, zenéket. Elsõként Szántó
Bulcsú gitárjátékát hallgathattuk meg, ami
ténylegesen elsõ alkalom volt, hisz nemrég
kezdte meg tanulmányait a zeneiskolában.
A mûsor folyamán többek között Strasszer
Virág altfurulyán, Lendvai Gábor dobon
játszott nekünk, Nagy Judit zongorán, és
két kisebb kamarakórus mutathatta meg
tehetségét. A mûsor a Szózat közös eléneklésével zárult.

Sárbogárdon a Himnuszt követõen ugyancsak több diák csillogtatta meg tehetségét.
A mûsor alatt éppen vihar dúlt odakint, de
a gyerekek ezt semmibe véve állták ki a
próbát. A koncertet olykor félbeszakította
egy-egy mennydörgés, de a zeneszó nem
maradt abba. Az estet a Mészöly Géza Általános Iskola énekkara nyitotta Szénásiné
Szabó Mariann vezetésével. Õk egy gyönyörû Kodály-népdalcsokrot énekeltek el
az érdeklõdõknek. Itt is kiemelnék pár diákot, akik különösen a zene szárnyán repültek. Kineth István mindenki számára ismerõs dallamokkal állt elõ, a Magyar népmesék zenéjét játszotta el furulyán, ami a közönség soraiban nagy sikert aratott. Kasza
Máté trombitán, Borlói Rudolf zongorán,
Huszár Boróka pedig gitáron ajándékozta
meg a közönséget egy-egy dallal.
A fellépések után a bizonyítványosztás következett. Ezzel ért véget az idei tanév a
Violin hangszereseinek részére, akiket jövõre is nagy szeretettel várnak tanáraik.
„A zene a káoszból rendet teremt; a ritmus a
széttartót egységbe fogja; a melódia a megszakítottat folytonossá varázsolja; a harmónia az össze nem illõket összeegyezteti.”
(Yehudi Menuhin)
Mágocsi Adrienn

Táncház Cecén harmadszor is!
A Fejér Megyei Mûvelõdési Központ szervezésében, a TÁMOP
3.2.13-12/1 kódszámú, Óperencián innen és tanórán túl címû program
keretében a Szedtevette zenekar május 24-én harmadik alkalommal
látogatott el a Cecei Általános Iskolába. A tanulók nagy lelkesedéssel
fogadták a táncházat. Már elsõ alkalommal megismerkedtek a gyerekek a hangszerekkel és megmutatták nekik, hogyan lehet megszólaltatni õket. A zenészek népdalokat, mondókákat adtak elõ, amit a gyerekek velük együtt énekeltek. Kneifelné Laczkó Krisztina táncpedagógus néptáncokat tanított az alsós tanulóknak, akik játszva sajátították el a különbözõ mozgásformákat. Ezzel a táncházzal a diákok egy
lépéssel közelebb kerültek a hangszerekhez és népzenéhez is.
A zenekar vezetõje, Juhász Zsófia hegedûn játszott, Bóka Richárd
brácsázott, Molnár Dániel bõgõzött, Márfi Tibor klarinéton muzsikált. A Szedtevette zenekar tehetségével és vidám zenés-táncos interaktív elõadásával megszépítette iskolai mindennapjainkat.
Géringerné Horváth Hajnalka
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Újraéledõ összefogás
„Most már kiérdemli a nevét a Pusztaegres Összefogásáért Egyesület – mondja Molnárné Zita, a szervezet vezetõje –, mert erõs
tagok vannak.” Az egykor virágzó egyesület tagsága az évek során
ugyanis hét fõre csökkent; a vezetõváltásnak és az azóta 21 fõre
bõvült létszámnak köszönhetõen azonban újraéledt a szervezõdés.
Nemrég homokozót és játszóteret építettek közös összefogással a
gyerekeknek a pályán, amit tovább szeretnének még fejleszteni.
A következõ hónapokra biciklitúrát, buszos kirándulást, falunapot és szüreti mulatságot terveznek. A bevételt a soron következõ
programokra fordítják.
Rendezvényeik sorában a legutóbbi az elmúlt szombaton tartott családi nap volt. A szép idõt kihasználva a nagy, zöld füves terület
egyik felében a legapróbbak hintáztak és homokoztak. Nem
messze tõlük csapatok vívtak barátságos futballmérkõzéseket a
kispályán, Csendes Attila játékvezetõ irányítása mellett. A mozogni
vágyó gyermekek a légvárat és az
egyesület trambulinját nyüstölték.
Volt, aki egészen bravúros ugrásokat produkált. Két traktort is kiállítottak Jencski József és Zsoldos

István közremûködésével, amikre fel lehetett ülni. A tér nyugati
felét a gasztronómia uralta: itt készült a tapasztalt asszonyok keze
alatt a fánk, Csesznegi István és fia, Gergõ pedig a birka- és
vaddisznópörköltet kavarta serényen, amihez a birkahúst Hajnal
Attila adta. A helyi kocsmáros és boltos is segítette a rendezvényt
felajánlásaival. A zenei aláfestést Frichli Laci biztosította.
Vájer Tamás pónifogata lovas kocsizni vitte az érdeklõdõket, akik
kellõképpen megszépültek a felállított asztaloknál fellelhetõ
smink, vagy arcfestés révén. Ez utóbbi Bogárdiné Andi keze munkáját dicséri.
Voltak a gyerekek számára ügyességi versenyek is. Az indulókat
kreppbõl fûzött hawaii lánccal és más ajándékokkal jutalmazták a
szervezõk.
Délután Bíró Kriszti szórakoztatta énekével a közönséget, este
pedig bálon mulatott a vendégsereg.
Hargitai–Kiss Virág

Nagylók tanulói élményszerzõ úton
A tanulmányi év vége felé diákjaink már fokozódó türelmetlenséggel várják azt a napot, amikor a hagyományok szerint hazánk
tájainak egy-egy szeletét megismerhetik.
2013. június 5-én útra kelt az iskola, hogy 3 napig belefeledkezzék
Magyarország élõvilágának és alkotásainak megismerésébe.
Elsõ állomásunk a Kiskunsági Nemzeti Park területén lévõ
Bugacpuszta volt. Ahogy a Karikás Csárdától eljöttünk, pazar látvány tárult szemünk elé. A különbözõ vadvirágok pompája, színek kavalkádja kápráztatott el bennünket. A természet színpadán
elõtûnt egy legelészõ gulya lomha mozgással, hatalmas tülkös
szarvakkal. Távol tõlünk ménes legelészett csendesen. Maradandó élményt jelentett a Pásztormúzeum. Egy pásztor mutatta be
nekünk a múzeumot, ízes tájszólással ismertette meg velünk a
pásztorélet természeti és élõvilágát. A kíváncsi gyerekeket beöltöztethettük egy nehéz subába is. Végül a csikósok lovasbemutatója vívta ki bámulatunkat.
Innen Kiskõrösre vitt a buszunk, ahol Petõfi szülõházában mindenekelõtt a kancsót csodálták meg a gyerekek, amellyel Petõfi
Sándort, a világ egyik legnagyobb költõjét megkeresztelték, valamint a korabeli anyakönyv keresztelési bejegyzését. Igen sok dokumentumot és relikviát láthattunk a költõ életérõl és munkásságáról.
A második napot az Ópusztaszeri Emlékparkban töltöttük. Megnéztük a Feszty-körképet, a jurták kiállításait. Elcsodálkoztunk
az 1800 éves mamutfenyõn. Lovasbemutatón vettünk részt, amely
õseink harcmodorát, játékát mutatta be. Nagy élményt jelentett
az Oskola, ahol a tanító úr az 1926-os esztendõbe vezettet vissza
bennünket. Nem hiányzott a körmös és a sarokba állítás sem. Palatáblát és a palavesszõt is kipróbálhattunk.
A harmadik napon Szegeden jártunk. A Móra Ferenc Múzeum
látnivalói és ismeretei töltötték ki érdeklõdõ figyelmünket. Itt az
õsember életét mutatták be, valamint Munkácsy Mihály világhírû
festményeibõl láttunk összeállítást. A gyerekek homokból csontokat ástak elõ, valamint állatbõrökbe öltöztek, kõbaltát fogtak a
kezükbe, amivel néhány percre õsembereknek érezhették magukat. A múzeum látogatása során elámultak Móra Ferenc széles

látókörû és leíró munkásságán – közéleti ember, író, régész, néprajztudós, újságíró, hogy csak a legjelentõsebbekrõl szóljunk.
Bementünk a híres szegedi dómba is.
Utolsó állomása utunknak a Szegedi Vadaspark volt. A sok-sok
állatfaj mellett nekünk csodának számított, amikor megpillantottuk a fehér szõrû oroszlánpárt. Látható volt az állatkert minden
állatán, hogy a széles mozgási körben jól érzik magukat, jól tápláltak. Több kihalóban lévõ állatfajt itt gondoznak.
Tanulóink több órán át figyelmesen rögzítették emlékeikbe az
egy-egy állatra jellemzõ ismereteket. Szeged és környéke kultúrájából sikerült magunkkal hozni több, tudást növelõ ismeretet. Ez
volt a cél, és úgy érzem, teljesült. Végig vidáman, befogadókészen
éltük át az élményeket. Az irányítás, a pontosan megtervezett útvonalterv a pedagógusok és név szerint Csibrikné Dobai Orsolya
személyes érdeme.
Tauzné Piroska
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A lánglelkû tiszteletes
2. rész
A tinódi iskola dolgainak elrendezése után
nem sokkal a bogárdi gyülekezet már a
püspöklátogatásra készülõdött. Szász Károly, a Dunamelléki Egyházkerület püspöke 1890 tavaszán látogatta végig a Vértesaljai Egyházmegyét. A körzet legdélibb
„bástyájára” május végén ért. Jövetelére
az egyházi épületeket, mindenek elõtt a
templomot hozták rendbe. A renoválás
nem csak önerõbõl folyt. A helybeli mûkedvelõ társulat például 46 forintot adományozott a „szószéknek bevonására”.
A nagy munka végeztével végre készen állt
a gyülekezet, hogy több mint hét évtized
után újra püspököt fogadhasson. Az eseményrõl szóló beszámoló idézi Forgács veretes köszöntõjét, melyben megcsillan sokat emlegetett szónoki képessége.
Sárbogárd mezõváros közönsége, különben
is vasárnap lévén, számos kocsival s nagy tömegekben jött ki püspök úr elé, kit a határ
jelzésére felállított zászlós oszlop elõtt, az elõkelõ közönség élén, Salamon György jegyzõ
fogadott üdvözlõ szónoklattal. Püspök úr
szeretetteljes válasza után az impozáns menet a lakosság élénk üdvözlése mellett nemsokára a paplakra ért, hol szintén nagy közönség várt az érkezõ püspök úrra kihez a
gyülekezet lelkésze, a tolláról elõnyösen ismert Forgács Endre, intézett hosszabb üdvözlõ beszédet.
„Várva vártuk Méltóságodat gyülekezetestül
– úgymond – itt, a hol vagyon e résznek határa. Repesõ örömmel számítgattuk az idõ
nagy szövõszékén lepergõ napok mindenikét, mint a mely közelebb hozza Fõ-tisztelendõségedet hozzánk, onnan a magasabb tájékokról, hol Méltóságod a régen alvó Vörösmarty nagy szellemével együtt járt a Vértes
vadonában. Földrajzi helyzeténél fogva egyházunk legalján van a tractusnak, de más tekintetben nincs a legalján. Most, hogy várakozásunk véget ért, reményünk valóra vált,
hogy szinrõl-szinre láthatjuk fõpásztorunkat: örömünk egészen megszentesül s körülveszi Méltóságodat igaz hódolattal. Szentelje
meg Méltóságod ezt a mi örömünket fõpásztori helyeslésével. Íme, nemcsak templomunkat, épületeinket meszeltettük ki, de szívünket is kitisztítottuk; ha volt benne hétköznapi élet pora, szennye, napok gondja, bajok
salakja, azt kitakarítottuk. Szálljon be Méltóságod a szívünkbe, lelkünkbe. Végeláthatatlan szeretet, megmérhetetlen tisztelet várakoznak ott reá. Foglalja el ne 24, ne 36 órára: foglalja el azt örökre.”
(Protestáns Egyházi és Iskolai Lap –
1890. július 13.)

