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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

Viaszérésben
A napokban búzakalászokat hozott be a szer-
kesztõségbe Herbszt Feri, s egy verset tett le
hozzá az asztalra. Megihlették a bogárdi ha-
tárban az idén különös gazdagságban ringó
búzamezõk. A kalászok vázába kerültek, s bó-
lintgatva köszöntik az ide érkezõ vendégeket.
Az év egyik legszebb idõszakába léptünk. Vi-
aszérésben a gabona, s különösen jó termést
ígér mennyiségben és minõségben is. A gaz-
dák minden nap kimennek a határba. Boldog
örömmel szemlélik a hajladozó kalásztengert.

Levesznek egyet-egyet belõle, elmorzsolják,
kóstolják a kipergõ szemeket. Föltekintenek
az égre egy sóhajjal: – Istenem, adj jó idõt,
hogy baj nélkül betakaríthassuk az idei ter-
mést! – fohászkodnak, s aztán sietnek haza
elõkészíteni a Péter–Pál-kor kezdõdõ aratásra
a gépeket.
A gabona õsi neve: „Ílet”. S a bõséges termé-
sen olykor valóban az élet múlott. Belefoglal-
ják a könyörgést máig mindennapi imájukba a
keresztények: „Mindennapi kenyerünket add
meg nékünk ma!…”
A második világháborúban a halál árnyéká-
ban pedig ezt énekelték a bakák:

„Rózsa, rózsa, bazsarózsa
szól a régi bakanóta.
Mint ha újra béke volna,
arany napfény süt le a víg aratókra.

Még remélem, hogy megélem
búza nõ a csatatéren.
Újra fürdünk tejbe-vajba,
Majd ha szüret lesz Tokajba.’

Hargitai Lajos

Csa-Tak SárbogárdonCsa-Tak Sárbogárdon

Gyermeknap a bölcsõdébenGyermeknap a bölcsõdében
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NAPLÓ
– a sárbogárdi képviselõ-testület

június 14-ei nyílt ülésérõl –
Az aktuális testületi ülés nyitányaként a
polgármester tájékoztatása hangzott el az
elmúlt idõszak fontosabb történéseirõl.
Dr. Sükösd Tamás: Május 14-én volt a ma-
gyar laktanya bejárása. Errõl készül majd
egy anyag. Aki ott volt, tanulságos dolgo-
kat láthatott. A városrehabilitáció kereté-
ben egyeztetés történt a városmarketing-
rõl társadalmi szervezetek bevonásával.
Egy Székesfehérváron 20 éve jelenlévõ
vállalkozóval jártuk be a Videoton ipari
parkot esetleges befektetési célzattal. Var-
ga Gábor és Horváth János országgyûlési
képviselõk is részt vettek ezen. További
fejleményekrõl egyelõre nem tudok beszá-
molni. Május 21-én volt egy megbeszélés a
helyi mezõgazdálkodási vállalkozókkal a
Start belvíz- illetve az útfelújítási program
keretében. Ennek örömteli hozadéka,
hogy a gépi munka folyik. A Steitz-em-
léktáblához a márvány Bene község föl-
ajánlása. Az orvosi ügyelet közbeszerzésé-
nek elõkészítése megkezdõdött. Az átme-
neti idõszakra, ameddig nem lesz külsõ
szolgáltató, Sárbogárdnak két másik ön-
kormányzattal együttmûködve kell az
ügyeletet mûködtetni. Az orvosokkal illet-
ve az ÁNTSZ-szel az egyeztetés folyamato-
san zajlik.

Civilek beszámolói
kapcsán

Megismerte a testület a civil szervezetek
beszámolóit.

Echó

Nedoba Károly: A Pusztaegresi Polgárõr
Egyesület költségeinél a 459.555 Ft a mû-
velõdési ház javítására mit takar?
Az egyesület képviselõje: A két klubot, a
vécéket újítottuk fel teljes egészében, illet-
ve az egész mûvelõdési ház összes kitört
üvegét pótoltuk.
Dr. Sükösd: A számlák bemutatásra kerül-
tek nekem és alpolgármester úrnak.
Juhász János: Bele is betegedett az alpol-
gármester úr.
Dr. Sükösd: Alpolgármester úr másfél hó-
nappal ezelõtt jelezte, hogy ezen a testületi
ülésen csak akkor tud részt venni, ha hatá-
rozatképességi bajunk van, tekintettel az
utolsó tanítási nap okozta sokkra. Bár a
gyerekek részérõl nem láttam a sokkot.
Etelvári Zoltán amellett kardoskodott,
hogy a polgárõrségnek több támogatás jár-
na 250.000 Ft-nál, mert nem lehet elvárni,
hogy ebben a gazdasági helyzetben ezek az
emberek önzetlenül dolgozzanak, és még

fizessenek is ezért. Felszólalásában emle-
gette a tihanyi visszhangot, ami nem ma-
radt visszhang nélkül.

Dr. Sükösd: Még a klasszikus szocializ-
musban adtak a tihanyi visszhanggal szem-
ben építési engedélyt, aztán késõbb bontá-
sit is. Azóta van baja a tihanyi visszhang-
nak.

Juhász: Csokonay idejében még mûkö-
dött.

Ne kérdezzen, támogasson

Varga László pedagógus: A Sárszentmik-
lósi Egyesület 2009-ben 350.000 Ft-ot ka-
pott, 2010-ben 355.000 Ft-ot, tavaly
140.000 Ft-ot, idén 120.000 Ft-ot. Ha eb-
bõl levesszük az áfát, az 90.000 Ft. 1985-
ben a miklósi klubkönyvtárban 8 olyan cso-
port mûködött, melyek vezetõinek tiszte-
letdíjat tudtunk fizetni. A csoportok tárgyi
és mûködési feltételei is biztosítottak vol-
tak. Tudom, a politika nem szereti a gon-
dolkodó embereket, de most már kezd
bosszantani. A kultúrából, a szociális terü-
letek nagy részébõl és most már a civil szfé-
rából is sikerült kivonulni. Az embereknek
szükségük van arra, hogy valahol eszmét
tudjanak cserélni egymással, társra lelje-
nek. A lehetõségek nyilvánvalóan a testü-
let számára is egyre szûkebbek lesznek. De
a nagy országos tendenciákra nem kellene
még helyben is ráraknunk. Többször kelle-
ne találkozni, beszélni. Az állam meg az
önkormányzat is szeretné tudni, mire
mennek a pénzek. Egy civil szervezet pén-
zeihez, ha az nem erkölcsromboló, állam-
ellenes tevékenységet folytat, senkinek
semmi köze a civil szervezet tagjain kívül.
Ennek az lesz a vége, hogy néhány politika-
ilag megfelelõ szervezet megmarad, az
összes többi meg fog szûnni.

Dr. Sükösd: Rendszeresen fórumokat tar-
tunk civil szervezeteknek, és minden alka-
lommal meghirdetjük. Visszautasítom,
hogy az országos tendenciára ráteszünk
egy lapáttal. Ennek normatív finanszírozá-
sa 0 Ft. A 2012-es támogatási keretet ki-
sebb közelharc után lehetett megtartani,
mert az állami költségvetés készítõi nehe-
zen tudták elképzelni, hogy forráshiány
mellett nem kötelezõ feladatot támogas-
son az önkormányzat.

Nagy Tibor: A civil szervezetek nem öncé-
lú munkát végeznek. Köszönöm a testület
nevében, hogy ezt a saját idejükbõl, energi-
ájukból teszik. Kapoli Zoltán, a polgárõr-
ség elnöke plusz feladatként vállalná a vá-
sár biztosítását.

Tanti lova

Etelvári: Nem kötelezõ feladatot támoga-
tunk. Miért van az állam? Egyre többet fi-
zetünk, és nem jut semmire, még a kötele-
zõre sem. Nem jut azoknak az egyesületek-
nek, akik a várost jobbítják, a hírnevét vi-
szik a világba, akik próbálnak segíteni ön-
zetlenül. Az a kötelezõ feladatunk, hogy
egyáltalán mûködjön a város? Mûködne
az magától is, a jegyzõvel meg a polgár-
mesterrel, mi nem is kellenénk hozzá. Ha
ez nem változik fönt, a fejekben, akkor azt
mondom, amit Varga László: el kell menni
Magyarországról. Csak én magyar vagyok,
a mi családunk itt él ezer éve, én nem aka-
rok innen elmenni. De szeretnék már vén
fejemmel jól élni, és nem azt hallani, hogy
nincs rá pénz. Úgy járunk, mint a Tanti lo-
va, hogy mire megszokjuk, hogy nem ka-
punk enni, földobjuk a bakancsot.
Dr. Sükösd: Ez korábban sem volt kötele-
zõ feladat, rendszertõl független. Holnap
reggelig vitatkozhatnánk azon, hogy az a
kormányzati szándék elérheti-e a célját,
hogy legyenek nagykorúak a társadalmi
szervezetek, pályázzanak, próbáljanak be-
vonni máshonnan forrást. Nyilvánvalóan
ugyanolyan helyzetben vannak, mint az
önkormányzat: nehéz forrást bevonni. Ezt
a támogatási rendszert megtartjuk, amed-
dig a mûködést nem lehetetleníti el. Meg
tudtuk tartani az elõzõ évi szintet, de rá-
tenni nem tudtunk.
Dizseri András, a Phília Egyesület elnöke:
Mi is érzékeljük, hogy egyre szûkülõ kere-
tekkel támogat bennünket a város. Ennek
egyik gondja, hogy az egyesület élete meg-
nehezedik, másrészt lazítja azt a kapcsola-
tot, amit egy nagyobb összegû támogatás
esetében természetszerûen gondolunk.
Viszont szeretném megköszönni a gyakor-
lati lehetõségeket, amiket a város vezetése
adott, így a kereskedelmi bank melletti he-
lyiségeket, ahova el tudtuk helyezni a hasz-
nált ruhákat, kisebb bútorokat, adomá-
nyokat, amiket aztán tovább tudtunk adni.
Családok tucatjai élnek 100 évvel ezelõtti
körülmények között Sárbogárdon. Örü-
lök, amikor a fuldoklóknak tudunk egy
mentõövet adni. „Magunkon” is segítünk,
ha az egyesületünkön keresztül tudunk se-
gítséget nyújtani ezeknek a családoknak.
Dr. Sükösd: Három ház égett le Sárbogár-
don, és mindhárom újraélesztésében tevé-
kenyen részt vett a Phília Egyesület meg az
önkormányzat is.

Civilek támogatása

A civilek támogatása is terítékre került
ezen az ülésen.

Terkának nem kellett
pályázni

Nedoba: Nem értem, miért támogatunk
alapítványt, amikor az 1 %-on keresztül is
pénzhez jutnak.

Folytatás a következõ oldalon.
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Dr. Sükösd: Egyesületek is kaphatnak 1
%-ot.

Valamennyi olyan társadalmi szervezet,
mely közhasznú fokozottal rendelkezik és
megvan egy bizonyos mûködési idõ, az
kaphat 1 %-ot.

Nedoba méltatlanul kevésnek találta a
Phília Egyesület 50.000 Ft-os, a borbará-
tok 10.000 Ft-os és a Honvéd Bajtársi
Egyesület 10.000 Ft-os támogatását. Szé-
gyen annak, aki adja, megalázza azt, aki
kapja. Amikor Juhász János polgármester
volt, fel szokott menni hozzá a Terka, és
kapott 5-10.000 Ft-ot. A Terkának nem
kellett pályázni meg elszámolni. Vagy nem
kéne így szétszórni a keretet, vagy meg ké-
ne emelni. Minden kormánynál vannak
preferált egyesületek. De ennyire azért
nem szabadna kilógnia a lólábnak.

Dr. Sükösd: Jogszabályi lehetõség nincs,
hogy elkezdje átvariálni a táblázatot a tes-
tület. Szívesen vesszük a változtatási javas-
latokat a következõ költségvetés készítésé-
nél. A rendezõelv továbbra is az volt, hogy
megpróbáljon a bizottság mindenkit támo-
gatni. Meg lehet mozdítani az embereket
egy jó cél érdekében: a táncos csapatok
gyûjtést hirdettek a mûvház parkettájára.
190.000 Ft-ot szedtek össze. A Sárszent-
miklósi Egyesület illetve a Sárbogárdi
Kulturális Egyesület összefog több szerve-
zetet. Így kell megítélni a pénzeket is.

Tóth Béla: A javasolt összegek kevesek, de
1.150.000 Ft állt a rendelkezésünkre. A vá-
rosi polgárõrség 420-at kért, a pusztaegresi
560-at. Ha ezt odaadjuk, akkor 10 Ft járna
a többieknek. Azt hiszem, megalázóbb lett
volna, ha nem adtunk volna semmit.

Nem lóg ki semmi

Juhász: A Csipike Egyesület elõzõ évi
költségvetése 230.000 Ft, és 110.000 Ft-ot
kapott. A Phília Egyesület elõzõ évi mûkö-
dési költsége 743.460 Ft volt, és 50.000
Ft-ot kapott. Mennyivel végez különb
munkát a Csipike, mint a Phília?

Erõs Ferenc: Itt nem lóg ki semmi. Tisztes-
ségesen öten osztottuk el a pénzt, a legjobb
tudásunk szerint.

Tóth: A Csipike Egyesület saját ereje
110.000 Ft, a Phíliáé 1.001.000 Ft.

Juhász: Az egyik nem élte fel a pénzeit.

Dr. Sükösd: A Csipike Egyesület tagjai túl-
nyomórészt a hátrányos helyzetû illetve
halmozottan sérült gyerekek szülei. Sem-
milyen erõvel nem rendelkeznek, a tagdí-
jon kívül nem nagyon jutnak semmihez.

Nedoba: Feri, neked, mint elnöknek köte-
lességed lett volna a civilekért meg a spor-
tért kiállni és minden követ megmozgatni,
hogy rávedd a frakciótársaidat, hogy több
támogatás jusson. Akkor nem lenne ilyen
vita. 2.300.000 volt 2010-ben a civilek tá-
mogatása, most 1.150.000 Ft, és ebben
nincs benne az infláció meg a vásárlóérték
csökkenése.

Sporttámogatások

Mi történt, Feri?

Nedoba: A Sárbogárdi Kosárlabda Club
kapott megközelítõleg 500.000 Ft-ot, gon-
dolom a rendezvényre, ami majd lesz.
Dr. Sükösd: Nem, a pályázat szerint min-
den egyébre. Utánpótláscsapattal is ren-
delkeznek.
Nedoba: A sporttámogatások pályázati el-
bírálása véleményem szerint közelít a jó-
hoz. De nem értem, miért kap 500.000
Ft-ot a kosárlabda.
Dr. Sükösd: A bajnokságban is részt vesz-
nek. Ott van annyi csapat, mint a kézilab-
da-bajnokságban, vagy a megyei I-es lab-
darúgó-bajnokságban.
Nedoba felsorolta, hogy 2002 és 2010 kö-
zött volt megyei I. osztályú asztalitenisz,
NB III-as asztalitenisz, megyei II. osztályú
futballcsapat, a miklósi klub felkerült a
megyei I-be, és 3,5 millióval támogattuk,
de 2,5 millió alatt nem kapott támogatást.
Az elsõ 6-ban mindig bent voltak. Volt nõi
kézilabda, két férfi-kézilabdacsapat, Bo-
zsik-program. Most a miklósi csapat benn-
maradása csak a szerencsén múlik, a másik
csapat teljesen szét van esve, az NB III-as
asztalitenisz megszûnt, a nõi kézilabda is.
Erre szeretnék választ kapni, Feri, hogy mi
történt.
Dr. Sükösd: A Bozsik-program most is
van, és még szélesebb körû.
Nedoba: A sárbogárdi egyesületnél sem-
miféle utánpótlás nincs. Az egyesületek
azt panaszolják, hogy nincs összefogás,
nem tudnak hova fordulni. A sárbogárdi
öltözõnél tavaly lelopták az egész csator-
nát. A kosárlabda, kézilabda normálisan
mûködik. Az íjászatot a Gilicze család na-
gyon jól viszi. A kosárlabda támogatását
sokallom a többihez képest.

Anyák napja

Dr. Sükösd: Ha egy egyesület vezetése
nem mûködik, az önkormányzat nem sok
mindent tud tenni. A két futballegyesüle-
tet te is próbáltad kibékíteni; az egyeztetés
8,5 percig tartott, és verbális anyák napjá-
ba torkollott.
Nedoba: Nem egészen. Itt volt Sárközi
László, Fodor úr meg Nagy László, idõs
Nagy László, aláírták a megállapodást.
Egy ember, Szakács István vétózta meg,
aki elnök jelenleg is. Ezen múlott csak
2007-ben az egyesülés. A mai napig azt
mondom, hogy az lett volna a helyes.
Dr. Sükösd: Miklóson az utánpótlásnak a
központi forrásból és a cégek által össze-
adott TAO-s programból a támogatása
2012-ben 8.600.000 Ft volt. Ha lett volna
Sárbogárdon olyan egyesület, amelynek a
papírjai rendben vannak, bele lehetett vol-
na tenni a TAO-ba. Akik a szakmai részét
írták a környékben még két településnek
meg Sárszentmiklósnak, kérdezték, hogy a
bogárdi sporttelepre is írhatnak-e ilyen
programot. Tóth Zoltán tudott részt venni
egyedül az egyeztetésen, de neki nem volt

aláírási joga. Ebben a tekintetben megpró-
bálunk rendet tenni.
Erõs: Én mit tehetek arról, ha az NB III-as
asztaliteniszklubban Lovász Lajos abba-
hagyta és kiestek, vagy ha úgy üzemeltet-
nek egy egyesületet, ahogy, vagy ha nem
pályáznak? Ami pénz van, azt tudjuk fel-
osztani.
Nagy: Jobb- és baloldal egyformán szidja a
sárbogárdi focit. Holott a sárszentmiklósi
csapat esett ki, a sárbogárdi futballcsapat
ugyanabban az osztályban szerepel. Orszá-
gos bajnokunk, Lovász Balázs nem lõ;
apukája nem hagyta abba az asztaliteniszt,
hanem Abán szerepel. A gyermek asztali-
teniszezõk az országban a harmadikak vol-
tak, megszûnt a szakosztály.
Dr. Sükösd: Még ne deklaráljuk, hogy
Miklós kiesett. Valakivel még egyeztet-
nek.

Dilettánsok

Nagy: Teletömtük õket pénzzel, és a gye-
rekektõl kérnek pénzt, 1.000 Ft-ot. Ezzel
szemben a sárbogárdi egyesület pályájára
bárki bármikor bemehet. Ha a két futball-
klub egy osztályban fog szerepelni, akkor
egyforma támogatást kell adnunk nekik.
Nem véletlenül léptem ki a sportbizottság-
ból. Véleményem szerint dilettáns munka
folyik ott, és a sárbogárdi sport zuhanás-
ban van, nem tudunk eredményt felmutat-
ni. Egyedül a gyerekekre számíthatunk. A
mészölyösök most értékes 3. helyet szerez-
tek az országos középiskolai versenyen. A
gyermekek sportolását kellene támogatni.
Dr. Sükösd: A gimnázium csapata lett az
országos diákolimpián 3. Többször meg-
kaptuk jobbról, balról, hogy miért támo-
gatjuk a gimnáziumot. Ez a csapat semmi-
lyen támogatást nem kapott a szülõkön kí-
vül. Meg is lehet köszönni nekik és a neve-
lõedzõnek. A sárbogárdi labdarúgóklub
virtuális 67 fõvel rendelkezik, a sár-
szentmiklósi viszont létezõ 147-tel. Ott az
U7-tõl az ifjúságiig az összes korosztály föl
van töltve. Ez volt a rendezõelv. Vezetési
elvekben van probléma, el is indult egy
egyeztetés. Az asztaliteniszklubnak annyi
támogatást adott a bizottság, amennyit
kért. Az íjászegyesületnek jelen pillanat-
ban is vannak országos bajnokai: Katona
Dorottya; Horváth Tamás talán most azért
nem országos bajnok, mert készült az
érettségire. Noszogatom a látványsportot
ûzõket, hogy a TAO-ban induljanak, mert
2014-ig nagyon sok forrást lehet elérni az-
zal, ha valaki rendesen adminisztrál. A pá-
lyázat sem túl bonyolult. Hoztunk ide egy
olyan szervezetet, amely pénz nélkül írja
ezeket a pályázatokat.
Macsim András: Nagy Tibor kire gondolt,
amikor azt mondta, hogy dilettáns csapat?
Ott voltál te is velünk, s ezek szerint te is di-
lettáns vagy. Kikérem magamnak.
Nagy: Aranyos vagy.
Macsim: Ez nem esett jól, kérj elnézést.

Folytatás a következõ oldalon.
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Nagy: A sportbizottság elnöke kijelentette
a sárbogárdi pályán, hogy „végetek van”.
Én ilyen elnökkel nem vagyok hajlandó
együtt dolgozni. Én elnézést kérhetek tõle,
neked viszont az egész sárbogárdi sport-
társadalomtól kell elnézést kérni, Feri.
Erõs: Helyesbítenék, azt mondtam:
„Nézd, Tibi, saját magukat teszik tönkre.”
Kettõ tanúm van rá.
Nagy: Ennél még cifrábbak is elhangzottak
ott.
Tóth: Ha a miklósi csapat támogatását le-
csökkentjük a bogárdi szintjére, a fennma-
radó összeget adjuk a Petõfi csapatának.
Nagy: Ez az ötletelgetés nem való ide, mert
a jegyzõ asszonynak meg a polgármester
úrnak ott játszik a fia.
Mivel hangzavarba torkollt a vita, a pol-
gármester rendet teremtett.

A nagy csapat

Etelvári: Szerintem nem kell két focicsa-
pat. Egyetértek azzal, hogy a gyerekeket
kell mozgatni. Javaslom, hogy a 2013-14-es
sportidényben induljon 100 kg fölötti foci-
csapat. Szerintem a Karcsi is benne lesz
meg én. Amilyen színvonal megy itt a foci-
ban, azt mi is hoznánk. Én se tudok futni,
meg a Karcsi se.
Nedoba: Két egyesület van, akik nemzet-
közi, országos szinten is fel tudnak mutatni
valamit: a postagalambászok meg az íjá-
szat. De ezek nem látványsportok. A többi
megyei, falusi szintû eredményeket ér el.
Dr. Sükösd: A diákolimpiában akadémiák
vesznek részt, az országos döntõ magas
színvonalú rendezvény.
Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ (Nagy
Tibornak): Hogy az Országos Labdarúgó
Diákolimpián 3. helyezett lett a Tamás és
az én fiam, az nem azért van, mert õ a pol-
gármester fia vagy a jegyzõ asszony fia.
Semmi köze nincs ehhez, és kérlek, ne deg-
radáld le ezt a teljesítményt. Ott voltam én
is 3 napig, és láttam, milyen küzdelem árán
érték el a 3. helyet.
Nagy: Félreértettél. Tóth Bélát minõsítet-
tem, nem benneteket, és legfõképpen nem
a gyerekeket. Béla így próbált nektek ked-
vezni.

Szociális változások

A szociális gondoskodás körében végzett
munkával kapcsolatban dr. Sükösd össze-
foglalta: A feladat- és hatáskör-átcsopor-
tosítás ellenére a szociális szektorban ma-
radt intéznivaló. A fõszámra iktatott ügyek
száma 3.329, az alszámra iktatott ügyeké
15.241. Ezért nagy figyelemre van ahhoz
szükség, hogy mindenkinek az ügyét határ-
idõben és frappánsan tudjuk intézni az in-
tézmény minimum létszámával.
Dr. Varnyu Péter aljegyzõ, a hatósági
osztály vezetõje: Elfogadta az országgyûlés
az önkormányzati segély intézményét a
szociális törvényben átmeneti segély,
rendkívüli gyerekvédelmi támogatás és te-
metési segély helyett 2014. január 1-jétõl.
A jövedelemhatár a nyugdíjminimum 130

%-ában került megállapításra. Ez jelen
pillanatban 37.050 Ft. Lényegesen kibõvül
a segélyezhetõ rászorultak száma.

Hulladékgazdálkodás

A hulladékgazdálkodási önkormányzati
tárulás jogszabályokhoz igazításáról szóló
döntés apropóján dr. Sükösd megjegyezte:
Ferencz Kornél nekem azt mondta: bíznak
abban, hogy a hulladékgazdálkodási társu-
lás az eredeti funkcióját (a 16 milliárdos
EU-s forráshoz jutást) be fogja tudni tölte-
ni. Ebben vannak pozitív jelek. Sajnos ne-
gatív jel, hogy a jogalkotó olyan szinten
maximálta a hulladékszállítás díját, ami a
pályázattal nem fér össze. Illés államtitkár
úr is utalt rá, hogy ezt valamilyen módon
meg kell oldani, mert jó lenne, ha az uniós
forrás nem ragadna benn.

Szövetségesek lettünk

A Polgármesterek Szövetségének tagja
lesz Sárbogárd, mely tagdíjfizetési illetve
egyéb anyagi kötelezettséggel nem jár, vi-
szont az Energiai Kutatóintézet Kft. köz-
remûködésével egy energetikusokból álló
csapat egyrészt környezetenergetikai cse-
lekvési tervet segít készíteni arról, hogy
melyik intézménynek a mûködtetését ho-
gyan lehet racionalizálni, ami a pályázati
forrásokhoz való hozzájutás lehetõségét
bõvíti.
Dr. Sükösd: Intézményekre számlaracio-
nalizálást már csináltattunk egy kiugrott
E.ON-ossal, aki semmit nem kért elõre,
csak a megtakarításnak kérte egy kisebb
százalékát. Itt nemcsak a számlákat, ha-
nem az energiagazdálkodást is vizsgálnák.

Bejelentések

Juhász érdeklõdött, hogy az adósságátvál-
lalásban már vannak-e konkrét számok.
Dr. Sükösd: A konszolidált adósságmeny-
nyiség 243 millió Ft. Túlnyomórészt ked-
vezményes hiteleink maradnak. A Katona
utca járdamunkálatai közmunka kereté-
ben történik, a városnak nem kerül pénzé-
be.
Nedoba: Szeretnék módosítani a hozzá-
szólásomon, nehogy félreértés legyen.
Nem azt preferálnám, hogy valamelyik
egyesülettõl vonjunk el és máshova te-
gyünk, hanem a városban kellene egy
olyan labdajáték, amely minimum NB-s
szintû. Javaslom Bognár Józsefet kitüntet-
ni valamilyen díjjal, mert megcsinálta a
Szarka Balázzsal a Bamakót, és a Dakart.
A Kossuth utcában a Vajda-féle önkor-
mányzati lakás kertszomszédja szólt, hogy
nem vágják le a gazt, ami átmegy a vetemé-
nyeire. Berki István megszólított, hogy az
árok körül pang a víz.
Dr. Sükösd: Régen abban az árokban
ment le a teljes csapadékvíz. Most a vízel-
vezetés már a házak elõtt van. Azt ajánlot-
tuk föl, hogy kikotorjuk, beszintezzük az
egészet. Küldtünk egy közmunkásbrigá-
dot, õket 2-3 alkalommal nem engedték

be. Megkotortuk az árok többi részét. Ha
együttmûködés van, akkor megpróbálunk
a betonelemeken emelni.
Etelvári: 30-40 szõlõsgazda nevében kérek
követ, és megcsinálnánk az utat a Suszter-
hegyen. Van egy föltörés az Árpád úton,
azt mielõbb meg kellene csinálni. A Szélsõ
utcán dolgozunk, ugye?
Dr. Sükösd: Igen, a Szélsõ utcát meg a Ho-
moksort megígértem, le lehet rajtam verni.
Macsim: Velünk átellenben nagy a gaz,
még a tavalyi kukoricaszár is benne van.
Erõs: Köszönöm a Miklós és a Köztársaság
utcai járdafelújítást.
Nagy: Bognár József szeretett volna kapni
egy olyan területet, ahol tudnak krossz-
edzéseket tartani. Helyet keres egy boksz-
klubhoz is. Mindenféle lehetõséget ragad-
junk meg, hogy az Árpád lakótelepen a fû-
tési szezonra megoldódjon a fûtés kérdése.
A KRESZ-táblákat hátulról egy csavarral
rögzíthetnénk, hogy ne lehessen elforgat-
ni. A külterületi utakon más problémával
is szembesülnek a gazdák. A betakarítás
idején jelezhetjük, hogy azok a személyek
közlekedjenek ott, akik a munkájukat vég-
zik?
Dr. Sükösd: Nincs erre mód. A szõlõsgaz-
dák közül mindenki megkérdezi attól, aki
látszólag tanácstalanul jön zsákkal, hogy
mégis mit keres itt. A nagyobb gazdálko-
dók tavaly is szerveztek egy rendszert egy
biztonsági cég közremûködésével.
Nagy: A Nyíl utcából kérik, hogy az utca ne
legyen egyirányú. Arra hivatkoznak, hogy
a nyílt árok korlát nélkül veszélyes lehet.
Dr. Sükösd: Ez csak két utca együttes moz-
gatásával lehetséges. Megnézetjük szak-
emberrel. A fizika és a józan ész szabályai-
nak ellentmond, hogy oda, ahol az árok
szerintük veszélyes, a kétirányú forgalmat
visszaengedjük.
Nagy: Kapunk-e tájékoztatást a sportcsar-
nokkal kapcsolatban?
Dr. Sükösd: Mindhárom szövetség tájé-
koztatott, hogy az a kormányzati döntés,
ami szükséges ahhoz, hogy a társasági adó
központi része a szövetségekhez legyen
rendelve, megvan. Megnézettem a terve-
zõvel a helyszínt, a két épület közé nem te-
hetõ a csarnok, mert nincs meg a tûztávol-
ság, és a fölsõ tetõgerincnek észak-déli tá-
jolásúnak kell lenni. A megosztási vázrajz
kész van. A földmérõ kolléga megcsinálta
a munkát, be lehet adni pályázatra. Egye-
lõre nincs kiírt pályázat.
Nedoba: A mûvelõdési ház és az önkor-
mányzat kap homlokzatfestést?
Demeterné: Színes lesz.
Dr. Sükösd: Az utcák kapcsán van elõre-
haladás. A járdák tekintetében is dolgo-
zunk a mart aszfaltos megoldáson.
Erõs: A zebrához nem lehetne lámpát ten-
ni?
Dr. Sükösd: Egyelõre ebben ellentmondás
van a közútkezelõ részérõl, mert nincs a
63-asnak alternatívája, és sok a jármû.
Macsim: Akkor meg kell csinálni az elke-
rülõt.