Így indult a vizitáció, és sok dicséretreméltó dolgot nyugtázott az egyházmegye immáron legnépesebb gyülekezetében. Mérföldkõ volt ez az itt élõk számára, mely továbblépésre sarkallt.
Forgács még ugyanennek az évnek a végén, december 2-ai keltezéssel nyílt levelet
intézett gróf Zichy Nándornak a Bogárd

körüli szórványban élõ hitsorsosok védelmében. Éles hangon bírálta a grófot vallási
türelmetlensége miatt. Az egyházpolitikai
törvények és az ún. kultúrharc elõterében
az erõsödõ és „bevett”, azaz jogilag a katolikus egyházzal egyenlõ számító protestáns
egyházak élni kívántak törvény által biztosított jogaikkal, ám ez nem mindenhol
ment feszültségmentesen. Ezért nem csak
helyi probléma tükrözõdik e sorokban, hanem országos ügy is.
Nagytiszt. Szerkesztõ úr! Az elkeresztelési
viták miatti bosszúságában Zichy Nándor
gróf elhatározta, hogy élete könyvében egy új
fejezethez kezd, s kiadta uradalmában tisztjeinek a rendeletet, melynek értelme szerint:
„ezentúl protestáns vallású embert cselédnek
megfogadni nem szabad; akik most szolgálatban vannak ilyen vallással, azok megmaradhatnak ugyan, de csak abban az állásban, amelyben vannak, az uradalmakban
szokásos elõléptetéshez való jogukat – vallásuk miatt – mindenkorra elvesztik; ha ki pedig róm. kath. létére prot. vallású nõt venne
feleségül, az a szolgálatból el-bocsátandó”.
Hogy a gróf erõs katholikus, azt tudtuk róla, s
éppen tiszteletre méltónak találtuk nála a
vallásához való bensõ ragaszkodást. Napjainkban igen megbecsülni való egy-egy kiváló
alak, ki egyházához egész lélekkel ragaszkodik; ezért tartottuk tiszteletre méltónak Zichy
Nándor gróf vallásosságát is. De micsoda
lelketlen eljárás ez, amellyel szegény béres
emberek egyedüli kincsét, vallásos hitét markolássza földesúri jogával és kegyetlen hatalmának fitogtatásával? Leszállott a nemes
gróf dühében az alsó klérus színvonalára s
azzal egyetértve par force galvanizálja a katholicizmust? Ah, milyen kicsinyes, s a mellett
elfogult és türelmetlen eljárás ez egy zászlós
fõúri lélektõl! Milyen fojtó rideg, bilincscsörgésre emlékeztetõ még a gondolata is ennek a
középkorba való eljárásnak! (…)”
(Prot. Egyházi és Iskolai Lap –
1890. december 7.)

Válaszról nem tudunk, a gróf neve azonban gyakran tûnt fel a protestáns sajtóban,
a gyakorlatban még mindig elsõbbséget élvezõ katolikus egyház egyik élharcosaként. A szórványban élõk felkarolása érthetõen fokozott jelentõséget kapott. Az
egyházmegyében Ercsi mellett Sárbogárd
rendelkezett még hatalmas szórvánnyal.
„Tapasztalásom az – írja Forgács késõbb,
az 1898-as missziói jelentésében –, hogy
erõsebben ragaszkodnak ezek a szegények –
nem egyházukhoz, mert az nincs, hanem –
vallásukhoz, mint az anyaegyház némely
tagjai.”
Nyomon követve Forgács életpályájának
fontosabb állomásait, a következõ mérföldkõ az 1891-es év, amikor az aba-sárkeresztúri iskolai kör tanügyi felügyeletével bízzák meg. A következõ, 1892-es év is
tartogatott említésre érdemes dolgokat.
Júniusban a bogárdiak lelkészét kérték fel
a budapesti lelkészszentelési beszéd megtartására.

2013. június 13. Bogárd és Vidéke
„Egyházkerületben újonnan megválasztott
lelkészek felavatása folyó hó 2-án volt, nagy
számú közönség, egyházi és világi elöljárók
jelenlétében. Az istentisztelet Sz. Nagy Károly praeludiumával kezdõdött; majd az
invokacio eléneklése után a ref. theol. énekkar énekelt. Alkalmi beszédet Forgács Endre
sárbogárdi lelkész tartott I. Kor. XVI. 9. v.
alapján, melyben szépen festett képét adta a
papi hivatásnak. Nem állás, nem kenyérkereset, mondja egy helyen, hanem hivatás, a
léleknek az a megteljesedett buzgósága, mely
vágyik istenhez, mely szolgálni akar istennek. Hangsúlyozza az igehirdetés szükségességét, mert a kor önzését csak a vallás döntheti meg, örömet, szeretetet, békét, tisztaságot hirdetõ szavaival. Beszéde végén a felavatandó lelkészekhez fordul, s felhívja,
hogy lépjenek be azon a nagy kapun, mely
elõttük nyitva áll, mely az evang. terjesztése.
Munkáik közepette ellenségek által lesznek
környezve, de ne keressenek ellenséget ott,
hol nincs. Nem a tudomány, nem a korszellem az ellen, hanem az álszemérem, a hitetlenség, a közöny. Ezek ellen kell harcra
szállniok, s híven, lankadatlan szorgalommal küzdeniök a Krisztus evangéliumáért,
hogy majd egykor Simeonnal elmondhassák: »Elég, uram, mostan bocsásd el a te
szolgádat.« Beszéde végeztével ismét a theologiai énekkar énekelt. A rendes istentisztelet
végeztével Szász Károly püspök lépett a felavatandó lelkészek elibe s intézett beszédet
hozzájuk. Ezután az uj lelkészek az esküt letéve, az egyházkerület esperesei kezeiknek
fejökre tétele alatt áldásaikkal és tanácsaikkal, miként az elsõ egyház vénei, avatták fel
az egyház igehirdetõivé, mialatt a gyülekezet
a »Jövel Szent Lélek Uristen«-t énekelte…”
(Prot. Egyh. és Iskolai Lap –
1892. szeptember 29.)

A rövid beszámoló két dolog miatt is figyelemre méltó. Nagy vonalakban megtaláljuk benne, miként gondolkodott a lelkészi
hivatásról, s némileg árulkodik személyes,
belsõ hitvallásáról is. Ez utóbbi ugyan árnyalva jelenik meg, de összevetve Forgács
más megnyilatkozásaival úgy tûnik, mintha az evangéliumban a történeti Jézust és a
példájából fakadó tanítást, valláserkölcsöt
hirdetne a személyes, élõ, feltámadott
Megváltó helyett.
Ezt látszik megerõsíteni utódja, Kis Dániel, aki a következõképp jellemezte: „Kiváló képességekkel bíró ember (…) Abban a
korban nõtt fel és olyan helyen, amikor és
ahol az uralkodó a rationalizmus volt.” A
vele kapcsolatos szájhagyományban fennmaradt történeteknek is valószínûleg ez az
alapja. Még a késõbbi utód, Szabó Imre is
idéz ezekbõl híres könyvében.
De térjünk vissza a történések fonalához.
Az 1892-es év más miatt is érdekes a tiszteletes életében. Feleségül veszi Marossy
Máriát. Ennek apropóján a lelkész kérésére az elöljárók tüzetesen átvizsgálják a papi lakást és rendbe hozatják az induló párnak. Ebbõl a házasságból két gyermek
származik.
(folytatása következik)
(-b -n )
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Az elhivatott ghánai
Kponor Kwasi Lawrence SVD atya újmiséjének voltunk tanúi a
sárbogárdi Szent László-templomban vasárnap délelõtt.
A köszöntéseket követõen e jeles alkalmon Lõrinc
atya arról beszélt a híveknek, hogy bármilyen pálya
(az õ esetében a papi) hivatás, amire – ahogy a szó
is szépen kifejezi – Isten
hívja, rendeli az embert.
Õ maga már gyermekkorában kijelentette – szüleivel elõször belépve egy
templom ajtaján –, hogy
pap lesz. Álmai valóra váltak, útja Ghánából 2006ban Magyarországra vezetett, itt szentelték pappá, s innen megy majd a
verbita rend tagjaként
misszióba, vissza hazájába. A misszióban, mint mondta, az ember senkire és semmi másra
nem támaszkodhat, csak az Úr gondviselésére. A misszionáriusok
teljes életüket az Evangélium hirdetésének szentelik, elvíve az
örömhírt a reményre, szeretetre szomjazóknak. Papi jelmondata
ezért is: „Legyen meg a te akaratod.” (Mt 6, 10)
Lõrinc atya humorosan mesélt Magyarországra érkezése elsõ pillanatairól is. A megszokott 24-37 fokból a mínusz 4 fokba érkezve
az volt az elsõ reakciója: „Itt is élnek emberek?” Az elsõ öt hónap
kibírhatatlan volt számára, hozzá kellett szoknia nemcsak az idõjáráshoz, de az ételekhez is, és nem utolsósorban megtanulni a
nyelvet. Mégis, a nehézségekben a Mindenható adott neki elegendõ erõt, és óriási áldás számára, hogy itt szentelték pappá.
A szertartás végén a jelenlévõk az aranyat érõ újmisés áldással
térhettek haza.
Hargitai–Kiss Virág
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Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját

a hagyományos
Szent Iván-napi rendezvényre
2013. június 22-én, szombaton.
Program:
9 órától kispályás labdarúgó-mérkõzések
12 órától ebéd
13.15 megnyitó, köszöntõ
13.30 kulturális és szórakoztató mûsorok:
* Igari Reménysugár Klub * Vajtai Õszirózsák * Vajtai
Country Klub * Sramlikings * Alsószentiváni Általános Iskola
tanulói (citera) * Cirkusz-show (bûvész, ének, bohóc) * Ten
Dance csoport Radnai Zoltánnal és Szõke Fannival * Egri József és Szász Kata operett-táncosok * Fõzõverseny értékelése
* Faluvacsora * Cairo együttes * Máglyagyújtás, tûzugrás
21.30 órától szabadtéri táncmulatság
Gyermekek részére ingyenes arcfestés és légvár egész nap.
Mindenkit szeretettel várunk!
Alsószentiván község képviselõ-testülete