Hargitai–Kiss Virág és Menyhárt Daniella
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Elismerések sportban
Június 13-án reggel került sor a Fejér Me-
gyei Diáksport Egyesület díjátadó ünnep-
ségére a Mészöly Géza Általános Iskola
aulájában az iskola közössége elõtt. Elis-
merésben részesültek a különféle sport-
ágakban legjobban teljesítõ sárbogárdi
csapatok, diákok, valamint a felkészítés-
ben részt vevõ és a sporttevékenységet ösz-
tönzõ pedagógusok, szülõk.

Vendégként jelen volt dr. Simon Péter, a
Petõfi Sándor Gimnázium nyugalmazott
testnevelõje, Boda János, a gimnázium
igazgatója, Szilágyiné Németh Sarolta, a
Sárbogárdi Tankerület vezetõje, Fülöpné
Nemes Ildikó, a Mészöly igazgatója, Sár-
közi Lászlóné testnevelõ, az egyesület el-
nökségi tagja, a sárbogárdi körzet vezetõ-
je, valamint dr. Sükösd Tamás polgármes-
ter.

Sárközi László, a Mészöly egykori igazga-
tója, az egyesület elnökségi tagja méltatta
az eredményes ifjakat és felnõtteket. A
Mészöly kézilabdacsapata 3. lett az orszá-
gos elõdöntõben, a gimnázium futballcsa-
pata 3. lett az országos diákolimpián. Bo-
doki Bernadett és Killer Gábor kislab-
dahajításban, Buzás Ádám és Killer Gábor
teniszben az országos döntõbe került.
Mindannyian a Mészöly tanulói. Díjazták
Hári Levente kisgimnazistát, amiért a ké-
zilabdában visszaversenyezve segít iskolá-
jának. A körzet legjobb sportolója címet
érdemelte ki Sükösd Gergõ kisgimnazista,
aki több sportágban, számtalan versenyen
kiemelkedõ teljesítményt nyújtott.
Elismerésben részesültek Killer Gáborné,
Horváthné Szabó Judit felkészítõ tanárok,
Pajor László edzõ, Bögyös Tibor, Varsányi
Erzsébet, Sándorné Pál Brigitta, Keszei
Márta pedagógusok, a szülõk közül Há-
riné Németh Ilona és Bodoki Györgyné, il-
letve a Mészöly és a Petõfi Sándor Gimná-
zium igazgatói, amiért a megfelelõ hátte-
ret biztosítják a diákok sikeres sportolásá-
hoz.
Gratulálunk! További sikeres sportolást
kívánunk!

Hargitai–Kiss Virág

Az élethez bátorság kell!
Kilencvenedik születésnapja alkalmából
köszöntötte szombaton Fórizs Istvánnét
két gyermeke: István és Ilona, két unokája:
Tamás és István, valamint az öt dédunoka
és a szûkebb rokonság.
Míg a vendégek érkezésére várakoztunk,
beszélgettünk a múltról. Fórizs néni a nagy
világgazdasági válság idején született,
1923. június 14-én. Édesapja egyéni föld-
mûvesként gazdálkodott Kislókban. Ez a
település akkor még Nagylókhoz tarto-
zott. Öten voltak testvérek, két fiú, három
lány, közülük már egyedül õ él.

1944-ben ment férjhez, akkor, amikor ép-
pen jött a háború, s állt a front Sárbogárd
körül. Férje 1992-ben halt meg. 1970-ben
költöztek be Sárbogárdra a Nap utcába,
ahol családja körében máig is él.
Egy piros rózsákból készített virágkosárral
köszöntötte a család az ünnepeltet. Barát-
nõje, Krepsz Istvánné köszöntése után lá-
nya sógornõje, Hegedûsné Erdõdi Judit
református lelkész mondott imát, s áldást
az ünnepi ebéd elõtt. Az ebéd végén be-
hozták ének kíséretében a háromemeletes
születésnapi tortát. Fórizs néni nagyon készült a kilencvenedik

születésnapjára. Nem sokkal elõtte járt le a
szívritmus-szabályzójának a kihordási ide-
je. Ilyen idõs korban az orvosok már nem
javasolnak cserét a magas a kockázat mi-
att. Fórizs néni azonban bátran vállalta a
mûtétet, mert még sokáig szeretne élni.
Példáján a kórházban több, nála jóval fia-
talabb betegtársa is bátorságot kapott,
hogy alávesse magát a komoly mûtétnek.
– Az élet a nehézségekkel együtt teljes –
vallja a derûs, mosolygós idõs asszony –, és
sokszor nagy bátorságra is szükség volt,
hogy szembenézzek ezekkel a nehézségek-
kel.
Kívánom Fórizs néninek, ilyen bölcs derû-
vel éljen még sok évet szeretõ családja kö-
rében, hogy a századik születésnapján is
köszönthessük a Bogárd és Vidékében!

Hargitai Lajos
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Elballagott mészölyösök
Szombaton búcsúztak a Mészöly Géza Általános Iskola végzõs di-
ákjai társaiktól, tanáraiktól, a nyolc évig koptatott padoktól.
Az intézmény parkjában várta már a ballagókat a hozzátartozók
serege és az iskola közössége. Elöl a két osztály tablóját hozták,
majd a színre vonultak a búcsúzók egy jelképes kapu alatt.

A Bögyös Zsuzsanna és Varsányi Erzsébet osztályfõnökök mö-
gött helyet foglalt diákoktól elköszöntek az itt maradók, az iskola
kórusa – Szénásiné Szabó Mariann vezetésével –, Fülöpné Nemes
Ildikó igazgató, az osztályfõnökök. A ballagók búcsúszava nem-
csak prózában zengett, hanem dalok révén is, amiket együtt éne-
keltek.

Ez alkalomból kerültek kiosztásra az iskolai élet különbözõ terü-
letein legjobban teljesítõ tanulóknak járó elismerések, valamint a
bizonyítványok. Az igazgató asszony a szülõi munkaközösség két
„elballagó” tagját is méltatta.

Az ünnepség végén a nyolcadikosok a jelképes kapun át távoztak,
s lépteiket egy-egy magasba szökõ lufi is kísérte. Habár az az igaz-
ság, hogy a legtöbb lufi fönnakadt a fákon, ami arról árulkodott,
hogy ha testben távolra is kerülnek a végzõsök az iskolától, a szí-
vük emlékekkel teli darabja itt marad.

Hargitai–Kiss Virág

Mészölyös bolondballagók
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Csa-Tak Sárbogárdon
Vasárnap Sárbogárd adott otthont a hit
évében az Egyházmegyei Családi Találko-
zónak (Csa-Tak), amelynek egyik fõ célja
az volt, hogy a katolikus családok megis-
merkedjenek egymással és egy felüdítõ
délutánt tölthessenek el mind a felnõttek,
mind a gyerekek.

10 órakor a Mészöly Géza Általános Iskola
aulájában celebrált misét Mészáros János
atya, aki beszélt a családok erejérõl, Szent
Istvánról és az õ fiáról, Szent Imrérõl is.
Minden regisztrált család egy csomagot
kapott, amely tartalmazta a családok ima-
láncát is, amellyel a szent család oltalmába

helyeznek minden családot. Az egész na-
pos forróság ellenére nagyon sokan jöttek
el az egyházmegyébõl. A mise után a gye-
rekek felfedezhették a számukra készített
játékokat: volt csigagyorsasági verseny,
arcfestés, színezõk a legkisebbeknek, turn-
ball és még sok minden. Ám a legnagyobb
sikert a Teddy Maci Kórház aratta, ahol a
gyerekek a diagnózis után meg is mûthet-
ték kedvenceiket. Olyannyira sikeres volt a
gyógyítás, hogy a rendelõ délután újból
kinyitotta kapuit.
A szervezõk vendégül láttak mindenkit
egy bõséges adag babgulyásra és a hozzá
járó többféle pogácsára, a meleg miatt pe-
dig folyamatosan biztosították a vízután-
pótlást. A szieszta után a csoport átvonult
az iskola tornacsarnokába, ahol a tévébõl
is ismert Nagy vagy! vetélkedõhöz hasonló
csapatversenyekre került sor. 10-es cso-
portok versenyeztek, ahol a legkisebbektõl
a legnagyobbakig mindenki részt tudott
venni a játékokban, s aki akart, az jól elfá-
radhatott. A verseny végén minden játékos
kapott oklevelet és csokikat a felhasznált
energia pótlásaként.
A Csa-Tak július 21-én Bodajkon folytató-
dik. A vándorzászlót a verseny végén vet-
ték át a bodajki szervezõk.

Menyhárt Daniella

Köszönet…
egy szülõ tollából

„Másé lesz a szekrény, az én kedves jelem, de az óvodában már
vár a helyem. … holnap az óvodára leszek már kíváncsi” – búcsúz-
tak a kicsik a bölcsõdei gyermeknapon, melynek megszervezésé-
ért és a kellemes hangulatért köszönet illeti az intézmény minden
dolgozóját.
Jó volt a közös program, a búcsúzkodás, a sok játék, hogy kicsit be-
leláthattunk a bölcsõde mindennapjaiba. A ballagást megelõzõ
napokban a gyerekek és mi, szülõk is lelkesen készültünk, hogy
megköszönhessük Évinek, Tündinek, Kertinek, Dórinak és

Krisztinek a sok gondoskodást, segítséget, szeretetet, odafigye-
lést, amit kaptunk tõlük.
Idén az idõjárás is a kegyeibe fogadott bennünket, így az udvaron
tarthattuk az ünnepséget, és felidézhettük az elmúlt évek emléke-
it. Mintha most lett volna a beszoktatás pillanata, amikor fájó
szívvel hagytuk ott könnyes szemû kis csemetéinket, de tudtuk,
hogy jó helyen vannak, gondjukat viselik. A bölcsõdében lettek fé-
lénk kis csoportosoktól vagány három évesekké, kialakultak az
elsõ kis barátságok.
Hálával tartozunk a gondozónõknek, hogy zökkenõmentessé tet-
ték a beszoktatást, és végigkísérték a gyerekeket az óvodássá válás
útján.
Lezárult egy korszak a kicsik életében, elbúcsúztak a bölcsibõl.

Dr. Kiss Tímea

Gyermeknap
a bölcsõdében

Június 7-én tartottuk a bölcsõdében a gyermeknapot. Az anyu-
kák, apukák és a nagyszülõk együtt játszottak a gyermekükkel az
udvaron, ahol légvár és arcfestés várta õket. A közös tízóraira sü-
temény és mindenféle gyümölcs került az udvaron kitett asztalok-
ra, amiket jóízûen fogyasztottak el az apróságok.
Köszönjük a szülõknek a sok-sok finomságot, amit erre a napra
készítettek. Külön köszönjük az egész éves együttmûködést és a
sok támogatást!
A gyermeknap lebonyolításában segítettek: Tóth Kinga és család-
ja (légvár biztosítása), Kériné Tóth Nikolett (arcfestés), a bölcsõ-
de dolgozói.

Kisgyermeknevelõk
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Vándorlásaim 43.
Reggel tehénbõgésre ébredünk. Elalud-
tuk a hajnalt, fönt jár a nap az égen, s a te-
heneket is kihajtották a Zala-parti legelõ-
re. Ígéretünkhöz híven reggelire beme-
gyünk esti házigazdáinkhoz. Már az aszta-
lon vár a friss tej, házikenyér, a szalonna,
kolbász, a kertbõl paprika, paradicsom.
– Jól aludtak, kedveskéim? – érdeklõdik a
háziasszony, miközben asztalhoz invitál
bennünket.
– Jól – válaszoljuk. – A tegnapi hosszú út
miatt késõbb ébredtünk, mint szerettük
volna.
– Megnézhetem a sátrat? – kérdezi az any-
ja szoknyájába kapaszkodó kisfiú.
– Persze, gyere csak velünk, megmutatjuk
– biztatja Ani a gyereket.
– Na, jól van, te kíváncsi, kikísérjük majd a
vendégeinket a Zaláig, de hagyd már reg-
gelizni a bácsit meg a nénit! – pirít a türel-
metlen gyerekre az anyja. Aztán üvegbe
tölt nekünk tejet, odapakolja a reggeli ma-
radékát, egy nagy darab házikenyeret, és
már indulunk is le a partra. A gazda hajnal-
ban elment kaszálni, tõle nem tudunk el-
köszönni.
A parton még áll a sátrunk. A kisfiú tágra
nyílt szemmel nézi. Ilyet még nem látott.
Ani biztatja:
– Gyere, nézd meg, ebben aludtunk az éj-
jel! – kézen fogja a gyereket, és viszi a sá-
torhoz. – Van benne hálózsák, matrac. Ki-
próbálod?
A fiú benéz a sátorba, aztán megszeppenve
az anyjához szalad. Együtt nézik, ahogy
sátrat bontunk, összepakolunk, hogy még
a nagy meleg elõtt indulhassunk. Vízre
tesszük a csónakot.
– Na, beszállsz egy kicsit? – kérdezem.
A fiú tagadóan rázza a fejét. Aztán a part-
ról nézi az anyjával, ahogy elindulunk.
– Köszönjük a vendéglátást, viszontlátás-
ra! – búcsúzunk.
Sokáig integetnek, míg egy kanyarban el-
takarja õket a szemünk elõl a parti nádas.
A Zala egyre keskenyebb. Már csak a kis
evezõvel lapátolunk, így érünk be dél körül
egy zuhatagon átemelve a csónakot Zala-
szentgrótra. Évszázados öreg híd íveli át itt
a folyót. Egy emléktáblán olvashatjuk,
hogy ez a híd a háborúban megmenekült a
felrobbantástól. Mellette az õsparkból a
Batthyányak gyönyörû kastélyának abla-
kai tekintenek a folyóra. Kiszállunk a híd
mellett, s bemegyünk a városba. Végigsé-
tálva a kastély és a park mellett látható,
hogy hajdan mi tette erõssé ezt a helyet. A
Zala Szentgrótnál két ágra szakad, s sziget-
ként körbefolyja a kastélyt. Ennek helyén
hajdan erõs vár állt. A tatárok kivonulása
után IV. Béla idejében a Szentgróthy csa-
lád építtette, s egészen a XVIII. századig
nagy volt a hadászati jelentõsége. A várat –
Szigetvárhoz hasonlóan – a Zala áthatol-
hatatlan mocsárvilága tette bevehetetlen-
né a török számára, s híres erõsséggé a ku-
rucvilágban is.

Ezt ékesen bizonyítja, hogy Kanizsa elfog-
lalása után a törökökkel szemben sokáig
végvárként tudott dacolni. A törökök kivo-
nulásával került a vár és a birtok a Batthyá-
ny-család kezébe. A gyönyörû, késõ-ba-
rokk stílusú kastélyt 1787-ben Batthyány
Ferenc építette a vár köveibõl. Mindezt
már a városban tudjuk meg. A kastély ka-
pujánál olvasgatjuk éppen a márványtáb-
lát: „E kastély 1787-ben a szentgróti vár
köveibõl épült. Itt találkozott Zrínyi Mik-
lós és Batthyány Ádám”
Megszólít bennünket egy idõs férfi, s mesél
nekünk lelkesen a kastély történetérõl. Az
épületben most gyógypedagógiai intézet
mûködik. Amikor megemlítem, hogy
édesapám is gyógypedagógus Fülöpszállá-
son, még inkább fölvillanyozódik:
– Ó, egy kollégám fiához van szerencsém!
Itt dolgozom én is. Jöjjenek be, körülveze-
tem magukat!
Így volt szerencsénk szakavatott kalauzzal
végigjárni a szép kastélyt.
Zalaszentgrót kisváros. Mindössze 8000
lakosa van, mégis városias képet mutat.
Sokáig nem idõzünk, mert még estig föl
szeretnénk evezni Zalabérig. Bevásáro-
lunk, aztán indulunk tovább. Közeledünk
a vízválasztó Kemenesháthoz, ezért több
helyen bukópados vízeséseken kell át-
emelnünk a csónakot, hogy továbbjuthas-
sunk. Este lesz, mire Zalabérre érünk. In-
nen szárazföldön kell 37 km-t megtennünk
gyalog. Ha kenuval, vagy túrakajakkal len-
nénk, semmi gondunk nem lenne, mert vo-
naton, postakocsiban utazhatnánk a csó-
nakunkkal együtt, de a párevezõs kil nem
fér be a postakocsiba, ezért más megoldást
kell találnunk. Nincs más választásunk, or-
szágúton kell vinni a csónakot Rábahíd-
végre. Bemegyek a híd közelében lévõ pos-
tához. A hivatali idõ már rég lejárt. A pos-
tamester a posta mellett lakik, így hát be-
kopogok hozzá, hogy elkérjem egy napra a
kézi szállítókocsit. Ezen áttoljuk másnap,
szombaton, amikor úgysincs nyitva a pos-
ta, vasárnap pedig vonaton visszahozom.
A postamesternek nem tetszik az ötletem.
Nem bízik bennem, hogy a kézikocsit visz-
szahozom, akárhogy is fogadkozom, így re-
ményt vesztve elköszönök. Lesátorozunk,
és azon tanakodunk, hogy akkor most mi
lesz.
Másnap reggel újra visszamegyek a postá-
ra. Bezörgetek. Egy idõs asszony nyit ka-
put.
– Jó napot kívánok! A postamestert kere-
sem – szólítom meg.
– A fiamék elmentek a Balatonra, és csak
vasárnap este jönnek haza – válaszolja.
Na, most mi lesz? De tétovázni nincs idõ.
Nekem kell az a kézikocsi, és mire itt is
szükség lesz rá, már újra ott áll a helyén, így
hát határozottan lépek föl:
– Tegnap este beszéltem a fiával. A kéziko-
csiért jöttem. Holnap reggel hozom vissza.

– Ha csak ez a gond, a kocsit oda tudom ad-
ni. Úgysem kell az hétfõig – felel az asz-
szony, s nyitja a posta udvarra nyíló, hátsó
ajtaját, és vihetem a pompás kis kézikocsit.
Meg vagyunk mentve! Boldogan viszem
zsákmányomat le a partra. Gyorsan össze-
pakolunk, a csónakot föltesszük a kiskocsi-
ra, belerakjuk a csomagjainkat, és indu-
lunk az országúton. Az elsõ pár óra vidá-
man telik. Kellemes az idõ, az út csak eny-
hén emelkedik. Dél körül azonban berob-
ban a kánikulai hõség. A hegy egyre mere-
dekebb, és már nekiveselkedve toljuk ket-
ten a terhünket. Délután kettõkor már alig
van jártányi erõnk. Szép szõlõk mellett visz
el az utunk. Az egyik szõlõ végében óriási
cseresznyefa kelleti magát teli fehércse-
resznyével. Ani csodálkozik, mert fehér
cseresznyét még soha nem látott. Megál-
lunk egy nagy fa árnyékában. A szõlõhöz
pince tartozik. Elõtte a diófa árnyékában
két férfi bort iszogatva beszélget. Oda me-
gyünk, s rájuk köszönünk:
– Jó napot! Elnézést, hogy megzavarjuk a
békés pihenõjüket.
– Adjon Isten maguknak is! Üljenek le ide
a hûvösbe egy pohár borra!
– Leülünk szívesen, de ebben a melegben
inkább azt kérjük, engedjék meg, hogy er-
rõl a nagy cseresznyefáról szedhessünk egy
kis gyümölcsöt. Amerre mi lakunk, nem is-
merõs a fehér cseresznye.
– Szedjenek csak kedvükre, amennyi jól-
esik, ezt úgyis a madarak eszik már le! Vár-
janak, hozom a létrát, hogy följuthassanak
a fára!
A gazda a présházból elõvesz egy létrát, s a
fának támasztja.
Nem kell sok biztatás, mászunk föl, és
esszük a cseresznyét, ahogy a szánkon be-
fér, a magot meg köpködjük le a magasból.
Amikor eltelünk a mézédes cseresznyével,
megszomjazunk. Amúgy is ki vagyunk tik-
kadva, és mohóságunkban elfelejtjük
öregapám bölcsességét, hogy elõször igyál
vizet, mert ha édes gyümölcsre iszol, meg-
hajt! Elköszönünk a fa gazdájától, aztán
gyalogolunk tovább.
Innentõl már lefelé vezet az út a Rába irá-
nyába, így könnyebben szedjük a lábunkat.
Viszontagságok közepette, holtfáradtan
érjük el a folyót. A Rába partján verjük föl
a sátrunkat.
Folytatom.

Hargitai Lajos
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Énekes vendég átutazóban
A reggeli hûvös órákban minden ablakot kinyitottunk a szerkesztõségben. Egyszer csak
suhogó hangra lettünk figyelmesek: egy madárka röpült be az egyik ablakon. Megpihent
egy pillanatra, de rögtön megijedt a szokatlanul szûk térben, a zárt ablaknak röpült, és
tátott csõrrel ledermedt.
Kézbe fogtam, megitattam, és szép lassan visszatért belé az élet. Kicsit pihegett az ujjai-
mon. Ekkor készült a fotó.
Aztán kivittem az épület elé, ahol hálája jeléül utoljára még szerencsehozó „áldásban”
részesített, majd amilyen gyorsan jött, úgy el is repült.

A kép alapján Horváth Andris kiváló ter-
mészetbúvár unokaöcsém azonosította be a
fajtáját: énekes rigó (Turdus philomelos).
Erdõs területek fáira, bokraira rakja fûszá-
lakból álló, csésze alakú fészkét. A fészek
belsejét sárral simára tapasztja. 4-5 tojásán
12-13 napig kotlik. Hernyókat, csigákat, gi-
lisztákat zsákmányol, de elfogyasztja a bo-
gyókat és gyümölcsöket is. Nevét onnan
kapta, hogy nagyon szépen és változatosan
énekel. Jellegzetes szokása, hogy az apróbb
házas csigákat gyûjti, és azokat a csõrében
egy arra alkalmas helyre (kõhöz, köves út-
hoz) viszi, majd magasra emelve feltöri, és
úgy csipegeti ki a tartalmukat. Jól érzi ma-
gát nálunk, néha még télen is itt marad.
Változatlan számban kb. 350.000 fészkel az
országban, védett, eszmei értéke 25.000 Ft.

Szöveg: Hargitai–Kiss Balázs,
kép: Mágocsi Adrienn

Taroltak a bogárdi alkotók
A június 3–6-áig a Láng Mûvelõdési Otthonban Életet az éveknek címmel rendeztek or-
szágos kiállítást. A témaválasztás szabad volt. A kiállítás záróünnepségén 83 díszoklevél-
bõl 17-et sárbogárdiak kaptak, a Move Béta és a Csodacsipke Klub tagjai. A megyébõl
még Soponyáról és Jenõrõl voltak résztvevõk, valamint Sárszentágotáról Sashalmi Gyuri
bácsi, aki kis puskákat készít fából.

HKV

Kilyukadt folt
Az Arany János és Vörösmarty utca keresztezõdésében az aszfalt kilyukadt, amit meg-
csináltak ugyan, de nem sokkal azután ismét kilyukadt, ami nagyon balesetveszélyes. Fel-
tételezhetõen az is befolyásolja ezt, hogy busz is jár erre. Gond az is, hogy ugyanitt nem
folyik el az átereszen a víz.

A Sávoly köz ugyancsak le van szakadva a Kossuth utca felõli oldalon.

„Ha valamit megcsinálnak, csinálják meg rendesen!” – e mondattal hívja fel a figyelmet a
fenti tarthatatlan helyzetekre a panaszt tevõ lakó.

Kérjük az önkormányzatot a hathatós cselekvésre a felvázolt problémák terén!

Hargitai–Kiss Virág

Sárbogárdi KÉPESLAPOK
kaphatók szerkesztõségünkben

40 Ft-os áron.
Sárbogárd, Hõsök tere 12.,

tel.: 06 (25) 508 900.

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke

eseményeirõl A Honvéd Bajtársi Egyesület Sárbogárd tájékoztatja a honvédségi nyugdíjasokat és
a gondozási körbe tartozókat, hogy ügyintézésük segítése érdekében

2013. június 28-án (pénteken) 10.00 órától 11.00 óráig tart

KIHELYEZETT ÜGYFÉLSZOLGÁLATOT

az MH HKNYP 3. KIK. Székesfehérvár érdekvédelmi részlege.

Helyszín: József Attila Mûvelõdési Központ.

Este a
búzamezõn
A Nap letûnt és nyugovóra tért.
Csendes este közeledik felénk.

Az égbolt a Földnek, Föld az égnek
barátian kezet nyújt egymásnak.

A nagyvilág egy szelíd ölelés,
A szeretet ráfonja a vidékre
csodálatos, nagy pókhálóját.

Szeretettõl terhes a nagyvilág.

Állok az öreg nyárfa alatt,
a búzatenger zúg, a szellõ
simogatja lágyan arcomat,

édesen és forrón súg valamit.

Ó, életmentõ búzamezõk!
Távolban halványuló erdõk.

Ó, vén nyárfa, ki fölém hajolsz!
Halvány fényét szórja rám a Hold.

Õseim szelíd óriások, ti
kenyeret adtok az országnak,
kik traktorral töritek az ugart,

hogy a vén természet megújuljon.

A humuszon most fogan a kenyér,
a mezõn járó élet áldást oszt.
Viaszillat terjeng a légben,

Föld és Ég ajándéka a légnek.

Ti munkáskezû mezõgazdászok,
kemény harcot vívtok a természettel,
néha bánkódtok, ha megdõl a vetés

és rossz az idõ az aratáshoz.

Barátkoztok ördöggel, Istennel,
megázzon a szomjas földetek,

jó idõt kapjatok aratáshoz,
hogy megteljen padlástok, kamrátok.

Minden magból új hajtás zsendüljön,
családban békesség honoljon,

minden csókban új élet foganjon,
minden ölelésbõl gyermek mosolyogjon.

Herbszt Ferenc
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A lánglelkû tiszteletes
3. rész

Nagy jelentõségû esemény színhelye volt
1896 õszén a gyülekezet. Az egyházmegye
ugyanis Sárbogárdon ünnepelte az ország
ezeréves fennállását. Ez a sárbogárdi gyü-
lekezet kiemelt szerepét is mutatja, mert
addig a gyûlések általában az északi ré-
szen, Kápolnásnyéken s a környéken ke-
rültek megrendezésre. Az év szeptembe-
rében végbement konferencián érdeke-
sebbnél érdekesebb elõadások hangzottak
el. A legemlékezetesebb mégis Forgács
beszéde maradt. Érdemes belepillanta-
nunk a tudósításba, amely élénk színekkel
festi le az ünnep részleteit:
„Idei közgyûlésünket nem a szokott helyen,
Kápolnás-Nyéken, hanem az egyházmegye
déli legszélsõbb pontján fekvõ sárbogárd-
tinódi gyülekezetünkben tartottuk meg, szep-
tember hó 9-én, és pedig ünnepélyesebb for-
mák közt, mint más években, a mennyiben a
millennium emlékére a közgyûlést megelõzõ
napon a templomban isteni tiszteletet s en-
nek végeztével a nagy közönség jelenlétében
egyházi értekezletet tartottunk.
Millennáris ünnepünk szeptember 8-án reg-
gel kilenc órakor vette kezdetét. Nagyszámú
közönség gyûlt egybe, felekezeti különbség
nélkül, úgy a kis mezõvárostól, mint a közeli
s távolabbi kálvinista gyülekezetekbõl szépen
volt képviselve az intelligencia is, különösen
az úri nõk részérõl, kik mind végig odaadó fi-
gyelemmel és meleg érdeklõdéssel kisérték az
ünnepség minden egyes mozzanatát. Ott volt
többek közt gróf Dégenfeld Lajos gondno-
kunk, a nógrádmegyei Szirákról, Vásárhelyi
Géza Tinnyérõl, dr. Szüts Andor Székesfe-
hérvárról, világi tanácsbiráink, Huszár
Ágoston, Fehérmegye alispánja, Nagy Sán-
dor alapi földbirtokos, igen buzgó kálvinista,
Huszár Péter helybeli ügyvéd stb. Lelkésze-
ink aránylag kevés számmal, 18-an jelentek
meg, többnyire papi díszben.
A »Jövel szentlélek« s a 66. zsoltár 1-4. versei-
nek eléneklése után Forgács Endre kartár-
sunk, a sárbogárdi gyülekezet ismert nevû
lelkésze állott fel a szószékbe s tartott egy ma-
gas szárnyalású, szép és megható imát, azu-
tán pedig egy költõi szépségben és történeti
vissza-emlékezésekben gazdag s a figyelmet
mindvégig lekötött, háromnegyedórás remek
beszédet, 5. Móz. 4. 6. alapján: ’Bizonyára
bölcs ez a nép és értelmes’. Meg sem próbá-
lom vázolni ez ünnepi beszéd gondolatme-
netét, hanem miután e sikerült mû különben
is meg fog jelenni nyomtatásban, ajánlom
annak megszerzését már most az érdeklõdõk
figyelmébe. A prédikáció után zárima s a
hymnus lelkes eléneklése következett, a mi-
vel az ünnep elsõ fele véget ért.”
(Prot. Egyházi és Isk. Lap – 1896. szept.
27.)
Forgács beszéde olyan hatást gyakorolt a
jelenlévõkre, hogy a gyûlés folyamán fel-

merült a prédikáció kinyomtatásának gon-
dolata. Ennek véghezvitelét Forgács kor-
társa, a szintén tollforgató Vasadi Balogh
Lajos vállalta magára. Ezzel honorálta
bogárdi lelkésztársa segítségét, mivel ba-
rátja írásokkal támogatta Vasadi lapját, a
„Magyar Földmívest”. Így maradt fenn a
beszéd. Ha végigolvassuk, kitûnik belõle a
kálvinista történelemszemlélet, mely a
bibliai választott nép históriájában elõkép-
ét látta saját nemzete történetének. Kitér a
magyar nép vándorlására, mûveltségére, a
keresztyén államalapításra, a magyar nõk
szerepvállalására, a megújulást hozó re-
formációra és a jelen szomorú erkölcsi ál-
lapotára. A virágzóbb jövõ zálogaként az
Úrhoz való visszatérésre hív. Álljon itt né-
hány mondat a zárógondolatokból:

„Ah, de hát fog-e virulni? Hiszen a nép bölcs
értelmes most is, de vajjon olyan értelemben
bölcs-e mint Mózes mondja. Mert a felolva-
sott alapigéket Mózes feltételhez kötötte. Azt
mondja: Ha megõrzitek az Úr parancsolatit
és a szerint cselekesztek, akkor fogják róla-
tok azt mondani: Bizonyára bölcs ez a nép és
értelmes. (…) Oh nemzetem ki ezer évig
voltál, se bölcs voltál, se bõsz. Hogy bizonyíts
ezer évet, erkölcsben légy nagy és erõs. Nin-
csen az elõtt semmi szent, semmi dicsõ, nin-
csen nemzet, nincsen haza, nincsen egyház,
nincs a földön öröm, nincs az égben üdv.