KÖSZÖNET
Tanulóink, szüleik és az 1-3-4. osztályban tanító nevelõk nevében köszönöm a Tesco-Global Zrt. sárbogárdi áruháza vezetõségének és Zajácz Tímeának, hogy gyermeknap alkalmából
írószercsomagot ajándékozott kis tanulóinknak.
Ezúton kívánok a Tesco vezetõségének és minden dolgozójának munkájukhoz sok sikert és jó egészséget!
Németh Lászlóné osztályfõnök, Kossuth Zsuzsanna EGYMI

Zenés evangélizáció Sárbogárdon
Június 6-án és 7-én a sárbogárdi Hit Gyülekezete tartott kétnapos zenés evangelizációt a polgármesteri hivatal dísztermében. A Gyógyító Érintés elnevezésû rendezvényen a gyülekezet tagjai beszámoltak arról az életformáló változásról, amit a
Jézus Krisztussal való személyes találkozás eredményezett az életükben.
Az elsõ napon egy volt kábítószeres mondta el, hogyan szembesült a narkós életmód
végstádiumával, és hogyan szabadult meg
a drogfüggéstõl Jézus Krisztus keresztáldozatába vetett hite által. Ezután a sárbogárdi gyülekezet vezetõje, Kósa Károly
mondta el, hogyan jutott el az élet értelmét
keresve a keleti vallásoktól Jézus Krisztusig. A bizonyságokat követõ igehirdetésben a gutaütött beteg története alapján arról volt szó, hogy Jézus Krisztus az, akinek
van hatalma a bûnöket megbocsátani és a
betegeket meggyógyítani. A hallgatóság
megtudta azt is, hogy Jézus Krisztus nemcsak a földi szolgálata idején, hanem ma is
ugyanebben a szolgálatban áll. Õ ma is
megbocsát a hozzáforduló bûnösöknek, és
ma is képes meggyógyítani a betegeket,
ahogyan ezt Isten Igéje is megerõsíti a Zsi-

dókhoz írt levélben: „Jézus Krisztus tegnap,
ma és mindörökké ugyanaz” (Zsid 13:8).
A második napon az Istent dicsõítõ énekeket követõen dr. Lévai Katalin fõorvos
mondta el, hogyan jutott el egyetemi tanulmányai során (az emberi test csodálatos rendezettségét vizsgálva) arra a következtetésre, hogy egy Teremtõ Istennek léteznie kell. Majd az orvostudomány által
elért eredmények méltánylása mellett
nem hallgatta el annak korlátait sem. Ezután a gyülekezet három tagja tett bizonyságot arról, hogyan gyógyult meg az Isten
Igéjébe vetett hit által egy pszichoszomatikus pánikbetegségbõl, bõrbetegségbõl illetve májkómaközeli állapotot elõidézõ
hepatitis B fertõzésbõl. A fõorvosnõ mindhárom gyógyulást kommentálva rámutatott az isteni beavatkozás pontjaira. Ezt
követte a székesfehérvári Hit Gyülekezete
vezetõjének, Keresztes Zoltánnak az igehirdetése. A lelkész a Bethesda tavánál
meggyógyult, 38 éve beteg ember példája
alapján arról beszélt a megjelenteknek,
hogy Jézus Krisztus „A Mi Emberünk”, aki
képes segíteni az emberek minden problémáján. Arra is nagy hangsúlyt tett, hogy Jé-

zus Krisztus mai követõire is vonatkozik a
megváltás minden áldása: bûnbocsánat,
szabadulás, valamint a lelki és testi gyógyulás. Ugyanakkor Jézus Krisztus intésérõl
sem szabad elfelejtkeznünk, ha tartósan
szeretnénk megmaradni az Õ jelenlétében
és áldásaiban: „Íme, meggyógyultál; többé ne
vétkezzél, hogy rosszabbul ne legyen dolgod!”
(Jn 5:14)
Mindkét nap végén volt lehetõség imát
kérni szükségekbõl való szabadulásért,
amellyel többen éltek is.
A sárbogárdi Hit Gyülekezete a sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda tornaszobájában
tartja az istentiszteleteit a páratlan hetek
vasárnapjain, délelõtt fél tíztõl.
Tudósítónktól
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CSALÁDI KÖR / A MI VILÁGUNK

NAGYMAMA RECEPTJEI

GRILLEZETT SAJT FRISS PARADICSOMSALÁTÁVAL
Hozzávalók: 240 g grillezni való sajt, 3 nagy fej paradicsom, 1/2 kígyóuborka, 1/2 fej lilahagyma, 1,5 dl olívaolaj, 2 ek fehérborecet, 1 csokor
friss petrezselyem, 1 marék friss oregano, só, õrölt bors, 4-5 szelet
kenyér.
A paradicsomot, uborkát és hagymát összevágjuk, majd megszórjuk az összeaprított petrezselyemmel és oreganoval. A salátához hozzáadjuk a fehérborecetet és 1 dl olívaolajat, enyhén megsózzuk, majd jól összekeverjük, és megszórjuk egy csipet õrölt borssal. A salátát kb. 15 percig pihentetjük, hogy az
ízek összeérjenek. A sajtot 5-6 mm vastag szeletekre szeljük, majd felhevített
teflonserpenyõben (vagy grillrácson) mindkét oldalát pár perc alatt megpirítjuk
(kb. 1,5 perc oldalanként, ameddig színt nem kap.) Miután a sajt elkészült, a
kenyérszeletek mindkét oldalára öntünk egy kevés olívaolajat, majd a forró,
száraz serpenyõbe (grillrácsra) tesszük, és mindkét oldalukat megpirítjuk. A
sajtot a pirítósra tesszük, a paradicsomos, zöldfûszeres salátával tálaljuk.

GRILLEZETT CSIRKEMELL FÛSZERES PÁCCAL
Hozzávalók: 4 csirkemellfilé, a páchoz: 125 ml olívaolaj, 4 szál újhagyma,
csak a fehér része, 0,5 cs petrezselyem, 0,5 cs koriander, csak a levele, 4
duci gerezd fokhagyma, 2 tk pirospaprika, 2 tk õrölt római kömény, 1 tk
só, 1/4 tk kurkuma, 1/4 tk õrölt fekete bors, csipetnyi cayenne bors.
A páchoz vágjuk karikára az újhagymát, a fokhagymát pedig finomra. A pác
összes alapanyagát daráljuk simára. A csirkemelleket szeleteljük fel 1 cm vastagra, tegyük egy nejlontasakba, öntsük rá a pácot, és jól dörzsöljük össze. Hûtõbe rakva hagyjuk állni fél órát. Forró grillen megsütjük.

ÉDESBURGONYA NYÁRSRA FÛZVE
Hozzávalók: 2 nagy édesburgonya, 16 szem koktélparadicsom, 2 kicsi
cukkini, 4 fej vöröshagyma, olasz fûszerkeverék, 2-3 ek olívaolaj, só.
Az édesburgonyákat megpucoljuk, felkockázzuk a többi zöldséggel együtt. Egy
edénybe annyi vizet öntünk, hogy ellepje, és forrástól számítva 3 percig fõzzük.
Leszûrjük, hideg vízzel leöblítjük. A kihûlt krumplikat és a zöldségeket egy nagy
tálba tesszük, rászórjuk a fûszereket, megsózzuk, meglocsoljuk olívaolajjal,
óvatosan összekeverjük. Hurkapálcikára fûzzük tetszés szerinti sorrendben.
Elõmelegített sütõben 200 fokon kb. 15-20 percig sütjük. Akkora tepsit válasszunk, ami nem szélesebb, mint a hurkapálcika hossza, mert nem a tepsibe,
hanem keresztbe, a tepsi peremein lógatva grillezzük. Félidõnél megforgatjuk,
hogy minden oldala jól süljön meg. Még finomabb, ha nyáron, nyílt lángon, kerti grillsütõn kicsi füstös ízt is kap grillezés közben.

2013. június 13. Bogárd és Vidéke

MENNYI A HATVAN?
Milyen egy hatvanéves érettségi találkozó? Örömteli viszontlátás? Az emlékek vidám felidézése? Igen, ez is. De a hatvanéves találkozó megrendítõ is. A régi osztálytársak harmada már meghalt. Az életben maradottak pedig olyanok, mint egy vert hadsereg. Görnyedt hátak, nehéz léptek. Van, akinek nincs lába, a mûvégtag nem teszi lehetõvé, hogy felmenjen az emeletre. A legtöbbjüknek felejthetetlen emlékei fûzõdnek a kórházi kórtermekhez, a mûtõszobákhoz. Õk az l956-os forradalom idején voltak egyetemisták, úgy nevezik magukat, hogy „történelmi korosztály”. Ott vonultak egy napon a tömeggel a lyukas zászlós felvonulásokon, részt vettek az izzó hangulatú gyûléseken, látták a szovjet tankok torkolattüzét. Olyan élmények részesei voltak, amilyenekben sem az elõttük, sem az utánuk élõk nem részesülhettek.
Aztán a diplomázás után volt, aki egy gyermekorvosi rendelõben,
vagy egy termelõszövetkezeti irodában kötött ki, de volt, aki mint
diplomata az egész világot bejárta, csak az Antarktiszt nem látta.
Hatvanéves találkozó.
Baktat a ráncos arcú, õsz hajú csapat a régi gimnázium folyosóján.
Péntek van, még tart a tanév, a mai gimisták óraközi szünetre tódulnak ki a termekbõl, a sudár leányok, pelyhes állú fiúk tágra
nyílt szemmel nézik a vének menetét.
– Hatvan év múlva ti is ilyenek lesztek – mondja nekik egy öreg.
Az iskolához közel van egy jó kis vendéglõ, ott folytatódik a találkozó. Hosszú asztalok köré telepszenek, nézik az étlapot. Lám, a
költészet ide is beszivárgott, a lírikusi kvalitásokat eláruló étlapíró ilyesféle különlegességeket ajánl:
„Gyöngyözõ tyúkhúsleves házi májgombóccal, kis, piros fazékban.”
„Csupros babgulyás jóféle füstölt tarjával és házi galuskával.”
„Kemencés csülök fokhagymával kenegetve, párolt káposztával és
steak burgonyával.”
Bár a lábizmok lottyadtak, a derekak fájósak, a gyomrok, úgy látszik, makkegészségesek. Hordják a pincérek a nagy tálakat, korsó
söröket, a nyolcvan év közeliek fiatalosan nekilátnak. Jól enni, inni talán a hosszú élet egyik titka? Aki szeret enni, az szeret élni.
Nagy nevetések hangzanak innen is, onnan is: elõjönnek a gimnazista élmények. Amikor õk az iskolapadokat koptatták, Rákosi
Mátyás volt a mindenható úr, saját barátai kivégeztetõje, a magyar parasztság földönfutóvá tevõje. Mindenki szegény volt, álmodni sem lehetett egy akkora lakomáról, mint amilyenben természetszerûen részesül most a találkozó közössége, mégis jó volt
akkor is fiatalnak lenni, együtt moziba járni, átkarolni a kislány
derekát tánc közben egy házibulin. Fontos, fontos a politikai
rendszer, a berendezkedés minemûsége, de az itt falatozó öregek
közül egyik sem gondolkodna egy percet sem, ha egy varázsló
felajánlaná nekik, hogy újra tizennyolc évesek lehetnek, még ha
ezzel együtt Rákosi visszatértét is vállalni kellene.
Bizony, jó dolog a fiatalkor. Még szerencse, hogy az öregkornak is
megvannak az örömei. Például egy ilyen hatvanéves érettségi találkozó.
L. A.