Oh Istenünk, õrizz meg minket attól, hogy
olyanokká legyünk; ne vigy a kísértetbe, de
szabadíts meg a gonosztól. Add, hogy becsül-
jük meg az õsi fundamentumot az Isten sze-
rinti bölcsességet és értelmet, a vallásosságot,
nyílt õszinte becsületességet, türelmet, mun-

kát, férfias jellemet. Becsüljük meg ezt a föl-
det, melyen élünk melybõl õseink lehellete a
mindennapi kenyérrel együtt táplál és ápol.
(…) Övezd tündöklõ glóriával a nemzet szí-
vét lelkét, hogy hevüljön õseink szent emléke
iránt, nemes tettekben mutassa származását
s a tettek hirdessék a világnak, hogy „csak
sast nemzenek a sasok”. És te Nagytehetõ Úr
Isten, ki vezére voltál Árpád csatáinak, erõs
kõsziklánk ezer éven át. Légy velünk is mint
atyáinkkal voltál, hogy legyen ez a nép jövõre
is bölcs és értelmes s a második ezer évben le-
gyen nagy nemzetség. Ámen.”

Ehhez a gyûléshez kapcsolódik még egy
fontos momentum. Ekkor tárgyalták
Biczó Pál pátkai lelkipásztor nagy szorga-
lommal elkészített mûvét, amely az egy-
házmegye 17 gyülekezetének történetét
foglalta magába. A szerzõ munkája azért is
jelentõs számunkra, mert olyan források-
ból is dolgozott, amelyek mára már meg-
semmisültek. Az érintett gyülekezetek a
saját költségükön adták ki a múltjukat fel-
táró dolgozatokat. Lévay Lajos sárke-
resztúri lelkészt és Forgács Endrét kérték
fel az egyháztörténeti összefoglalás lekto-
rálására. Bírálatukban igen elismerõ sza-
vakkal méltatták az aprólékos, tanítójel-
leggel megírt munkát. A sárbogárdi mono-
gráfia a millennium évében látott napvilá-
got Nagykõrösön. A mai napig alappillére
helytörténetünknek. A záró rész gondola-
tai azért figyelemreméltóak, mert Forgá-
csot idézi, aki saját szemszögébõl ad elgon-
dolkoztató helyzetképet a századforduló
gyülekezetének arculatáról.

„A gyülekezet vallás-erkölcsi élete, a lelkész
tapasztalata és nyilatkozata szerint nem jobb
s nem is rosszabb, mind a mai korban
átlagosan véve a gyülekezetek legnagyobb
része. Az idõk szárító szele a vallásosság
üdén zöldelõ hajtásait is bizony hervasztja, a
tiszta erkölcs kristály forrásait ugyanaz a szél
vagy zavarossá teszi vagy kiszárítja. (…) A
valláserkölcsi élet bizony lazult, azt sajnos le-
het tapasztalni. A templom egész nyáron át
úgyszólván majdnem üres, sõt – tisztelet a ki-
vételnek – sokfelé üresek a szívek is. A mind
súlyosabban terjedõ szegénység elkeseríti a
máskor tán bízó lelket. Az úri és gazdálkodó
osztály az egyházi terheket panasz nélkül
emeli és idejében beszolgáltatja tartozását,
noha máskülönben meglehetõsen hideg a
vallás tárgya iránt, de a szegény napszámos
nép, kinek drága kincs a hit, jószántából bi-
zony nem igen fizet. (…) a csendes nyugodt
idõkben meglazulni látszik a vallásosság, de
nagy vész és támadás esetén felforr, felbuzdul
az és nagy dolgok véghezvitelére képes.”

(Biczó Pál: A Bogárd-Tinórdi Reformált
Egyház története – 1896, Nagykõrös)

Folytatása következik.

(-b -n)
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Lapszemle 1913. június 15.
Közérdekû témát, nevezetesen az alkohol elleni védekezés témá-
ját boncolja a lap vezércikke. Alatta a tárca rovatban Prepelic-
zayiné Korponay Aranka Zichyfalvi történetét olvashatjuk „A
zsidó legény” címmel. Az érettségi jelentõségével foglalkozik egy
másik cikk.
Ez vezeti át az olvasót a helyi polgári iskola ügyéhez.
A sárbogárdi polgári iskola ügye
Örömmel és jól esõ érzéssel registráljuk, hogy a polgári iskola érdeké-
ben Miklós Aladár által kezdeményezett és az egész társadalom által
oly melegen felkarolt actiónak immár kézzel fogható és szemmel lát-
ható eredménye van. Ugyanis a „Polgári iskolát segélyezõ egyesület”
Heltay Jenõ járási fõszolgabiró elnöklete alatt f. hó 10-én tartott köz-
gyûlésén végérvényesen megalakult. Az ügy fontosságára és komoly-
ságára vall, hogy az alakuló közgyülés, mely a községháza tanácster-
mében tartatott, igen népes volt és azon a társadalom különbözõ ré-
tegei voltak képviselve. A közgyülés lefolyásáról röviden a követke-
zõkben számolunk be. Az elnöki megnyitó után Miklós Aladár is-
mertette az egyesület czélját és beszámolt a taggyüjtés eredményérõl,
valamint a szervezõ bizottság müködésérõl. Ezt követõleg az
alapszabálytervezet lett felolvasva, mely többek hozzászólása után
némi módositásokkal el is lett fogadva. Ezután a közgyülés a tisztikar
megválasztására tért át. A tisztikar következõkép alakult meg. Elnök:
Heltay Jenõ, alelnök: Mészáros Imre kir. járásbiró, jegyzõ: Haraszthy
Gyula, pénztáros: Mészöly Endre, ügyész: dr. Hirsch Gyula. Választ-
mány, rendes tagok: Braun Dávid, dr. Goldner Mór, Günz Ármin,
dr. Gyõry Béla, Haniffel Sándor (Sárszentmiklós), Haraszthy Kár-
oly, Havass Gyula (Alsótöbörzsök), Keék Géza, Kapitány Gyula
(Sárszentmiklós), Miklós Aladár, dr. Öszterreicher Gyula, Pasteiner
Lajos, dr. Rektorisz Lajos, Steiner Vilmos, dr. Székely Hugó és Varga
István. Póttagok: Gött Jenõ és Szabadi Jenõ. Az egyesületnek eddige-
lé 101 tagja van.
A kezdet nehézségein ezzel tulestünk, de még sok idevágó kérdés vár
megoldásra, hogy az immár elodázhatatlan, culturális és társadalmi
szempontból igen nagy jelentõségü polgári iskola ügye mielõbb meg-
valósuljon és hogy gyermekeink már a legközelebbi tanévben a polgá-
ri iskola áldásaiban is részesülhessenek. Ugy az elnökségre, mint a
választmányra, de fõleg az intelligens társadalomra vár tehát a fel-
adat, hogy további taggyüjtéssel, propagandával és lankadatlan buz-
galommal kitartson eme szép és nemes ügy mellett, hogy mielõbb tetõ
alá hozhassuk az annyira óhajtott polgári iskola ügyét.

HIREK

A ref. egyház körébõl. Lévay Lajos, a vértesaljai ref. egyházkerület es-
perese, a sárbogárd-tinódi ref. egyház lelkészi teendõinek ellátásával
a Baksay Sándor püspök által kirendelendõ adminisztrátor megér-
keztéig Kuliffay László abai ref. lelkészt bizta meg. Néhai Forgács
Endre örökének betöltése, három hónapon belül, pályázati hirdeté-
sével választás utján fog megejtetni. A megválasztandó lelkész azon-

ban, az egyház törvényei értelmében – a mennyiben özv. Forgács
Endrénével magán megállapodásra nem jut – ez csak 1915. év Szt.
György napján foglalhatja el állását, mert ez ideig az elhunyt lelki-
pásztor javadalmazása az özvegyet illeti. A pályázni szándékozók kö-
zött máris komoly jelöltekként emlegetik Kiss Dániel alistáli lelkészt,
Urházy Lajos lovasberényi pap vejét és Varga Sándor iváncsai lel-
készt, kiken kivül azonban a pályázók igen tekintélyes számára van
kilátás.
Uj állás Sárbogárdon. Tudvalevõleg községünkben a húsvizsgálatot
néh. Csengery György nyug. állatorvos látta el. Nevezett elhalálozása
arra az elhatározásra birta Sárbogárd község képviselõtestületét,
hogy egy rendszeresitett községi állatorvosi állást szervez. Ezen állás-
ra már eddig is többen jelentkeztek, közülök azonban Markovics
Áron volt cecei, jelenleg kölestengeliczei magán-állatorvos kapott
ideiglenes megbizatást. Értesülésünk szerint az uj állatorvos már a
legközelebbi napokban megkezdi müködését. Az állás szervezése
egyik közeli képviselõtestület, közgyülés tárgysorozatába lesz felvéve.
Egy nevelõnõ kalandja. Hónapokkal ezelõtt Sehiroffnik Antonia né-
met gyermekkertésznõ Kálozról a sárbogárdi vasuti állomásra ment
Pál Lajos kálozi gazdalegény kocsiján. Pál Lajos, utközben, hevesen
udvarolni kezdett a csinos német leánynak, majd, midõn ez nem
hallgatott rá, leteperte s ruháit is összeszaggatta. A leány leugrott Pál
kocsijáról és futva menekült, mig Hagen Pál sárbogárdi köteles-
mester kocsija utól nem érte s fel nem vette. Pál Lajos a székesfehér-
vári kir. törvényszék \pard *junius hó 3-ikán, 6 hónapi börtönre itélte
el. Nem érdektelen azonban, hogy elutazása elõtti napon a kis-
asszony Pál Lajos szüleinek lakásán tartózkodott, ott is hált és – saját
beismerése szerint is – elfogadta a nyalka Pál Lajos udvarlását.

(-b -n)

A Vértesaljai Református
Egyházmegye Férfikonferenciája

Alap, 2013. június 29. (szombat)
Az idei konferenciánk témájául a 450 éves Heidelbergi Kátét
választottuk. Ezt a hitvallást még ma is idõszerûnek tartjuk,
olyannyira, hogy a legtöbb gyülekezetben a konfirmációra való
felkészüléskor a Szentírás mellett tananyagként használjuk.
Életünkben és halálunkban egyetlen vigasztalásunk van:
„…az, hogy nem a magamé, hanem az én hûséges Megváltóm-
nak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az Õ drága vérével
minden bûnömért tökéletesen eleget tett…”
A konferencia programja:
8.30–9.00 gyülekezés
9.00–9.30 áhítat – Hõs Csaba alcsútdobozi lelkész

9.30–10.30 elõadás: dr. Tõkéczki László fõgondnok
10.30–11.00 szünet – kötetlen beszélgetés
11.00–12.30 elõadás: Németh Pál pestlõrinci lelkész
12.30–13.00 személyes hozzászólások
13.00–14.30 ebéd
14.45–15.45 záró istentisztelet, úrvacsora –

Sándor Levente sárbogárdi beosztott lelkész
Reméljük, hogy közöttünk lesz Mészáros János Elek alcsúti
presbiter testvérünk, és éneklésével gyönyörködtet majd ben-
nünket.
Szeretettel várjuk férfitestvéreinket!
Az Alap–Alsószentiváni Református Missziói Egyházközség
presbitériuma nevében

Szabó Julianna lelkipásztor

Köszönet
A Sárszentmiklósi Általános Iskola 4. a osztálya látogatott el
hozzánk Hadnagypusztára Kristófné Juhász Ildikó és Bazsonyi
Kinga tanító nénikkel. A gyerekek a látogatást a gazdasszony-
nak egy különösen kedves és megható ajándékkal köszönték
meg: lerajzolták Hadnagypusztát közösen, a képet pedig beke-
retezték, s úgy adták át.
A Kippkopp Óvoda apróságai, Csuti Marika és Fûrész Jó-
zsefné óvónõk valamint Simon Imréné dadus vezetésével,
ugyancsak szemrevételezték a birtokot, és hasonlóképpen
meglepetéssel kedveskedtek a háziaknak.
Hálás köszönet a kedves ajándékokért a pedagógusoknak és
gyerekeknek!

Id. Forster József családja
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Borsóleves vajas galuskával
Hozzávalók a leveshez: 1 darab csont, 1 kisebb hagyma, 1 papri-
ka, 3-4 gerezd fokhagyma, 3 sárgarépa, 2 fehérrépa, 1 kis zeller-
gumó, 1 nagy bögre borsó, só, bors, pirospaprika, majoránna; a
vajas galuskához: 1-1,5 ek vaj, egy tojás, liszt, egy csipet só.
A húst elõfõzzük, habját leszedjük. Kis olajban enyhén (kb. 5
perc) elõdinszteljük (elõpirítjuk) a karikákra vágott sárgarépát,
fehérrépát és a kockákra vágott zellert meg fokhagymát. Ha kezd-
jük érezni a zöldség illatát, jó úton haladunk. Utána megszórjuk
borssal, kiskanálnyi pirospaprikával, majoránnával, és felöntjük a
hús levével. (Aki szereti majszolni a csontot, azt is.) Egészben
hozzáadjuk a hagymát, paprikát, sót, vagy ételízesítõt. Lassú tû-
zön félkészre fõzzük, mert jön a borsó, aminek még kell idõ. Ha
már majdnem kész, belekanalazzuk a vajas galuskákat, és akkor
már tényleg kész.
A vajas galuska elkészítése: 1-1,5 kanálnyi lágy vajban elkeverünk
egy tojást, egy csipet sót és annyi lisztet, hogy galuskatészta állagú
legyen. Kiskanállal galuskákat szaggatunk a forró levesbe, majd
készre fõzzük.