BACONBE TEKERT GRILLEZETT KUKORICA
Hozzávalók: 6 csõ kukorica, 18 szelet baconszalonna, 18 db grillpálca, 18
db fogpiszkáló.
A kukoricacsöveket három darabra vágjuk és egy fazék vízben puhára fõzzük.
Amikor készen vannak, kicsit hagyjuk hûlni, majd mindegyiket egy-egy grillpálcára szúrjuk, betekerjük õket egy-egy baconszalonnába, és fogpiszkáló segítségével összetûzzük a szalonna végeit a kukoricával. Grillrácson, faszénparázson addig sütjük – türelmesen forgatva –, míg a baconszalonnák piros-ropogósra sülnek.

GRILLEZETT BANÁN
Hozzávalók: 2 db közepesen érett banán, 4 tk méz, 1 ek finom rum, õrölt
fahéj (ízlés szerint), vanília fagylalt.
A banánokat megszabadítjuk a héjuktól, középen félbe vágjuk, majd a feleket
hosszanti irányban negyedekbe. A mézet kikeverjük a rummal és egy ecset segítségével megkenegetjük a banánok mindkét oldalát. Parázsló faszén felett
néhány perc alatt megsütjük a gyümölcsöt, ezalatt a rumos–mézes máz szépen karamellizálódik. Fahéjjal meghintve, vanília fagylalttal azonnal tálaljuk.

IDÕJÁRÁS
A következõ 5 napban az elõzõ napokhoz képest szárazabb és
egyre melegebb idõ várható. Csütörtökön a napsütés mellett
idõnként megnövekszik a gomolyfelhõzet, de csapadék csak néhol, a keleti határvidéken fordulhat elõ. Pénteken a napsütés
mellett idõnként megnövekedhet a fátyolfelhõzet, de csapadék
sehol sem várható. Szombaton egy hidegfront közelíti meg hazánkat, amibõl fõleg északon fordulhatnak elõ szórványosan záporok, zivatarok, másutt többnyire napos lesz az idõ. Vasárnap
is fõleg északon, hétfõn viszont már másutt is várható csapadék.
www.metnet.hu
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A gördülõ kövön
nem nõ moha,
avagy Kincses
Kalendárium 1953
Június 13., Antal napja
Ezen a napon 1709-ben történt a Habsburg-ház trónfosztása Ónodon; 1927-ben
ekkor jelent meg Lord Sydenham – az angol felsõ ház tagja – könyve.
1
Minekokáért ezen Mi mindnyájunk közönséges akarattyával végzett, s meg-erõsittetett Articulusnukkal, magunkat említett Elsõ Joseph császár, és õ általa az
egész Ausztriai Ház, rajtunk követett Királyi engedelmességtõl s tiszteletitõl, és
minden magának tulajdonittatni kívánt
Jussától a Magyar Coronánkhoz, Országunkhoz, annak igazgatásához, most vagy
jövendõben, akar mimódon való ragaszkodásától, fel-szabadultaknak, és meg menekedetteknek lenni végezvén, nyilván
mondván, s declarálván, mind azoknak
abrenunciálunk és ellene mondunk, és
eképpen régi ditsõ Szabadságunknak, s
leg-felsõ Törvényes Jussunknak erejével,
és Anthoritásával melly mind Isteni, s
mind Emberi Törvények szerént reánk
szállott, és származott, senki arra Bennünket nem kénszeritvén, sem abban ellent
nem tartván, hanem tellyes jó kedvünkbõl,
és szabad akaratunkból, Hazánk Interregnumot lenni vallunk, tudniillik: Országunkat Király nélkül lenni jelentyük, és hirdettyük.
(Az ónodi trónfosztás, 1707)
2
A legélénkebb részvéttel nézem ezt a dicsõséges múltú büszke népet, amely most a
kisantant jól felfegyverzett népeinek gyûrûjébe van bezárva.
(Lord Sydenham)
Horváth Lajos

EMLÉKEZÉS / KULTÚRA
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A mi fejünkben ész van és
nem szilvalekvár
Nagy ünnep volt a múlt héten Székesfehérváron, itt rendezték meg ugyanis a 84. Ünnepi Könyvhetet és 12. Gyermekkönyvnapokat, ahová a Bogárd és Vidéke szerkesztõsége is kitelepült pár napra.
Csütörtökön reggel izgatottan indultunk
útnak Virággal a megyeszékhelyre, hiszen
mindkettõnk számára nagyon érdekes és
csalogató helyre mentünk: könyvek és
könyvszeretõk közé. Titkon reméltük,
hogy a számunkra fenntartott pavilon közel lesz a színpadhoz, ugyanis a délelõtt tele volt tûzdelve jobbnál jobb programokkal. Reménykedésünk nem volt hiábavaló,
hiszen nagyon jó helyet jelöltek ki számunkra, ami nagyon közel volt a pódiumhoz, éppen szemben a helyi rádió kitelepült stúdiójával, nem mellesleg pedig éppen a Fõtér „bejáratánál”. De ha mindez
nem így lett volna, akkor sem panaszkodhatnánk, hiszen – ahogy már említettem –
könyvek közt voltunk.
Egész nap büszkén álltunk a szépen berendezett stand mögött, várva az érdeklõdõket és az olvasást kedvelõket, akikbõl a
megnyitó napján igazán nem volt hiány. Jó
érzés látni, hogy az emberek jóval több
idõt töltöttek a könyvek szemrevételezésével, mint egy édességet áruló stand elõtt.
Érdemes ezt kiemelni, hiszen az internet
térhódításával egyre ritkábban látni igazi
könyvet a társaink kezében.
Volt a programnak egy-egy igazán „szívem
csücske” része is, amely valahogy mindig
egy emberhez kapcsolódott: a megnyitó
napjának díszvendége Csukás István volt.
Már a nyitóbeszédben is olyan dolgokat
mondott, amitõl az ember hátradõl és rácsodálkozik arra, hogy a látszat ellenére
mégis milyen egyszerû a világ. Hiszen minden benne van a gyerekeknek írt történe-

Lapszemle 1913. június 8.
Hírek
A vármegye körébõl. Fehérvármegye f. hó 9-én de. e. 11 órakor
rendkívüli közgyûlést tart, melynek egyetlen tárgyát a sárbogárdi
járási székház épitésének odaitélése képezi. Ezzel remélhetõleg a
már oly régen vajudó kérdés végleg el lesz döntve – és az épitkezés
már legközelebb kezdetét fogja venni.
Gyermek logika. Az egyik helybeli elemi iskolában történt: a
tanitó a tanulók irását vizsgálja. Egyik kis nebulónál ezt a mondatot találja: A gólya a tóban ál. (Az állitmány persze egy „l”-el van
írva.) Feddi a gyermeket, amiért még most sem tudta megjegyezni, hogy ezt az igét: áll – mindig két „l”-el kell irni, s hogy könnyebben megjegyezzék, már kezdetben ugy tanitotta õket, hogy azért
irjuk két „l”-el, mert az ember is két lábon áll. – A gyermek röstelkedve hallgatá a tanitó bácsi dorgálását, s végre nagy félénken
mégis kiszólalt belõle az igazságérzet: „Igaz, hogy az ember meg
én is két lábon állunk, de az a gólya, amelyiket én láttam mégis
csak egy lábon állt a tóba!”
Juniális. A sárbogárdi iparos olvasókör f. évi junius hó 15-én vasárnap d. u. 2 órakor tekeversennyel egybekötött junálist rendez.

tekben! Az író a délután folyamán a gyerekeknek is tartott egy kis beszámolót az olvasás élményérõl, hiszen olvasnunk kell,
hogy okosodjunk, és hogy elmondhassuk,
hogy a mi fejünkben ész van és nem szilvalekvár. Beszélt a gyerekirodalomról, hiszen az olvasás élményét már gyerekkorban is meg lehet (és meg is kell) tapasztalni, hogy a késõbbiekben is a rá tudjunk csodálkozni az irodalom által feltárt világra. A
nap végéhez közeledvén pedig autogramot és néhány közös fotót is begyûjtöttem.
De nem csak a könyvek miatt volt érdemes
egész nap ott lenni a Fõtéren. Ennyi kedvességgel ritkán találkozik az ember egyetlen nap alatt – arról nem is beszélve, hogy
ennyi bókot is régen kaptunk már, mint akkor. Sokan Matyit (Virág legkisebb fiát), a
díszletet, a sátrat, a könyveket, de voltak
ám bizony, akik minket is dicsértek, de úgy,
hogy néha örömünkben nem is tudtunk
mit szólni. Ilyenkor éreztem úgy: nagy kár,
hogy nem könyvhétbõl áll az egész év.
Biztos, ami biztos: Süsüt, Gombóc Artúrt
vagy Mirr-Murr kalandjait olvasva mindig
eszembe fog jutni ez a könyvhét.
Menyhárt Daniella

A tekeverseny vonzóvá tétele végett Nagy József, a kör egyik lelkes hive, szép mûlakatos kézi munka tárgyakat adott át Varga István, a kör elnökének, melyek mint nyeremény tárgyak lesznek kijátszva. A bevétel 25 %-a a kör pénztára gyarapitására lesz forditva. A mulatság iránt igen nagy az érdeklõdés. Zenérõl gondoskodva van.
Mûkedvelõk – a szinpadon. Már megemlékeztünk arról, hogy a
Kreényi-féle szintársulat közel három hét óta Cecén tart elõadásokat – és pedig az intelligentia hathatós támogatása mellett, estérõl-estére telt ház elõtt. Ezuttal ismét a cecei mûpártoló közönségnek szól elismerésünk. F. hó 7-én, szombaton „Mongodin papucshõs” kacagtató bohózat került szinre. Az elõadáson Meszlény Gyuláné urnõ, Koller Birike urhölgy, Meszlény Gyula és Havas Zoltán urak mûködtek közre. A jótékony célra való tekintettel az elõadáson ugy a cecei, mint a környékbeli intelligentia nagy
számmal volt jelen. Az elõadás ugy anyagilag mint erkölcsileg lényegesen sikerült. A közönség a mûkedvelõket igazi tehetségre
valló, öszhangzatos, szép játékukért zajosan ünnepelte, de nem
fukarkodott az elismeréssel – a szinészekkel szemben sem. Elõadás után a mûkedvelõk tiszteletére nagy bankett volt.
(-b -n)
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Vándorlásaim 42.
Hajnalban a nádirigó cserregésére eszmélünk. A nádtenger ködpaplanba burkolózva halk sóhajok közt ébredezik. Korai játékos
szellõ incselkedik az ingadozó bugákkal. A kelõ nap sugarai itt-ott
kivillanva törnek át a sejtelmes párafüggönyön. A sátorajtónk kelet felé néz, s álomittasan ébredezünk a természettel együtt mi is.
Békés csend vesz körül bennünket. A süppedõ puha pázsit alatt
ruganyos tõzegágy ringatott bennünket álomba este. S mennyivel
más itt ébredni, a civilizációtól távol. Lomha szürke gém repül el
fölöttünk. Megül egy bedõlt fa száraz ágán. Hal csobban, hullámgyûrût vetve a sima vízen.
Két zacskó tej maradt még a tegnapi vásárlásból, ott hever a fûzfa
tövében. Ez a reggelink szikkadt kenyérrel. Vágunk hozzá fülöpkei szalonnát, hagymát. A szalonnát azokra a napokra tartalékoljuk, amikor nem számítunk arra, hogy lakott hely közelébe érjünk. A tej megaludt, ez így annál üdítõbb. Ülünk egymás mellett,
mint két gyerek, s fölváltva iszunk az aludttejbõl. Így létezünk
együtt. A vállunk összeér, de szinte észre se vesszük, így olvadunk
bele a közös létünkbe, a természet létébe egykedvû boldogsággal.
Igazából nem jutunk annak a tudatára, hogy boldogok vagyunk. S
azt se tudjuk, hogy a boldogság igazából észrevétlen létezõ, csak
ott van állandóan, ha nem akarjuk marasztalni, s ha kapaszkodnánk belé, elillanna, mint a nap sugarától a hajnali pára.
Van még a csónak aljában néhány alma, ez jó lesz az útra. Nem
zsugorgatjuk, mert abban biztosak vagyunk, hogy az utunkon
elénk jön még vadon növõ gyümölcsfa, s kínálja termésével a
vándorokat.