Pásztorpite
Hozzávalók: 6 db mogyoróhagyma (vagy lilahagyma), 1 sárgaré-
pa, 50 g vaj, 2-3 babérlevél, kakukkfû, frissen õrölt bors, só, 50
dkg darált hús (bárány, vagy sertés), 1-2 ek paradicsomsûrít-
mény, 0,5 l csirkealaplé, 25 dkg zöldborsó. A tetejére: 50 dkg bur-
gonya, 1 dl tej, 12 dkg vaj, 2 tojássárgája.
A hagymát és a sárgarépát kis kockákra vágjuk, hozzáadjuk a ba-
bérlevelet, kakukkfüvet, és a vajon kb. öt percig sütjük. Hozzáad-
juk a darált húst, a paradicsompürét, az egészet jól átsütjük, sóz-
zuk, borsozzuk. Hozzáöntjük az alaplevet, és mártás sûrûségûre
fõzzük. Hozzáadjuk a zöldborsót, amivel együtt még öt percet pá-
roljuk. A burgonyát megfõzzük, áttörjük és pürét készítünk belõ-
le. A húsos mártást egy hõálló tálba átmerjük, majd a burgonya-
pürébõl (ha van, nyomózsákkal) szép dunyhát készítve bevonjuk
a tetejét. 190 fokra elõmelegített sütõben aranybarnára sütjük.
Tálalás elõtt érdemes 10-15 percet várni, úgy szebben lehet tálal-
ni.

Borsós-szalonnás petrezselymes újkrumpli
Hozzávalók: 1/2 kg apró újkrumpli, 1/4 kg kifejtett zöldborsó, 6
szelet bacon, 1 csokor petrezselyem, fél citrom leve, olívaolaj.
A krumplikat megmossuk, vékony héjukat ledörzsöljük. A
krumplit gõz felett elkészítjük: egy lábas aljára vizet öntünk, bele-
tesszük a babérlevet és a héjas fokhagymagerezdeket. Felforral-
juk. Ráteszünk egy párolóbetétet, vagy szûrõt (a lényeg, hogy ne
érjen bele a vízbe), belerakjuk a krumplit, lefedjük, vagy alufóliá-
val letakarjuk úgy, hogy ne tudjon kiszökni a gõz. Kb. 10 perc alatt
puhára gõzöljük. Közben a borsószemeket fél percre forró, sós
vízbe dobjuk, majd hideg vízbe tesszük, leszûrjük, félretesszük.
Serpenyõben kevés olajon megpirítjuk a felkockázott bacont.
Hozzáadjuk a krumplit, a zöldborsót, citromlevet facsarunk rá,
petrezselyemmel megszórjuk, jól összeforgatjuk, és tálalhatjuk is
azonnal.

Zöldborsós karajszeletek
Hozzávalók: 4 nagyobb karajszelet csont nélkül, 50 dkg zöldbor-
só, 2 dl tejszín, 1 csokor petrezselyemzöld, 1 ek zsír, 1 ek vaj, 1 tk
étkezési keményítõ (el is maradhat), kevés liszt, bors, só.
A karajszeleteket kiklopfoljuk, sózzuk, borsozzuk, pár percig áll-
ni hagyjuk, majd egy kevés lisztben megforgatjuk. A zsírt felforró-
sítjuk, és a hússzeleteket mindkét oldalukon hirtelen megpirítjuk.
Kivesszük, félretesszük a serpenyõbõl. A visszamaradt zsírt fel-
szaporítjuk egy kevés vajjal, beleöntjük a zöldborsót. Annyi vizet
öntünk alá, hogy épp ellepje, sózzuk, borsozzuk, bõven megszór-
juk finomra vágott petrezselyemmel. Ha már forr, visszatesszük a
hússzeleteket, és az egészet lassú tûzön, fedõ alatt puhára párol-
juk. Már így is kész és finom, de lágyabb ízû lesz, ha a borsós szaf-
tot összeforraljuk némi tejszínnel. Ha túl sok vizet zúdítottunk
volna alá, és a szaft nem elég sûrû, a tejszínben keverjünk el egy
kevés étkezési keményítõt, így öntsük a borsóra. Épp csak fel kell
forralni, és már kész is van.

NAGYMAMA RECEPTJEI

A következõ napokban eleinte még forró, kánikulai idõ várható
sok napsütéssel. Pénteken a megnövekvõ gomolyfelhõzetbõl
északon helyi zápor, zivatar kialakulhat, majd szombattól ned-
vesebb léghullámok érik el térségünket. A hétvégén és a jövõ hét
elsõ felében is a sok napsütést gyakran zavarja majd gomolyfel-
hõsödés, és a nyugati tájak kivételével eleinte többfelé, majd
egyre kevesebb helyen alakulhat ki zápor, zivatar és mérséklõ-
dik a nagy meleg.

www.metnet.hu

IDÕJÁRÁS

A KEZDÕRÚGÁS
PERCEI

Már érezhetõ a helyzet durvulása. Némelyik nyilatkozó könnye-
dén gázol bele embertársa becsületébe, elérhetetlen távolságra
került az, amit kötelezõ udvariasságnak nevezünk. Bizonyos kö-
rökben a másik ember iránti megelõlegezett jóhiszemûség, ami az
emberek közötti normális érintkezés elõfeltétele, szappanbubo-
rékként pattan szét. Ott más a tónus, és ezt nem is szégyellik. A
köznapi életben ízléstelenségnek, rossz modornak, bunkóságnak
számít, ha valaki a nyilvánosság elõtt rosszakat mond egy feleba-
rátjáról, itt azonban szinte elvárásnak tekintik.
Kampány kezdõdik.
Valljuk be, hogy a közember számára érthetetlen ez az egész. Ha
szónoki emelvényre, vagy nyilatkozási helyzetbe kerülnek, hogy
veszíthetik el egyesek az óvodáskoruk óta beléjük nevelt jó mo-
dort, a napi gyakorlatban automatikusan alkalmazott viselkedés-
módot? Egyébként rendesnek ismert hazánkfiai egyszer csak le-
dobják az illem kötelmeit, vádaskodni kezdenek, becsmérlõ sza-
vakat hajigálnak a másik ellen, és nem mutatják semmi jelét an-
nak, hogy ez a fura helyzet akármiféle lelki zavart, restelkedést
okozna bennük. Mi meg undorodunk. Valami betegségféle ez ná-
luk? Rejtély. Kell itt lennie valaminek, amit mi, közönséges em-
berek nem érthetünk, titok számunkra.
Én az alábbi magyarázatot vélem megtalálni erre a jelenségre.
Mint köztudott, nálunk a politikai élet két ellentétes tábor szem-
benállása szerint rendezõdik. Az egyik fél hatalmon van, a másik
szeretne hatalomba kerülni. Nem világos, hogy miért. Egy uralko-
dó politikai csoport vezetõinek hajsza az élete, ezernyi ügy nyo-
masztja õket, ráadásul elkerülhetetlenül gyûlölet kíséri minden
lépésüket. Nem lehet másképp. A nép egy része ösztönösen gyû-
löl mindenkit, aki vezetõ, még a fogfájása miatt is õket teszi fele-
lõssé. Úgy képzelem, hogy aki rendes tisztségviselõ, azt nyomaszt-
ja is, hogy lehetetlen megoldania sok ügyet, rosszul esik neki, hogy
gyûlölik. Titok, hogy a hatalomból kirekesztett csoport emberei
miért áhítoznak ilyen pozíciókra.
Nos, kérem, hatalomban lenni jó dolog. Sokkal jobb, mint vágya-
kozni utána. Már ott van maga az átlagkereset többszörösét elérõ
fizetés. Biztosítva van a lakás, az autó, még ki is nyitják elõttem az
ajtaját. Õriznek. Alkalmazottak hada lesi a kívánságaimat, csupa
„igenis” vesz körül. A környezetem minden tagja úgy tesz, mintha
rajongana értem. A beosztottaknak eszükben sincs vitatkozni ve-
lem, olyan látszat alakul ki, mintha én lennék a legokosabb. Nem
rossz érzés mindenkinél okosabbnak érezni magam, elõbb-utóbb
el is hiszem, hogy ez van.
Most képzeljük el, hogy mit él át, aki egyszer már megízlelte a ha-
talom mézét, aztán a buta szavazók kipöckölték onnan! Képes fé-
kezni magát, ha odatartják neki a mikrofont? Nem finomkodik.
Aztán azokat sem kell sajnálni, akik a hatalom páholyából vissza-
dobják neki a labdát.
Azokat a harcosokat tudnám a legjobban becsülni, akiknek egy
rossz szavuk sincs a vetélytársakra. Lehet, hogy vannak ilyenek?

L. A.
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A gördülõ kövön nem nõ
moha, avagy Kincses
Kalendárium 1953

Június 20., Rafael napja

Ezen a napon 2003-ban voltunk Kassán a Ferenc-
város öregfiúk csapatával Rákóczi (és édesanyja,
Zrínyi Ilona) koporsóinál. Kû Lajos megkért,
hogy „szóljak néhány szót”.

Kedves Barátaim!
Nagy megtiszteltetés számomra, és megható érzés,
hogy a legnagyobb magyar, az én Rákóczim nyug-
helyén szólhatok hozzátok. Nem a szabadságharc
eseményeirõl beszélek, hisz azok közül, akik itt
vannak, mindenki számára ismertek a nyolc év tör-
ténései. Inkább egy képet ismertetnék, s egy nagy
költõ, Illyés Gyula gondolatait a képrõl.
Közismert, hogy Rákócziról rengeteg festmény ké-
szült. Ezek mind romantikusan ábrázolják: lóhá-
ton, amint a magyar határra érkezik Lengyelor-
szágból. Lelkes és délceg daliák fogadják, fegyver-
rel a kezükben.
Az a kép, amirõl most én beszélnék Illyést idézve, a
két világháború között terjedt el, elsõsorban vásá-
rokban, búcsúkban árulták, mint a filléres ponyva-
regényeket. A festõ ismeretlen.

A jelenet ugyanaz: Rákóczi büszkén ül a lován,
szemében azonban a kétség jelei tükrözõdnek. Ez
nem csoda, hisz az õt fogadók borzasztóan néznek
ki. Az egyik sánta, a másik púpos, a harmadik fél-
szemû. Van aztán tüdõbeteg, Csontváry stb. ...
Fegyverük pedig legföljebb egy bot, egy kiegyene-
sített kasza.
„Ezekkel?
Ezekkel szálljak én szembe Európa egyik legerõsebb
és legmodernebb fegyverekkel fölszerelt hadseregével
szemben?
Ezekkel?”
Nemeskürty tanár úr – a jelenlegi legnagyobb ma-
gyar – írja:
„Rákóczi herceg élhette volna a maga parfõmös ro-
kokó úri életét, utazhatott volna Itáliában vagy amer-
re a vágya vitte; mégse bírta elviselni az ország tönkre-
tételét. Itt már nem csak a regnum, itt már a nemzet, a
haza, a patria forgott végveszélyben.”
Ezekkel? – teszi föl önmagának újfent a kérdést,
majd egy másikat: de hát miért sánták, púposak,
félszemûek, tüdõbetegek és Csontváryak ezek az
emberek? A választ is tudja: mert ilyenné tették
õket.
És ha nem lesz, aki vezesse õket, hamarosan el-
pusztulnak, s ha õk elpusztulnak, akkor nem lesz
Magyarország!
És az élükre állt…

Horváth Lajos

Filmajánló

Úgy hívlak: Amore
Színes, feliratos, olasz, romantikus vígjáték

Alex, a 37 éves reklámszakember magánélete ép-
pen rossz irányba halad, amikor egy reggel véletle-
nül elgázol egy fiatal motoros lányt. Szerencsére a
lány, Niki (aki csak 17 esztendõs) nem sérül meg, vi-
szont Alex elviszi õt kocsiján a gimnáziumba. Innen-
tõl kezdve minden megváltozik. A lány életkedve, vi-
dámsága és szépsége teljesen elvarázsolja Alexet,
és ekkor már semmi nem állhat szerelmük útjába.
Még a 20 év korkülönbség sem.

A lány és a költõ

Színes, feliratos, olasz–francia filmdráma

Li, a fiatal kínai lány sikeresen emigrál Olaszország-
ba, ám fiát hátra kell hagynia szülõföldjén, az utazá-
sát segítõ (?) „szervezetnek” pedig le kell dolgoznia
tartozását. Egy mosoda után egy velencei lagúna
kávézójába küldik, ahol megismerkedik egy helyi ha-
lásszal. A férfi harminc éve szintén bevándorlóként
érkezett Olaszországba, és bár mára teljesen beil-
leszkedett a társadalomba, pontosan átérzi, min
megy keresztül a kirekesztett lány. Beszélgetéseik
során az amatõr költõként is ismert férfi egyre köze-
lebb kerül a magányos pincérnõhöz. A lagúnák kö-
zött rendhagyó love story bontakozik ki kettejük kö-
zött, ám megható kapcsolatukat a helyi közösség
egyáltalán nem nézi jó szemmel.

Könyvajánló

Camilla Lackberg: Vészmadár
Skandináv krimik sorozat

A Tanumshede melletti országúton fának rohan egy autó. Vezetõje – az ütközés-
nél életét vesztõ Marit Kaspersen – szervezetében hatalmas mennyiségû alko-
holt találnak. Adja magát a feltételezés, hogy ittasan vezetett, és ezért nem volt képes bevenni a
kanyart. A boncolás azonban hamar kideríti, hogy a nõ a baleset pillanatában már halott volt: al-
koholmérgezés végzett vele. Ám közeli hozzátartozói – volt férje, lánya és leszbikus élettársa –
szerint Marit soha életében nem ivott. A holttesten talált különös nyomok is azt erõsítik, hogy
gyilkosság történhetett. Patrik Hedström nyomozó és csapata nekiveselkedik az ügynek, ám
ugyanekkor egy másik bûntény is történik: megölik a városkában forgatott valóságshow egyik
szereplõjét. A hatalmas médiafelhajtás miatt a nyomozócsapat kénytelen inkább erre fordítani a
figyelmét. Ám lassan kirajzolódik, hogy a két esetnek köze van egymáshoz.