Összeszokott, gyakorlott mozdulatokkal csomagolunk össze. Ebben minden nap ügyesebbek vagyunk, s egyre kisebb helyen fér
már el a holmink. Mint a vándorcigányok, úgy élünk egyik napról
a másikra. Egyik nap itt, másnap már amott vagyunk, s bízunk a
szerencsében, ami ha pártunkat fogja, örülünk, ha nem, akkor se
nézünk visszafelé a tegnapi jóra. Ami megtörtént velünk, az már
örökre van, s bokra a holnap virágainak.
Az elsõ tíz kilométert csendes, mély mocsárvízen evezve tesszük
meg. Alig érzékeljük, hogy ez folyó. Még széles a meder, s elterül a
víz a Kis-Balaton nádrengetegében. Ahogy magasodik a folyó két
partja, úgy lesz egyre keskenyebb is a víztükör, s alig férek már el a
hosszú evezõkkel. Mintha az Átok-csatornán eveznék, s a sodrás
is erõsödik, s emiatt lassabban haladunk. Délután vonatkerekek
csattogása hallatszik messzirõl, aztán megpillantunk egy vasúti
hidat. Mire odaérünk, éppen átdübörög fölöttünk egy vonat. A
híd után kiszállunk. Késõ délután van már.
– Nicsak, ott a vasútállomás! – hívja föl a figyelmemet Ani, ahogy
a gátra érve körülpillant.
– Na, akkor nézzük meg, hol vagyunk! – mondom, s már bandukolunk is az állomás felé egy kitaposott bicikliúton a sínek mellett.
Visszük magunkkal a túrakönyveket is, hogy pecsételtessünk, igazolva, hogy itt jártunk. A forgalmista, sapkáját a feje búbjára
tolva, csodálkozva néz ránk.
– Hát maguk honnan jöttek? – kérdezi.
– Sárbogárdról. Evezünk végig a Dunán, Sión, Balatonon, Zalán
és a Rábán – felelünk.
Csóválja a fejét, aztán akkurátusan bepecsétel a túrakönyvünkbe,
és jó utat kíván. Érdeklõdésünkre mondja, hogy bolt már nincs

ilyenkor nyitva a faluban, így hát visszamegyünk a csónakunkhoz,
és evezünk tovább. Kustány alatt találunk jó táborhelyet, kikötünk és lesátorozunk. Már nagyon hiányzik a friss tej, hát beballagunk a faluba. Tehénbõgés hallatszik az egyik háztól. Nyitva a kapu, hangos köszönéssel bemegyünk. Három kutya hangos csaholással körbeugrál bennünket. A lármára kijön a ház tornácára a
gazdaasszony.
– Jó estét! Mi járatban vannak errefelé? – köszön ránk, miközben
nyugvásra inti a kutyákat.
– Jó estét! – köszönünk vissza. – Evezünk a Zalán, és ha volna eladó tejük, vennénk vacsorára – felelem.
– Jaj, hát hogyne volna tejünk, csak jöjjenek be, kedveskéim! Van
itt tej, látják, állatokat tartunk!
Végigméri Anit, aztán megjegyzi:
– Micsoda helyes kis fiatalasszony! Aztán maga is túrázik a férjével? Na, jöjjenek, ellátom én magukat! – s választ se várva terel
bennünket befelé.
Tejet tesz föl forralni, aztán kitesz az asztalra egy malomkerék
nagyságú házikenyeret, szalonnát, füstölt kolbászt hoz egy tányéron, hogy nézni is gyönyörûség.
– Ne vessék meg a szerény vacsorát nálunk!
Szabadkozunk, fõleg Ani nagy zavarában, de aztán nekilátunk jóízûen a finom vacsorának. Közben besündörög egy tízéves forma
kisfiú, az anyja mögé bújik, onnan les kifelé. Bejön a gazda is. Bemutatkozunk. Õ is kikérdez bennünket tövirõl hegyire, hogy honnan jöttünk, hová megyünk. Nagyon csodálkozik, hogy mi végre
vettük nyakunkba a világot.
Érdeklõdöm, hogy van-e bolt a faluban.
– Bolt van ugyan, de ott nem sok mindent kapni – feleli a gazda. –
Itt mindenki maga megtermeli, amire szüksége van. A kenyeret is
a magunk õrlette lisztbõl sütjük. Legközelebb Zalaszentgróton, a
városban tudnak vásárolni. De azért ne féljenek, vendégszeretõ
népek laknak ezen a vidéken, nem maradnak éhkoppon. És mikor
indulnak tovább?
– Hajnalban szedjük fel a sátorfánkat – felelem.
– Sátorban alusznak? – csillan föl erre a kisfiú szeme, aki eddig egy
mukkot se szólt.
– Persze. Sátorban. Ha kíváncsi vagy rá, reggel megnézheted – válaszolom. – Reggel még úgyis szeretnénk bejönni friss tejért. Köszönjük a nagyon finom vacsorát, mondják meg, hogy mivel tartozunk ezért – fordulok a gazdaasszony felé.
– Ugyan már, mit nem mond! Dehogy fizetnek! Ne sértsenek meg
bennünket! Csak szabad vendégül látni magukat! – méltatlankodik a gazdaasszony. – Jöjjenek be reggel is, mielõtt tábort bontanak, várom magukat frissen fejt tejjel!
Mit tehetünk, megköszönjük a szíves vendéglátást, aztán indulunk vissza a táborhelyünkre. Szuroksötét van. Még jó, hogy hoztuk magunkkal a zseblámpánkat. Így is csak némi tévelygés árán
találjuk meg a sátrunkat a parton.
Tücsökzene mellett alszunk el egymást átölelve a zalai éjszakában.
Folytatom.
Hargitai Lajos
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Petõfis bravúr az Országos Labdarúgó Diákolimpián
A Petõfi Sándor Gimnázium IV. korcsoportos fiúcsapata június
7–9-ig kispályás labdarúgó-diákolimpián vett részt Pécsen. A sikeres megyei szereplés után izgatottan vártuk a nagyobb megmérettetést. 17 megye gyõztese és Budapest bajnoka volt az ellenfelünk.
Pénteken délután érkeztünk pécsi szállásunkra, a Koch Valéria
Kollégiumba. Sorra jöttek a csapatok, s közben mi érdeklõdve méregettük az egyenmelegítõbe és feliratos mezekbe öltözött ellenfeleket. Ezen a napon volt a technikai értekezlet, valamint az ünnepélyes megnyitó. A „D” csoportba kerültünk, ahol Balatonszemest, Zagyvarékast és Budapestet sorsolták hozzánk. A szombati csoportmérkõzéseket követõen másodikként kerültünk be a
nyolcas döntõbe. Nagy volt a tét, egyre fokozódott az izgalom, egyre elõrébb meneteltünk.
A facebookon megosztott eredményeinkre sok biztató reagálás
érkezett otthonról. Baranyában pedig egyre többen kezdték emlegetni Sárbogárd nevét, megszólítottak bennünket, gratuláltak,
kérdezgették, hogy melyikek a bogárdi fiúk. A vacsoránál például
Pisont István – volt válogatott játékos és a pesti csapat edzõje – azt
mondta kollégáinak: „Elsõként jutottunk a nyolcas döntõbe, de
Sárbogárd jobb volt nálunk.” A gyerekek egyre inkább átérezték,
hogy szereplésüknek mekkora jelentõsége van. Esténként a kollégium tévészobájában gyûltünk össze eligazításra. Ott felolvastuk
nekik a szülõk, tanárok, barátok üzeneteit és átbeszéltük a taktikát.
Vasárnap a VIII-as döntõ elsõ meccsét a „C” csoport elsõ helyezettjével, Pétervásárával játszottuk. Biztos játékkal 4:2-re gyõztünk. Így már a legjobb 4 közé jutottunk. A késõbbi gyõztest (Bõ
csapatát) nem sikerült megvernünk, 2:0-ra vezettünk ellenük, s a
végén büntetõkkel kaptunk ki. Óriási volt az elkeseredés. Pajor
László nagy edzõi tapasztalata és szakértelme kellett hozzá, hogy a
bronzmeccsre felrázza a gyerekeket, s emelt fejjel újra talpra álljanak. Mezõhegyes volt az ellenfelünk. Keménynek tûnt. Az elsõ 5
percben 2 büntetõt ítélt a bíró, de a mieink fegyelmezetten és nagy
akarattal játszottak. Hamar eldöntötték a meccset, mert három
gólt lõttek, míg Barabás József kapus egyet sem kapott. Attól fog-

A csapat: Barabás József 7. c, Demeter Dávid 8. c, Horváth István 7. c, Kertész
Attila 6. c, Kiss Roland 8. c, Král András 6. c, Márkovics Dániel 7. c, Rohonczy
Marcell 6. c, Sükösd Gergõ 7. c, Szecsõdi Bence 6. c.

va Józsit csak Bozsovicsnak szólították. Jó érzés volt a zsûri asztala
elé vonulni és átvenni a gyönyörû érmeket.
Ezen a hétvégén diákjaink nagyon sokat adtak és kaptak. Például
dr. Sükösd Tamás polgármester emberségbõl mutatott példát nekik. Megtanulhatták: ha arra van szükség, hogy az ember a második vonalból segítsen, akkor hátralép, és azt a munkát végzi,
amellyel a legtöbbet segíthet. Hétvégéje minden pillanatát a gyerekekre áldozta, ahogy ezt a meccseken megjelent szülõk is tették.
Köszönjük! És köszönjük a Petõfi Sándor Gimnázium kisgimiseinek, hogy a 2013-as Országos Labdarúgó Diákolimpián mind a tízen, kivétel nélkül, tudásuk legjavát adták, s küzdöttek magukért,
iskolájukért, városukért és mindannyiunkért!
Horváthné Szabó Judit testnevelõ tanár

Horgászverseny a Benedek-tónál

Minden évben más-más arcát mutatja ez a
táj, de minden arca elbûvöli azt, aki ide kirándul akár a csendért, jó levegõért, akár
horgászni, vagy csak egy esküvõi kép elkészítésére. Ilyenkor, nyár elejére a galagonyabokrok már levetették tavaszi hófehér
menyasszonyi virágruhájukat. Minden csupa zöld, a fûben nyílik ezer virág, s ahogy
ráfordulunk a tó melletti dûlõútra, a fák takarásából megcsillanva elõtûnik az ég kékjét visszatükrözõ Benedek-tó.
Hétvégére horgászversenyre invitálta a Benedek-tavi Horgászegyesület a horgásztársakat és családjukat ide. S kijöttek erre az
alkalomra a jó barátok, ismerõsök is nagy

számban. Igazi népünnepély minden évben. Ez a nap.

Az alapi téesztõl kapott marhahúsból pedig Szopori Zsolt fõzött kitûnõ pörköltet.

A versenyre nevezõk reggel 7 órakor foglalhatták el a számhúzással kijelölt helyüket. Tizenegy órakor autókürt jelezte a verseny végét. Mint mindig, most is voltak
szép fogások. A mérlegelés eredményeit
Körmendi József, az egyesület titkára jegyezte föl. A mérlegelés utáni eredményhirdetésen aztán megtudhatták az érdeklõdõk, hogy a legsikeresebb horgász volt 7,61
kg-os fogással öt hallal Takács István, második 6,49 kg-mal, négy hallal Horváth
Károly, harmadik Fehérvári Zsolt 6,24
kg-mal, négy hallal.

A családok és vendégeik a szép idõben a tó
körül töltötték a napot. A jó idõt a Szent
Péterrel baráti viszonyt ápoló Nagy Lajos
elnök rendelte meg. A kívánsága ezen a napon ugyan teljesült, viszont e kedvezményért másnap Alsószentiván kamatostul fizetett, mert jégesõvel megcifrázott felhõszakadást kellett a kis falunak elszenvednie.

Az ifjúsági versenyben elsõ lett Alpek Tamás 2,74 kg-os fogással, mely 15 halból jött
neki össze, második Varjas János Ádám
1,88 kg-mal, õ egy halat fogott, harmadik
Madarasi Zsombor 0,38 kg-mal, amely 29
apróhalból jött neki össze.
A legtöbb halat fogó csúcstartó Kocsis
Ádám 1,49 kg-os fogással, s kereken 100 db
hal került a mérlegre.
A verseny után közös ebédre invitálta a
vendégeket Nagy Lajos, az egyesület elnöke. A halászlét hagyományosan Pongrácz
József nyugalmazott pékmester készítette.

A rendezvényre eljött Csizmadia Csaba, a
Földmûvelési Minisztérium halászati felügyelõje. Nagy Lajos bemutatta neki a szép
horgászbirodalmat. A nemrég felújított,
hallal betelepített kistavat is megtekintették, ami egyébként nem is olyan kis tó. Az
idén a bõséges tavaszi csapadéknak köszönhetõen bõségesen van víz is mindkét
tóban. A halászati felügyelõ a legnagyobb
elismeréssel adózott az egyesület vezetõségének és tagságának, hogy ezt a tórendszert és környezetét kemény munkával igazi gyöngyszemmé varázsolták.
Az összefogás és az egyetértés csodákra képes. Ennek ez a titka.
Hargitai Lajos
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TV-RÁDIÓMÛSOR

Június 15., SZOMBAT
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Magyar gazda 6.25 A mi erdõnk
6.55 Család-barát Hétvége 9.00 Kulisszatitkok 9.30 Vágtass velem! 10.00 Noé
barátai 10.30 Aranymetszés 11.30 Nemzeti nagyvizit 12.00 Hírek 12.05
Kaja–kenu Eb 13.55 Summa 14.25 Angi jelenti 14.55 Odüsszeusz nyomdokain
15.55 Zöld Tea 16.25 A világörökség kincsei 16.40 Két csirkefogó… meg egy fél
17.35 Gasztroangyal 18.30 Szerencseszombat 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek
20.15 Konföderációs Kupa: Brazília–Japán labdarúgó-mérkõzés 23.00 Csendes
Terror 0.45 A szakács, a tolvaj, a feleség és a szeretõje
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.25 Lelkipásztor-kutya 12.30
Gasztrotúra Extra 13.00 4ütem 13.35 Dilinyósok 14.05 Agymenõk 14.35 A zöld
íjász 15.35 A hõs legendája 16.40 Robotok 18.30 Híradó 18.55 Fókusz Plusz
19.30 Odüsszeusz és az alvilág istennõje 21.20 Két kopper 23.25 A nyughatatlan
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 6.25 TV2 Matiné 10.00 Astro-világ 11.05 Monster
High 12.00 Babavilág 12.30 Autóguru 13.00 Abraka babra 13.30 Doktorok 14.30
Tequila és Bonetti legújabb kalandjai 15.30 Monk – Flúgos nyomozó 16.30
Luxusdoki 17.30 Sas Kabaré 18.30 Tények 19.15 Az ének iskolája 21.15 Oviapu
23.15 A szerelem tengere 1.30 Célkeresztben 2.30 Astro-világ 3.35 Monk – Flúgos nyomozó 4.25 Luxusdoki 5.15 Kalandjárat
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 Sportvilág 14.05 Világóra 14.35 A tudomány hangjai 15.05 Idõt kérek
16.05 Kabaréklub Plusz 17.05 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.30
Népzene 19.07 Sportvilág 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.05
Sportvilág 20.30 Aranyalap 20.50 Vers napról napra 21.04 Rádiószínház 22.00
Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07
Kabaréklub Plusz 0.10 Éjszaka

Június 16., VASÁRNAP
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Magyar gazda 5.55 Esély 6.25 Európai szemmel 6.55 Család-barát Hétvége 9.00 A sokszínû vallás 9.20 Ortodox Örömhír
9.45 Református ifjúsági mûsor 9.50 Keresztyén Egyházak Konferenciája Genf
10.20 Katolikus krónika 11.00 Római katolikus hálaadó szentmise közv. 12.00
Hírek 12.05 Világ+Kép 12.35 Kajak-kenu Eb 14.50 TS – Sport 7 15.20 Endemica
Hungarica 16.00 A Bang-Jensen-ügy 16.55 Napló apámnak, anyámnak 18.20 A
lényeg 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Mexikó–Olaszország labdarúgó-mérkõzés 23.00 Eurovíziós Dalfesztivál 2013: Hangulatképek Malmõbõl
23.50 Spanyolország–Uruguay labdarúgó-mérkõzés
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.10 Egészségkalauz 10.45
Teleshop 11.45 Gasztrotúra 12.05 A Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek
12.45 Dirty Dancing 13.45 Tuti gimi 14.40 Jack és Jill 16.30 Castle 18.30 Híradó
18.55 Cobra 11 20.00 A titánok harca 22.05 Kickboxer 0.05 Portré 0.40 Cobra 11
TV2: 6.00 Teleki Sámuel útján 6.25 TV2 Matiné 10.25 Astro-világ 11.30 Nagy
vagy! 12.30 Egészségmánia 13.00 Stahl konyhája 13.30 Több mint testõr 14.00
Kalandjárat 14.30 Hawaii Five-0 15.30 Lángoló Chicago 16.35 Oviapu 18.30 Tények 19.00 Napló 19.45 Az ének iskolája 22.00 Földre szállt boszorkány 0.00
Dirty Dancing 2. 1.45 Astro-világ 2.50 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 8.30 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 10.04 Baptista istentisztelet
közv. 11.05 Gondolat-jel 12.00 Krónika 12.22 Sportvilág 12.30 Harminc perc
alatt a Föld körül 13.05 G7 – Gazdasági magazin 13.30 Nemzeti nagyvizit 14.05
Sportvilág 14.35 Oxigén 15.05 Hangalbum 15.30 A Metro Klubtól a Szigetig
16.05 Gondolat-jel 17.05 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.30 Irodalmi
újság 19.07 Sportvilág 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.05 Határok
nélkül – A kultúráról 20.30 Aranyalap 20.50 Vers napról napra 21.04 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek, kenó 23.05 Sport
23.07 Válogatás a Vasárnapi újság reggeli mûsorából 0.10 Éjszaka

Június 17., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 A lényeg 5.55 Ma reggel 7.30 Vágtass velem! 8.00 Híradó 8.15 Capri – Az álmok szigete 9.15 Balatoni nyár 11.10 Rex felügyelõ 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Napirend elõtt 12.55 Roma magazin
13.25 Domovina 13.55 Magyarlakta – vidékek krónikája 14.50 Balatoni nyár
16.05 Boston Legal – jogi játszmák 16.55 A szenvedélyek lángjai 17.40 Híradó
17.50 Elcserélt lányok 18.35 Rex felügyelõ 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15
Hacktion újratöltve 21.10 Kékfény 22.10 II. Károly szenvedélyes élete 23.10
Aranyfeszt 2013 22.40 Az utolsó elõtti út 0.10 Híradó 0.25 Boston Legal – jogi
játszmák 1.10 Bûvölet
RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztroshow 12.50 Reflektor 13.05 Fókusz
Plusz 13.40 Ízes élet – Mautner Zsófival 14.05 Éjjel-nappal Budapest 14.45 Fókusz 15.20 A végsõ akarat 16.20 Kettõs játszma 17.25 Riválisok 17.55 A bosszú
angyala 18.30 Híradó 19.20 Fókusz 19.45 Éjjel-nappal Budapest 20.35 Barátok
közt 21.10 Dr. Csont 23.10 Észvesztõ 0.10 Reflektor 0.30 A terminátor – Sarah
Connor krónikái
TV2: 6.00 Aktív Extra 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 Teleshop 10.30 Astro-világ 11.30 Árva angyal 13.00 Doki 14.00 Tények 14.50 Csapdába csalva 15.25 Amit a szív diktál 16.25 Veled is megtörténhet! 17.25 Update Konyha 17.30 Hal a tortán 18.30 Tények 19.30 Aktív 20.00
Családi titkok 21.00 Jóban-Rosszban 21.40 NCIS 23.40 Összeesküvés 0.40
Update Konyha 0.45 Tények 1.20 Astro-világ 2.25 Penzance kalózai 4.15 Aktív
Extra
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KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.23 Sportvilág 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
17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.10 Belépõ – Kulturális magazin
20.50 Vers napról napra 21.04 Belépõ – Kulturális magazin 21.32 Rádiószínház
22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.05
Sport 23.07 Arcvonások 23.30 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Június 18., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Világ+Kép 5.55 Ma reggel 7.30 Zöld Tea
8.00 Híradó 8.15 Capri – Az álmok szigete 9.15 Balatoni nyár 11.10 Rex felügyelõ
12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Srpski ekran 12.55 Unser Bildschirm 13.25
Aranyfeszt 2013 13.55 Hacktion újratöltve 14.55 Balatoni nyár 16.10 Boston
Legal – jogi játszmák 16.55 A szenvedélyek lángjai 17.40 Híradó 17.50 Elcserélt
lányok 18.35 Rex felügyelõ 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Párizsi helyszínelõk 21.05 King 21.55 II. Károly szenvedélyes élete 22.55 Barangolások öt kontinensen 23.25 A Wikileaks-botrány 0.25 Híradó 0.35 Boston Legal – jogi
játszmák 1.20 Bûvölet
RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztroshow 12.50 Reflektor 13.05 4ütem
13.40 Ízes élet – Mautner Zsófival 14.05 Éjjel-nappal Budapest 14.45 Fókusz
15.20 A végsõ akarat 16.20 Kettõs játszma 17.25 Riválisok 17.55 A bosszú angyala 18.30 Híradó 19.20 Fókusz 19.45 Éjjel-nappal Budapest 20.35 Barátok
közt 21.10 Jó, a profi 22.10 A Grace klinika 23.15 Reflektor 23.30 Hazudj, ha
tudsz!
TV2: 6.00 Abraka babra 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 Teleshop 10.30 Astro-világ 11.30 Árva angyal 13.00 Doki 14.00
Tények 14.50 Csapdába csalva 15.25 Amit a szív diktál 16.25 Veled is megtörténhet! 17.25 Update Konyha 17.30 Hal a tortán 18.30 Tények 19.30 Aktív 20.00
Családi titkok 21.00 Jóban-Rosszban 21.40 Kivonat 23.40 Esküdt ellenségek
0.40 Update Konyha 0.45 Tények 1.20 Astro-világ 2.25 Az egyiptomi tanács
4.40 Super Car
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium Kabarématiné 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika
17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11
Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.04 Belépõ – Kulturális
magazin 21.32 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07 Arcvonások 23.30 Tér-Idõ 0.10
Éjszaka