Kim John Payne: Egyszerûbb gyermekkor –
Hogyan neveljünk nyugodtabb, boldogabb,

magabiztosabb gyerekeket?
A világhírû pszichológus–pedagógus szerzõ mûve több országban valóságos
mozgalmat indított el: szülõkét, akik nem hagyják, hogy korunk konzumkultúrá-
ja bedarálja õket, és egy élhetõbb, tartalmasabb, szebb gyermekkort kívánnak
lányaiknak és fiaiknak biztosítani.
Ez a könyv arról szól, miként csökkenthetjük gyermekeink életében a fékevesztett tempót, a
stresszt, a képernyõk uralmát, a tárgyak, tevékenységek és tagolatlan információk sokaságát,
melyek anélkül árasztják el és teszik függõvé õket, hogy igazi örömet nyújtanának nekik. (Sõt,
közvetlenül járulnak hozzá ahhoz, hogy napjainkban egyre több a különbözõ pszichológiai „cím-
kével” ellátott – hiperaktív, figyelemzavaros, magatartászavaros – gyerek.)
A könyvben leírt egyszerûsítési rendszer minden családban megvalósítható, feltéve, hogy meg-
van a szándék és az elkötelezettség. A lépéseket nem teendõjegyzéknek, hanem menünek kell
tekinteni, melybõl az olvasó választhatja ki a saját családjában megvalósítható és fenntartható
pontokat.
A szerzõ nem „könnyen, gyorsan” típusú, instant megoldásokat kínál, hanem egy szemléletmó-
dot: a gyermekkor tiszteletét. Ettõl azonban nemcsak gyermekünk fog megkönnyebbülni, de mi
magunk is felszabadítónak találjuk majd az egyszerûsítéssel nyert bensõségesebb, melegebb
családi légkört és szülõi hitelességünk növekedését.
„Kívánom, hogy minél több szülõhöz jussanak el a könyv mindennapi életben hasznosítható ötle-
tei. Nem fognak csalódni – egy más minõségû családi életet jósolok mindenkinek, aki kipróbálja.
Én már megtettem: azóta nagyokat lélegzem, a családommal együtt.” László Zsuzsa oktatásszo-
ciológus.

Forrás: bookline.hu
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MEGHÍVÓ

2013. június 29-én (szombaton)
kerül megrendezésre a

VII. TÓTH IMRE
EMLÉKTORNA,

melyre tisztelettel és szeretettel meghívjuk a kedves sporto-
lókat, tisztelõket, sportbarátokat!

Sportágak: felnõtt, gyerek (15 éves korig) kispályás foci, tizen-
egyesrúgó-verseny.
Csapat: 6+1 fõ. Díjazás: vándorkupa, kupa, oklevél.
Nevezés: 600 Ft/fõ – felnõtt, 300 Ft/fõ – gyerek (minden nevezõ
kap 1 ebédet, csapatonként max. 10 fõ). Korcsoportonként
max. 12 csapat jelentkezését fogadjuk. tizenegyesrúgó-verseny
(200 Ft/fõ).
Regisztrálás: 8.00–8.30 óra, Nagylók focipálya. Megnyitó, ko-
szorúzás: 8.30 óra. Kezdés: 9.00 óra.
Jelentkezés: június 24., 12.00 óráig, viniczair@invitel.hu, 06
(20) 5152 751. Kérjük a jelentkezési idõpontot betartani az
ebédlétszám miatt.
A kicsik napközben futással, az idõsebbek sakkjátékkal tiszte-
leghetnek Imre bácsi emléke elõtt.
A sportrendezvény ideje alatt a közelben büfé üzemel!

Mindenkit szeretettel vár a Tóth Imre Emlékbizottság!

CSALÁDI NAP
a Sárszentmiklós SE Sportpályán

2013. június 23.
A rendezvény célja: a Sárszentmiklós SE

különbözõ korosztályainak kapcsolatát szorosabbá tenni.
Játékosok, hozzátartozók,

szurkolók viszonyának jobbá formálása.
Az egyesület céljainak, sikereinek bemutatása.

Program:

– 14.30–15.00 gyülekezés a pályán;

– 15.00–15.30 U7-, U9-, U11-mérkõzések
(játék egymás és a szülõk ellen);

– 15.30–16.00 az U13 csapat mérkõzése
(játék egymás és a szülõk ellen);

– 16.00–16.30 az U16 csapat szülõk elleni játéka;

– 16.30–17.00 az ifi és felnõttcsapat mérkõzése;

– 17.00–17.15 az U16 megyebajnok csapat
díjainak átadása;

– 17.15–17.45 a felnõttcsapat öregfiúk elleni mérkõzése;

– 17.45–18.00 közös fotó (együtt az összes korosztály);

– 18.00–18.30 büntetõrúgó-verseny
a felnõtt- és az ifi csapat kapusainak;

– 18.30–20.00 vacsora a játékosoknak.

Tenisz-diákolimpia
A Mészöly Géza Általános Iskola évrõl évre egyre jobban szerep-
lõ teniszes csapata: Killer Gábor (a képen jobbról a második) és
Buzás Ádám (a képen a jobb szélen) az Agárdon rendezett me-
gyei diákolimpiai selejtezõn csoportelsõként bejutott az országos

diákolimpiára. A Balatonfûzfõn június 13-án rendezett verse-
nyen egy szerencsétlen sorsolás következtében a diákolimpia
egyik kiemelt csapatától, a nyíregyházi Bem József Általános Is-
kola csapatától vereséget szenvedtek, de vigaszágon nagy küzdel-
meket követõen összesítésben a 12. helyen végeztek.

Tudósítónktól

Betonsiló omlott egy gabonatároló
csarnokra Szabadegyházán

Egy körülbelül harminc méter magas, háromszáz tonna kukorica-
õrleményt tartalmazó siló dõlt le június 18-án, kedden kora este
Szabadegyházán, üzemi területen. A leomló betonsiló maga alá
temetett egy csarnokban várakozó kamiont. A romok és a törme-
lékek alatt a nyerges vontató vezetõfülkéjében rekedt egy sérült.
A katasztrófavédelmi mûveleti szolgálat irányításával több mint
harminc hivatásos tûzoltó kezdte meg a sérült felkutatását.
Az éjszaka folyamán munkagépekkel végezték a törmelékek eltá-
volítását, és szerdán kora reggel érték el a vezetõfülkét. A jármû-
ben rekedt ember olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a
balesetben életét vesztette.
A baleset az üzemben a veszélyes technológiát, veszélyes anyagot
nem érintett. Lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség, és
a létesítmény dolgozóinak sem kellett elhagyniuk munkahelyü-
ket.
A mentéshez úgynevezett négyes kiemelt riasztási fokozatban
összesen tizenegy jármû – köztük egy daru és egy emelõkosaras
gépkocsi – vonult a katasztrófavédelem székesfehérvári, sárbo-
gárdi és dunaújvárosi hivatásos tûzoltó-parancsnokságáról.
A baleset okát, körülményeit a katasztrófavédelem a munkavé-
delmi hatóság és a rendõrség bevonásával úgynevezett superviso-
ri ellenõrzés keretében vizsgálja.

Szabó-Bisztricz Anett tû. hadnagy, megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

A KATASZTRÓFAVÉDELEM
HÍREI
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MEGJÖTT A NYÁR!
VEZESSÜNK ÓVATOSABBAN!

Hirtelen jött a hõség
Az utóbbi évekhez hasonlóan a nyári hõség szinte kiszámíthatatlanul, egyik
pillanatról a másikra ér el minket, ezért szervezetünket sincs idõnk megfele-
lõen felkészíteni az idõjárás változásaira, hatásaira.
A napokig tartó hõség mindenkit kivétel nélkül megvisel, fiatalokat, idõse-
ket, egészségeseket és betegeket egyaránt. A kánikulai forróság még a fron-
tokra kevésbé érzékeny emberek szervezetét is megterheli, természetesen
egyénenként eltérõ mértékben.

Sokan nem tudják, de a hõségben sokkal kockázatosabb közlekedni. A szo-
katlanul nagy melegrõl köztudott, hogy sokszor van szerepe a közlekedési
balesetek bekövetkeztében. A jármûvezetõk a hõségben általában kevésbé
tudnak koncentrálni, a megszokottnál figyelmetlenebbek és sajnos sok eset-
ben türelmetlenebbek, hajlamosabbak az agresszív és durva szabályszegé-
sekre. Gyakori jelenség a lobbanékonyság, a kiszámíthatatlan, szeszélyes
magatartás.

A közvetett hatások között figyelembe kell venni, hogy a légkondicionáló ké-
szülékkel nem rendelkezõ gépkocsik vezetõi sok esetben nyitott ablakokkal
és a sebesség fokozásával próbálnak a hõség ellen „védekezni”. Ezzel semmi-
lyen szabály ellen nem vétenek, de nem szabad elfelejteni, hogy a nyitott
ablak szintén fokozza a balesetveszélyt.

A nyári hõségben a gyalogosokra is jellemzõ a figyelmetlen, bágyadt közleke-
dés, kevésbé néznek körül, mielõtt lelépnek az úttestre. A tartós melegben a
közlekedés résztvevõi között is jelentõsen megnõ a rosszullétek száma, a hõ-
ség gyengíti a szellemi erõkifejtést, egyeseknél tompaságot, közönyösséget,
másoknál pedig fokozódó ingerlékenységet válthat ki. A közlekedõk köré-
ben ilyenkor fokozottan jellemzõ a koncentráció hiánya, mely a reakcióidõ-
ben is jelentkezik. A reflexek tompulnak, a mozdulatok kapkodóvá válnak,
ezáltal a hibalehetõségek száma is megnõ.

A balesetek megelõzése érdekében a legjobb prevenció minden esetben a
közlekedési szabályok megtartása, azonban a megváltozott idõjárási viszo-
nyokhoz való alkalmazkodás is kiemelten fontos.

Felhívjuk a figyelmet, hogy aki nehezen viseli a meleget, ebben az idõszakban
lehetõleg ne üljön volán mögé. Ha feltétlenül szükséges elindulni, akkor ve-
zessenek mindig kipihenten, és gyakrabban álljanak meg pihenni, felfrissül-
ni, ilyenkor végtagjaikat kicsit nyújtóztassák ki, mely bizonyítottan meg-
könnyíti a további jármûvezetést. Fogyasszanak kellõ mennyiségû folyadé-
kot, és mindig legyen hûtött ásványvíz, vagy üdítõital a gépkocsiban! Legye-
nek türelmesek, vezessenek kissé lassabban, tartsanak nagyobb követési tá-
volságot! A napon álló gépkocsit indulás elõtt szellõztessék ki, menet közben
használjanak légkondicionálót, vagy gondoskodjanak a levegõcserérõl, a
friss levegõ utánpótlásáról.

FMRFK

Már nem ismeretlen
a para-metil-4-
metilaminorex

A rendõrség fokozott óvatosságra
inti a kábítószer-fogyasztókat!

A Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság felhívja a
kábítószer-fogyasztók figyelmét arra, hogy Fejér
megye területén egy olyan új kémiai vegyület jelent
meg a kábítószer-kínálati piacon, amely nagy való-
színûséggel két halálesettel is összefüggésbe hoz-
ható. A kábítószerek eredete a fogyasztók számára
bizonyosan, a terjesztõk elõtt pedig többnyire isme-
retlen, ezért a rendõrség kéri: tartózkodjanak min-
dennemû kábítószer fogyasztásától!

Székesfehérváron 2013. június 9-én hajnalban egy
18 éves helyi fiatalember, másnap Csákváron egy
28 éves férfi hunyt el feltehetõen azért, mert isme-
retlen összetételû kábítószert fogyasztottak. A Fej-
ér Megyei Rendõr-fõkapitányság 2013. június
12-én 18 óráig további 12 olyan személyt kutatott
fel, akik az elhunytakkal közel azonos tünetekre
panaszkodva fordultak orvoshoz – valamennyien
kábítószer-fogyasztók.

A rendõr-fõkapitányság az ügyeket hatáskörébe
vonta, egyesítette, és nyomozócsoportot hozott lét-
re annak érdekében, hogy minden részletre kiterje-
dõen tisztázza a halálesetek és a rosszullétek eset-
leges összefüggéseit. A Fejér Megyei Rendõr-fõka-
pitányság bûnügyi osztálya a történtekkel összefüg-
gésben visszaélés kábítószerrel bûntette elköveté-
sének megalapozott gyanúja miatt jelenleg öt sze-
méllyel szemben folytat eljárást: a 26 éves H. Edi-
na; a 25 éves K. Patrik; a 30 éves N. Gábor, a 23 éves
Ny. Milán és a 23 éves R. Szilveszter székesfehérvá-
ri lakosokat a rendõrség õrizetbe vette és kezdemé-
nyezte elõzetes letartóztatásuk indítványozását.

A rendõrség kérésére az igazságügyi szakértõi és
egyetemi intézetek toxikológus és vegyész szakér-
tõi soron kívül végzik a rendelkezésre álló minták
elemzését. Ezek a vizsgálatok idõigényesek, a pél-
dás együttmûködés és a szakértõk rendkívüli felké-
szültsége ellenére minimálisan 2-8 napot vesznek
igénybe. A jelenleg rendelkezésre álló adatok sze-
rint a halálesetek a para-metil-4-metilaminorex
megnevezésû vegyület jelenlétével hozhatóak ösz-
szefüggésbe. A komponens Magyarországon eddig
nem volt ismert, azt Hollandiában azonosították
2012-ben.

A rendõrség felhívja a figyelmet arra, hogy a halál-
esetekkel, rosszullétekkel kapcsolatban továbbra
sem kíván találgatásokba, feltételezésekbe bocsát-
kozni, így azt sem jelenti ki, hogy a 2013. június 12-
én azonosított vegyület ok-okozati összefüggésben
áll a halálesetekkel és/vagy rosszullétekkel. A nagy
nézettségû bûnügyi sorozatokkal ellentétben az
igazságügyi szakértõi vélemények elkészítése idõt
igényel, a rendõrség a szakértõk tudományos me-
galapozottságú véleményét fogadja el tényként.