Június 19., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Múlt-kor 5.55 Ma reggel 7.30 Angi jelenti
8.00 Híradó 8.15 Capri – Az álmok szigete 9.15 Balatoni nyár 11.10 Rex felügyelõ
12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Hrvatska krónika 12.55 Ecranul nostru
13.25 Útravaló 13.40 Ridikül 14.30 Balatoni nyár 16.10 Boston Legal – jogi játszmák 16.55 A szenvedélyek lángjai 17.40 Híradó 17.50 Elcserélt lányok 18.40
Rex felügyelõ 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.05 Bosszú 20.50 Brazília–Mexikó labdarúgó-mérkõzés 23.35 Híradó 23.50 Olaszország–Japán labdarúgó-mérkõzés 2.00 Boston Legal – jogi játszmák
RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztroshow 12.50 Reflektor 13.05 A Muzsika
TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek 13.40 Ízes élet – Mautner Zsófival 14.05 Éjjel-nappal Budapest 14.45 Fókusz 15.20 A végsõ akarat 16.20 Kettõs játszma
17.25 Riválisok 17.55 A bosszú angyala 18.30 Híradó 19.20 Fókusz 19.45 Éjjel-nappal Budapest 20.35 Barátok közt 21.10 Szulejmán 23.15 Reflektor 23.35
Döglött akták
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 Teleshop 10.30 Astro-világ 11.30 Árva angyal 13.00 Doki 14.00 Tények 14.50 Csapdába csalva 15.25 Amit a szív diktál 16.25 Veled is megtörténhet 17.25 Update Konyha 17.30 Hal a tortán 18.30 Tények 19.30 Aktív 19.50
Skandinávlottó-sorsolás 20.00 Családi titkok 21.00 Jóban-Rosszban 21.40
Sherlock és Watson 22.40 Én is menyasszony vagyok 23.15 Ringer – A vér kötelez 0.15 Update Konyha 0.20 Tények 0.55 Astro-világ 2.00 Kettõs ügynök 3.50
Babavilág
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.23 Sportvilág 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 17.54
Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért
szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11 Belépõ –
Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin
21.32 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00
Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07 Arcvonások 23.30 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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Június 20., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Summa 5.55 Ma reggel 7.30 A mi erdõnk
8.00 Híradó 8.15 Capri – Az álmok szigete 9.15 Balatoni nyár 11.10 Rex felügyelõ
12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Slovenski utrinki 12.55 Kvartett 13.25 Vágtass velem! 13.55 Ridikül 14.45 Balatoni nyár 16.00 Boston Legal – jogi játszmák 16.45 A szenvedélyek lángjai 17.30 Szerencse Híradó 17.40 Híradó 17.50
Elcserélt lányok 18.35 Rex felügyelõ 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Fábry
21.35 Életmûvész 22.30 Az Este 23.05 Nemzeti nagyvizit 23.35 Híradó 23.50 Nigéria–Uruguay labdarúgó-mérkõzés 2.00 Boston Legal – jogi játszmák
RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztroshow 12.50 Reflektor 13.05 Gasztrotúra
13.40 Ízes élet – Mautner Zsófival 14.05 Éjjel-nappal Budapest 14.45 Fókusz
15.20 A végsõ akarat 16.20 Kettõs játszma 17.25 A bosszú angyala 18.30 Híradó
19.20 Fókusz 19.45 Éjjel-nappal Budapest 20.35 Barátok közt 21.10 Revolution
22.55 A rejtély 0.00 Reflektor 0.15 A Grace Klinika 1.15 Infománia
TV2: 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25
Babapercek 9.30 Teleshop 10.30 Astro-világ 11.30 Árva angyal 13.00 Doki
14.00 Tények 14.50 Csapdába csalva 15.25 Amit a szív diktál 16.25 Veled is
megtörténhet! 17.25 Update Konyha 17.30 Hal a tortán 18.30 Tények 19.30 Aktív 20.00 Családi titkok 21.00 Jóban-Rosszban 21.40 Peacemaker 0.10 Propaganda 1.10 Update Konyha 1.15 Tények 1.50 Astro-világ 2.55 Constantine a
kereszten 4.25 Segíts magadon!
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium Rádiókabaré 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika
17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11
Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális
magazin 21.32 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07 Arcvonások 23.30 Tér-Idõ 0.10
Éjszaka

Június 21., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 7.30 Noé barátai 8.00
Híradó 8.15 Capri – Az álmok szigete 9.15 Balatoni nyár 11.10 Rex felügyelõ
12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Roma kultúra 12.55 Esély 13.25 A Bahreini
Nemzeti Színház 13.55 Ridikül 14.45 Balatoni nyár 16.10 Boston Legal – jogi
játszmák 16.55 A szenvedélyek lángjai 17.40 Híradó 17.50 Elcserélt lányok
18.35 Rex felügyelõ 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Zimmer Feri 21.50
MR2 Szimfonik+ a Müpából 23.05 I’M Not There – Bob Dylan életei 1.20 Híradó
1.30 Boston Legal – jogi játszmák 2.15 Bûvölet
RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztroshow 12.50 Reflektor 13.05 Egészségkalauz 13.40 Ízes élet – Mautner Zsófival 14.05 Éjjel-nappal Budapest 14.45 Fókusz 15.20 A végsõ akarat 16.20 Kettõs játszma 17.25 A bosszú angyala 18.30
Híradó 19.20 Fókusz 19.45 Éjjel-nappal Budapest 20.35 Barátok közt 21.10 A
zöld íjász 22.10 Gyilkos hajsza 23.10 Gyilkos elmék 0.10 Reflektor 0.25
Gasztrotúra 0.45 4ütem
TV2: 6.00 Alexandra Pódium 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25
Babapercek 9.30 Teleshop 10.30 Astro-világ 11.30 Árva angyal 13.00 Doki
14.00 Tények 14.50 Csapdába csalva 15.25 Amit a szív diktál 16.25 Veled is
megtörténhet! 17.25 Update Konyha 17.30 Hal a tortán 18.30 Tények 19.30 Aktív 20.00 Családi titkok 21.00 Jóban-Rosszban 21.40 A kabalapasi 23.45
Jog/Ászok 0.45 Update Konyha 0.50 Tények 1.25 Astro-világ 2.30 A kabalapasi
4.35 Alexandra Pódium
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 Az unitárius
egyház félórája 14.05 Alma és fája 14.35 Regényes történelem 15.00 Krónika
15.10 Prémium Hely 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika 17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25
Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11
Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.04 Belépõ – Kulturális
magazin 21.32 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07 Alma és fája 23.30 Regényes
történelem 0.10 Éjszaka

MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93 Mhz-es
frekvencián, valamint az LRT-COM hálózatán a C7-es csatornán, a
189,25 MHz-es frekvencián.
Június 14., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hit Gyülekezete: Dr. Mészáros János
elõadása (107p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Testületi ülés 23.00 és
0.00 Lapszemle
Június 15., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Megyei I. osztályú futballmérkõzés (90p) 13.00 Lapszemle 14.00 Testületi ülés 18.00 Lapszemle 19.00
Tóth Gyula (~15p) és Szabadkai Zsolt kiállításai (~16p), Ballagás a cecei
oviból (~47), Kórushangverseny (120p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Június 16., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Testületi ülés 13.00 Heti híradó 14.00
Tóth Gyula (~15p) és Szabadkai Zsolt kiállításai (~16p), Ballagás a cecei
oviból (~47), Kórushangverseny (120p) 18.00 Heti híradó 19.00 Hitélet
23.00 és 0.00 Heti híradó
Június 17., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Heti híradó
19.00 Violin-évzáró Sárszentmiklóson és Sárbogárdon (65p), A cecei nyolcadikosok mûsora (50p), A harcos útja (~40p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Június 18., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Megyei I. osztályú futballmérkõzés (90p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Testületi ülés 23.00 és 0.00 Heti
híradó
Június 19., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Violin-évzáró Sárszentmiklóson és
Sárbogárdon (65p), A cecei nyolcadikosok mûsora (50p), A harcos útja
(~40p) 13.00 Heti híradó 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport: Megyei I.
osztályú futballmérkõzés (90p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Június 20., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Megyei I. osztályú futballmérkõzés (90p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Hitélet 23.00 és 0.00 Lapszemle
***
Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lapszemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ
idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
Hirdetésfelvétel a 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.

POLGÁRÕRVONAL
Lakossági bejelentések és segítségkérések a
polgárõrségtõl éjjel-nappal a következõ telefonszámon:

06 (30) 6210 651, e-mail: polgarorseg@indamail.hu

Fõszerkesztõ és kiadó: Hargitai Lajos, tel.: 06 (30) 9860-849. Felelõs szerkesztõ: Hargitai–Kiss Virág, tel.: 06 (30) 3483 320.
Szerkesztõség, kiadóhivatal és nyomda: 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 12. Telefon: 06 (25) 508-900, 06 (25) 508-901. E-mail:
bogardesvideke@gmail.com Honlap: www.bogardesvideke.hu Lapszemle látható: a Bogárdi Tévén és az interneten:
www.bogarditv.blog.hu Állandó és idõszaki rovatok szerzõi, szerkesztõi: Dombi Zoltánné, Gerse Ferenc, Gróf Ferenc, Hargitai
Lajos, Hargitai–Kiss Virág, Horváth István, Horváthné Mikuli Erzsébet, Huszár Anikó, Jákob Zoltán, Kiss Balázs, Kiszlné Simon
Andrea, Kovács Györgyné, Leszkovszki Albin, Pajor László, Papp László, Pozsár László, Rehák Sándor, Szabó Béla, Tóth Zoltán,
Zámbó Tibor és még sokan mások. Tördelõszerkesztõ: Huszár Anikó. Grafikai szerkesztõ: Kiss Balázs. Elõkészítés és
utómunka: Heiland Ágnes, Hargitai Gergely, Mágocsi Adrienn. Készült: a Bogárd és Vidéke Lapkiadó nyomdájában. Megjelenik minden csütörtökön. Kéziratok
leadási határideje: kedden 17 óráig. Kéziratot egy hónapon túl nem õrzünk meg. Fenntartjuk jogunkat, hogy a beküldött írásokat a tartalom és a szerzõ szándékának
tiszteletben tartása mellett, közlésük esetén megrövidítsük. A lapban közölt vélemények nem mindig tükrözik a szerkesztõségét, azokért a felelõsséget a nyilatkozók,
illetve szerzõk viselik. Ugyanez vonatkozik a hirdetések tartalmára is. Hirdetésfelvétel: keretes hirdetések: kedden 16 óráig, apróhirdetések: szerdán 10 óráig adhatók
le. Csak a törvénybe nem ütközõ tartalmú hirdetéseket fogadunk el. Lapzárta: szerdán, 12 órakor. Terjesztés: saját terjesztõhálózattal egyéni elõfizetéssel házhoz
szállítással, illetve megvásárolható Sárbogárd és a környezõ húsz település boltjaiban, hírlapárusító helyeken. Elõfizethetõ a terjesztõknél és a szerkesztõségben. 4
hétre: 800 Ft, negyedévre: 2200 Ft, félévre: 4000 Ft, egész évre: 7600 Ft. Eng.sz.: HU ISSN 0866 4382.
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Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!
FOGSORJAVÍTÁS
06 25 468 556, 06 70 382 8512
GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása,
karbantartása 06 30 440 5790
IKEA BEDDINGE KANAPÉ,
ami egy mozdulattal ággyá alakítható,
kisebb hibákkal eladó.
Mérete 140x200. Irányár: 38.000 Ft.
06 30 951 3367
1,2-es OPEL CORSA CITY
(1997-es, bordó metál)
2015. januárig érvényes vizsgával,
KITÛNÕ ÁLLAPOTBAN ELADÓ.
Érdeklõdni: 06 70 944 0353

ÁLLÁSHIRDETÉS
A Dél-Mezõföldi Többcélú
Társulás pályázatot hirdet

TÁRSULÁSI
ÜGYINTÉZÕI
munkakör betöltésére
Részletek: www.cece.hu

KÖZÉRDEKÛ
KÖZLEMÉNY
Varga Gábor
országgyûlési képviselõ
FOGADÓÓRÁT TART Sárbogárdon
2013. június 14-én (pénteken)
14.00 és 15.30 óra között
a képviselõi irodában
(Ady E. út 164.).

38-as fekete Tamaris, Vera Pelle, Deska alkalmi nõi
cipõk, Esprit kismama-farmernadrág, alig használtan eladók. 06 (30) 3483 320.
Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826
Sárbogárd központjában felújított családi ház eladó. 06 (20) 419 4940
Eladó két tekercs hõszigetelt tapéta 10m x 0,5 m x
4mm. 06 (20) 405 7366
Németjuhász kölyökkutyák eladók. 06 (30) 532
6170 (800013)
Olcsón eladó Sárbogárdon összkomfortos családi
ház melléképületekkel, nyári konyhával, pincével,
kerttel. Telefon: 06 (30) 3988570
Elektromos Moped mozgáskorlátozottak részére,
új állapotban eladó. Telefon: 06 (30) 470 5967
(8000119)

Ady-lakótelepen július 1-jétõl albérlet kiadó, 06
(70) 291 8389 (8000118)
Eladó 1 db 140 x 140-es fakeretes bukó-nyíló ablak. Telefon: 06 (30) 3292 101 (800053)
Tûzifa-vásár! Cser, tölgy, bükk tûzifa hasítva1950
Ft, akác kugli 2280 Ft, hasított 2380 Ft. Vegyes tûzifa hasított 2150 Ft. Házhoz szállítás ingyenes. 06
(20) 406 9267
Bútorkárpitozást, javítást vállalok. 06 (30) 662
5375 (800073)

Sárszentmiklós központjában albérlet kiadó. 06
(30) 460 9241 (800069)
Sárbogárd központjában üzlethelyiség kiadó, 4500
2
m telek eladó. Sárszentmiklóson felújítandó parasztház eladó. 06 (20) 552 8581 (3557985)
Azonnali munkakezdéssel, B kategóriás jogosítvánnyal rendelkezõ mozgóbolti eladók felveszünk.
Érdeklõdni: 06 (30) 382 4133
Családi kedvezmény! Gyere el anyukáddal vagy
testvéreddel és mindketten 20% kedvezményt kaptok mûköröm építésre, pedikûrre és manikûrre.
Wella Szalon, Juhász Julianna 06 (30) 433 7749
(800141)

Sárbogárd 40 km-es körzetében családi házat
vagy lakást, kereskedelmi ingatlant keresek. Gál
Tibor 06 (20) 213 0953 (800094)
Kistestû, házõrzõ kölyökkutyák ingyen elvihetõk.
Érdeklõdni: 06 (30) 473 7944

Nyitva tartás a Nevelési Tanácsadóban
és a Pedagógiai Szakszolgálatban
Tisztelt Szülõk!
Intézményünk a nyári tanítási szünetben az alábbiak szerint biztosítja a szolgáltatáshoz való hozzáférést.
Ügyeleti napokon: 2013. június, július és augusztus hónapban, szerdánként a Pedagógiai Szakszolgálat épületében közös szakmai ügyeletet biztosítunk. Helye: Sárbogárd,
Köztársaság út 171-173.
Az alábbi idõpontokban a Nevelési Tanácsadó épületében (József A. u. 20., telefon:
06 /25/ 462 015)
adminisztrációs ügyeletet biztosítunk 8.00–12.00 óráig:
– június hónapban minden munkanapon 8.00–12.00 óráig;
– július hónapban: 1., 2., 4., 5., 8., 9., 11., 12., 15., 16., 18., 19., 22., 23., 25., 26., 29., 30.;
Augusztus 21-étõl a rendes nyitva tartás szerint fogadjuk az érdeklõdõket.
Elérhetõségek:
nevelesitanacsado@tolna.net, teka@invitel.hu;
06 (20) 367 5935, 06 (25) 467 008, 06 (25) 462 015, 06 (70) 379 2012.
Móricz Julianna tagintézmény-vezetõ, Hargitai Enikõ intézményegység-vezetõ

Nyúlfelvásárlás Sárszentmiklóson
KÖZÉRDEKÛ
KÖZLEMÉNY
2013. július 1-jén, a közszolgálati tisztviselõk napja alkalmából az alábbi hivatalok zárva tartanak:
Fejér Megyei Kormányhivatal Sárbogárdi Járási Hivatal, annak Okmányirodai Osztálya, Földhivatala, Munkaügyi
Kirendeltsége, Gyámhivatala, Járási
Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatala.
Simon János hivatalvezetõ

Megfelelõ számú érdeklõdõ esetén havonta nyúlfelvásárlást tartanánk Sárszentmiklóson.
A felvásárlás feltétele õstermelõi igazolvány megléte.
E havi tervezett idõpont: június 20., csütörtök, 17 óra.
Érdeklõdni lehet Raffai Elviránál a 06 (30) 544 3251-es telefonszámon.

N Y Á R I N Y I T V A TA R T Á S
Értesítjük tisztelt ügyfeleinket, hogy szerkesztõségünk
június 17-étõl augusztus végéig hétköznap 8-16 óráig tart nyitva.
Szerkesztõség

Bogárd és Vidéke 2013. június 13.

KÖZLEMÉNYEK

MEGHÍVÓ
Sárbogárd Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete

2013. június 14-én (pénteken)
9 órakor ülést tart.
Az ülés helye: a polgármesteri hivatal
díszterme, Sárbogárd, Hõsök tere 2.
Napirend:
1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekrõl, intézkedésekrõl.
Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.
2. Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról.
3. Sárbogárdi civil szervezetek beszámolója a
2012. július 1-je és 2013. május 15-e között végzett tevékenységükrõl, az önkormányzat által biztosított támogatás felhasználásáról.
4. 2013. évre helyi civil szervezetek részére mûködési és rendezvényi támogatásokra benyújtott
pályázatok elbírálására vonatkozó OKSB-döntés
megerõsítése.
5. 2013. évre helyi sportszervezetek részére mûködési és rendezvényi támogatásokra benyújtott
pályázatok elbírálására vonatkozó OKSB-döntés
megerõsítése.
6. Kérelem a Sárbogárd 0603/34 hrsz.-ú saját
használatú út mûvelési ágú ingatlan megvásárlására.
7. Az önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól szóló
18/2004. (IV. 9.) önkormányzati rendelet módosítása.
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8. Az önkormányzat 2013. évi költségvetésérõl
szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet
módosítása.
9. Az egyes szociális ellátásokról szóló 28/2006.
(VI. 15.) önkormányzati rendelet módosítása.
10. Tájékoztató a szociális gondoskodás körében
végzett 2012. évi munkáról.
11. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása (megtekinthetõ Sárbogárd város honlapján).
12. Közbeszerzési eljárás kiírása a KDOP-3.1.1/
B-11-2012-0001 „Újratervezés – Sárbogárd város központjának megújítása” címû pályázathoz
kapcsolódó eszközbeszerzésre.
13. Beszámoló a helyi menetrend szerinti autóbusz-közlekedési közszolgáltatási tevékenységrõl.
14. Az óvodák pedagóguslétszámának felülvizsgálata a 2013/2014-es nevelési évre vonatkozóan.
15. Csatlakozás a Polgármesterek Szövetségéhez.
16. A Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda megszüntetõ okiratának módosítása.
17. Tájékoztató az elõirányzatok felhasználásról
és a tartalék alakulásáról.
18. Bejelentések.
18/1. A 2013. május 10-ei képviselõ-testületi ülésen elhangzott képviselõi bejelentésre válasz a
jegyzõ részérõl.
Zárt ülés:
1. Lakásbérleti szerzõdés meghosszabbítása
Dr. Sükösd Tamás polgármester

Ingyenesen utazhatnak
haza az árvízi
védekezésben dolgozók
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium rendelkezése nyomán a helyközi közösségi közlekedési
szolgáltatók menetrend szerinti járataikon díjmentesen szállítják haza a védekezésben résztvevõket. A kedvezmény 2013. június 7-én éjféltõl az árvízi fenyegetettség fennállásáig lesz érvényben. A közlekedésért felelõs tárca és a felügyelete alatt mûködõ vállalatok a következõ
napokban elsõsorban a bajba jutottak érdekében mozgósítják erõforrásaikat.
A védekezésben, kármentésben dolgozóknak
hazafelé nem kell majd fizetniük a személyszállító vasúttársaságok (MÁV-START, GYSEV) és a
Volánok menetrend szerinti járatain. Az ingyenes utazáshoz mindössze a helyi védelmi bizottság vagy megyei katasztrófavédelmi igazgatóság hivatalos igazolására van szükség, amely a
legegyszerûbben az odaútra szóló menetjegy
lepecsételtetésével szerezhetõ be.
A szakminisztérium köszöni minden hivatásos
szakember és az önkéntesek áldozatos munkáját, amellyel számos családi otthon mellett a veszélyeztetett térségek közlekedési infrastruktúrájának védelmét is segítik.
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium,
Kommunikációs Fõosztály

A SÁRBOGÁRDI RENDELÕINTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK IDÕPONTJAI
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