FMRFK

KÉK HÍREK
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Június 22., SZOMBAT
MTV: 5.55 Hajnali gondolatok 6.00 Nemzeti Nagyvizit 6.25 Magyar gazda 6.55
Balatoni nyár 9.00 Magyar Úszás Napja 12.00 Hírek 12.05 Történetek a nagyvi-
lágból 12.35 Életmûvész 13.30 Kerékpártúra 14.00 Angi jelenti 14.30 Újrafestett
valóság 15.00 Weöres 100 – A teljesség fele 16.00 Zöld Tea 16.25 A világörök-
ség kincsei 16.45 Két csirkefogó… meg egy fél 17.35 Gasztroangyal 18.30 Sze-
rencseszombat 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Konföderációs Kupa: Olasz-
ország–Brazília labdarúgó-mérkõzés 23.05 A vér kötelez 0.35 Japán–Mexikó
labdarúgó-mérkõzés
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.25 Az ötödik hõs 12.10
Gasztrotúra Extra 12.35 4ütem 13.10 Dilinyósok 14.05 Agymenõk 14.30 A zöld
íjász 15.35 A hõs legendája 16.35 Suzanne naplója 18.30 Híradó 18.55 Fókusz
Plusz 19.30 Keresztes hadjárat farmerban 21.20 Két halálos fegyver 23.30 DJ
testõrbõrben 1.30 Dilinyósok
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 6.25 TV2 Matiné 10.00 Astro-világ 11.05 Monster
High 12.00 Babavilág 12.30 Én is menyasszony vagyok 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 19.00 Aktív Extra
19.35 A szépségkirálynõ 21.35 Kapj el, ha tudsz! 0.15 A nyakörv 1.55 Célkereszt-
ben 2.50 Astro-világ 3.55 Luxusdoki 4.45 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 Króni-
ka 12.22 Sportvilág 12.30 Történet hangszerelve 13.05 Kabaréklub Plusz 14.05
Világóra 14.35 A tudomány hangjai 15.05 Idõt kérek 16.00 Szombat délután
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 21.53 Zene 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 23., VASÁRNAP
MTV: 5.55 Hajnali gondolatok 6.00 Esély 6.25 Magyar gazda 6.55 Balatoni nyár
9.00 Katolikus krónika 9.40 Cigány pasztoráció 10.15 Kérdések a Bibliában
10.30 Református magazin 10.55 Református ifjúsági mûsor 11.05 Katona Já-
nos portréja 11.30 Isten lelkének vezetésével 12.00 Hírek 12.05 Világ+Kép
12.35 Labdarúgó vb magazin 13.05 TS – Sport 7 13.40 Épül a park 14.10 Komisz
kamaszok Dél-Amerikában 15.45 Erik, a viking 17.15 A hópárduc talpra áll 18.50
A lényeg 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Nigéria–Spanyolország labdarú-
gó-mérkõzés 23.05 A 13-as 0.40 Uruguay–Tahiti labdarúgó-mérkõzés
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Egészségkalauz 10.35
Teleshop 11.30 Gasztrotúra 11.55 A Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek
12.30 Dirty Dancing 13.25 Tuti gimi 14.25 Majom bajom 16.25 Castle 18.30 Hír-
adó 18.55 Cobra 11 20.00 Garfield 2. 21.40 Szükségállapot 0.00 Portré 0.40
Cobra 11
TV2: 6.00 Teleki Sámuel útján 6.25 TV2 Matiné 10.00 Astro-világ 11.05 Monster
High 11.50 Egészségmánia 12.20 Stahl konyhája 12.50 Több mint testõr 13.20
Kalandjárat 13.50 Hawaii Five-0 14.50 Lángoló Chicago 15.50 Kapj el, ha tudsz!
18.30 Tények 19.00 Napló 20.00 Az 50 elsõ randi 21.55 Ki nevel a végén? 23.50
Üvöltõ szelek 1.45 Astro-világ 2.50 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Vasár-
napi újság 8.30 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 10.04 Ortodox liturgia 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 Szonda
14.35 Oxigén 15.05 Hangalbum 15.30 A Metro Klubtól a Szigetig 16.00 Vasár-
nap délután 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
21.53 Zene 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 24., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 A lényeg 5.55 Ma reggel 7.30 Kerékpártúra
8.00 Híradó 8.15 Capri – Az álmok szigete 9.10 Balatoni nyár 11.05 Rex felügyelõ
12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Roma magazin 12.55 Domovina 13.25 Ma-
gyarlakta – vidékek krónikája 14.25 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 Régimódi történet
21.10 Kékfény 22.10 II. Károly szenvedélyes élete 23.10 Híradó 23.15 Aranyfeszt
2013 23.55 Az utolsó elõtti út 0.25 Munkaügyek – Irreality Show 0.55 Boston
Legal – jogi játszmák 1.40 Bûvölet
RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Min-
den 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 Fó-
kusz 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 Dr.
Csont 23.15 Észvesztõ 0.15 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 Baba-
percek 9.30 Teleshop 10.30 Astro-világ 11.30 Árva angyal 13.00 Doki 14.00 Té-
nyek 14.50 Csapdába csalva 15.25 Az élet iskolája 16.25 Amit a szív diktál 17.20
Update Konyha 17.25 Veled is megtörténhet! 18.30 Tények 19.30 Aktív 20.00
Családi titkok 21.00 Jóban-Rosszban 21.40 NCIS 23.40 Összeesküvés 0.30

Update Konyha 0.35 Tények 1.10 Astro-világ 2.15 Április bolondja 3.50 Aktív
Extra
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 görög katoli-
kus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémi-
um 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 Csa-
ládi 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
21.57 Zene 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 25., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Barangolások öt kontinensen 5.55 Ma reggel
7.30 Zöld Tea 8.00 Híradó 8.15 Capri – Az álmok szigete 9.10 Balatoni nyár 11.05
Rex felügyelõ 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Srpski ekran 12.55 Unser
Bildschirm 13.25 Aranyfeszt 2013 13.55 Ridikül 14.45 Balatoni nyár 16.10 Bos-
ton Legal – jogi játszmák 16.55 A szenvedélyek lángjai 17.40 Híradó 17.50 Elcse-
rélt lányok 18.35 Rex felügyelõ 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Párizsi hely-
színelõk 21.05 King 21.55 Életmûvész 22.50 Híradó 23.05 A rejtélyes XX. század
23.35 A gyerek sztárgyár 0.25 Munkaügyek – Irreality Show 0.55 Boston Legal –
jogi játszmák 1.40 Bûvölet
RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Min-
den 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 A bosszú angyala 18.30 Híradó
19.20 Fókusz 19.45 Éjjel-nappal Budapest 20.35 Barátok közt 21.10 Jó, a profi
22.15 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 Ba-
bapercek 9.30 Teleshop 10.30 Astro-világ 11.30 Árva angyal 13.00 Doki 14.00
Tények 14.50 Csapdába csalva 15.25 Az élet iskolája 16.25 Amit a szív diktál
17.20 Update Konyha 17.25 Veled is megtörténhet! 18.30 Tények 19.30 Aktív
20.00 Családi titkok 21.00 Jóban-Rosszban 21.40 Amerikai pite 2. 23.45 Esküdt
ellenségek 0.45 Update Konyha 0.50 Tények 1.25 Astro-világ 2.30 A rózsa
énekei 4.10 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 katoli-
kus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémi-
um 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 Tet-
ten 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 21.57 Zene 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 26., 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 9.10 Balatoni nyár 11.05 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 játsz-
mák 16.55 A szenvedélyek lángjai 17.40 Híradó 17.50 Elcserélt lányok 18.35
Rex felügyelõ 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.05 Bosszú 20.50 Konföderációs
Kupa labdarúgó-mérkõzés 21.50 Híradó 23.00 Átok 0.00 Munkaügyek – Irreality
show 0.30 Boston Legal – jogi játszmák 1.15 Bûvölet
RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Min-
den 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 Éj-
jel-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 Szulejmán 23.45 Reflektor 0.00 Döglött akták
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Baba-
percek 9.30 Teleshop 10.30 Astro-világ 11.30 Árva angyal 13.00 Doki 14.00 Té-
nyek 14.50 Csapdába csalva 15.25 Az élet iskolája 16.25 Amit a szív diktál 17.20
Update Konyha 17.25 Veled is megtörténhet! 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 köte-
lez 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 21.57 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap tör-
ténetei 23.00 Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07 Arcvonások 23.30 Tér-Idõ 0.10
Éjszaka
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Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖ-
KÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁR-
EGRESEN, 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 21., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Zenés evangelizáció Sárbogárdon
1. rész 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Hõsök napja (~15p), Zsidó ál-
dozatok emlékére (64p), Kiscsillag-est (92p) 23.00 és 0.00 Lapszemle

Június 22., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Megyei I. osztályú futball-
mérkõzés (90p) 13.00 Lapszemle 14.00 Hõsök napja (~15p), Zsidó
áldozatok emlékére (64p), Kiscsillag-est (92p) 18.00 Lapszemle 19.00
Violin-évzáró Sárszentmiklóson és Sárbogárdon (65p), A cecei nyol-
cadikosok mûsora (50p), A harcos útja (~40p) 23.00 és 0.00 Lap-
szemle

Június 23., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Hõsök napja (~15p), Zsidó áldo-
zatok emlékére (64p), Kiscsillag-est (92p) 13.00 Heti híradó 14.00
Violin-évzáró Sárszentmiklóson és Sárbogárdon (65p), A cecei nyol-
cadikosok mûsora (50p), A harcos útja (~40p) 18.00 Heti híradó
19.00 Zenés evangelizáció Sárbogárdon 2. rész 23.00 és 0.00 Heti hír-
adó

Június 24., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Zenés evangelizáció Sárbogár-
don 2. rész 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Jótékonysági est a Mészö-
lyért (ism. 105p), Ballagás a Mészölyben (60p), Újmise a sárbogárdi
katolikus templomban (74p) 23.00 és 0.00 Heti híradó

Június 25., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Megyei I. osztályú futball-
mérkõzés (90p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Téged is hazavárnak
(50p), Kegyhelyavatás Sárszentágotán (60p), Terepszemle és interjú
a Vertikál Zrt. vezetõivel (~30p) 23.00 és 0.00 Heti híradó

Június 26., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Jótékonysági est a Mészölyért
(ism. 105p), Ballagás a Mészölyben (60p), Újmise a sárbogárdi katoli-
kus templomban (74p) 13.00 Heti híradó 18.00 Lapszemle élõben
19.00 Sport: Megyei I. osztályú futballmérkõzés (90p) 23.00 és 0.00
Lapszemle

Június 27., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Megyei I. osztályú futball-
mérkõzés (90p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Zenés evangelizáció
Sárbogárdon 2. rész 23.00 és 0.00 Lapszemle

***

Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lap-
szemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorválto-
zásról a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál
szereplõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát
fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a Hírházban (Bogárd és Vidéke szer-
kesztõsége). Ha gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a szolgáltató-
kat: TARR Kft. – 06 (40) 416 000, LRT-COM Kft. – 06 (40) 811 911.

Június 27., 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 9.10 Balatoni nyár 11.05 Rex felügyelõ
12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Rondó 12.55 Alpok–Duna–Adria 13.25 Át-
járó 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 lá-
nyok 18.35 Rex felügyelõ 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Konföderációs
Kupa labdarúgó-mérkõzés 21.50 Híradó 23.05 Az Este 23.35 Nemzeti Nagyvizit
0.05 Munkaügyek – Irreality Show 0.35 Boston Legal – jogi játszmák 1.20 Bûvö-
let
RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Min-
den 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
23.10 A rejtély 0.15 Reflektor 0.35 A Grace Klinika 1.30 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 Az élet iskolája 16.25 Amit a szív
diktál 17.20 Update Konyha 17.25 Veled is megtörténhet! 18.30 Tények 19.30
Aktív 20.00 Családi titkok 21.00 Jóban-Rosszban 21.40 Hajsza 23.40 Propagan-
da 0.40 Update Konyha 0.45 Tények 1.20 Astro-világ 2.25 A kezdetek kezdete
3.35 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 katoli-
kus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémi-
um 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 Tet-
ten 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 21.57 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30
Szent László a magyar dallamkincstárban 23.00 Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07
Arcvonások 23.30 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Június 28., 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 9.10 Balatoni nyár 11.05 Rex felügyelõ
12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Életkerék 12.55 Esély 13.25 Történetek a
nagyvilágból 13.55 Ridikül 14.45 Balatoni nyár 16.10 Boston Legal – jogi játsz-
mák 16.55 A szenvedélyek lángjai 17.40 Híradó 17.50 Elcserélt lányok 18.35
Rex felügyelõ 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.05 Bokszutca Extra 20.15 9 és 2
randi 21.50 Szeretettel Hollywoodból 22.20 Híradó 22.35 Forma-1 0.20 Munka-
ügyek – Irreality Show 0.50 Boston Legal – jogi játszmák 1.30 Bûvölet
RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Min-
den reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztroshow 12.50 Reflektor 13.05 Egészség-
kalauz 13.40 Ízes élet – Mautner Zsófival 14.05 Éjjel-nappal Budapest 14.45 Fó-
kusz 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 0.50 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 Az élet iskolája 17.20 Update Kony-
ha 17.25 Veled is megtörténhet! 18.30 Tények 19.30 Aktív 20.00 Családi titkok
21.00 Jóban-Rosszban 21.40 Erin Brockovich – Zûrös természet 0.15 Jog/Ászok
1.15 Update Konyha 1.20 Tények 1.55 Astro-világ 3.00 Erin Brockovich – Zûrös
természet 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 A Hetednapi
Adventista 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 Sport-
világ 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 21.57 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sport-
világ 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

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

polgárõrségtõl éjjel-nappal a következõ telefonszámon:
06 (30) 6210 651, e-mail: polgarorseg@indamail.hu



38-as fekete Tamaris, Vera Pelle, Deska alkalmi nõi
cipõk, Esprit kismama-farmernadrág, alig használ-
tan eladók. 06 (30) 3483 320.
Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826
Sárbogárd központjában felújított családi ház el-
adó. 06 (20) 419 4940
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)

Tûzifa-vásár! Cser–tölgy–bükk tûzifa hasítva1950
Ft, akác kugli 2280 Ft, hasított 2380 Ft. Vegyes tû-
zifa 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
m2 telek eladó. Sárszentmiklóson felújítandó pa-
rasztház eladó. 06 (20) 552 8581 (3557985)

Azonnali munkakezdéssel, B-kategóriás jogosít-
vánnyal rendelkezõ mozgóbolti eladót felveszünk.
Érdeklõdni: 06 (30) 382 4133
Nyári eladói munka Cecén, jogosítvány szüksé-
ges. 06 (30) 905 0965
Siófok-Sóstón nyaraló kiadó. Érdeklõdni: 06 (20)
201 1314
Családi ház eladó. Irányár: 5,8 millió Ft. 06 (20)
414 6409
Ház eladó, Árpád utca 112. 06 (20) 528 3211

Sárbogárd, Köztársaság út 13. szám alatti ingatlan
eladó. Irányár: 6,5 millió Ft. Érdeklõdni: 06 (30) 604
2754-es telefonszámon lehet.

Elõnevelt kakasok 490 és 550 Ft darabáron el-
adók. Ugyanitt július végére vörös tojójércék elõje-
gyeztethetõk. Saját nevelés. Érdeklõdni: Sárszent-
miklós, Vörösmarty u. 5., Farkasék. 06 (30) 685
3772.
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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

ADY-LAKÓTELEPEN felújított LAKÁS
ELADÓ. Irányár: 5.800.000 Ft.

06 20 996 8790

SÁRBOGÁRDON Kossuth utcában
CSALÁDI HÁZ ELADÓ.

Telefon: 06 70 310 8086,
06 30 5524 914

21 HETES, tojásrakás kezdetén lévõ
BARNA TOJÓJÉRCE 1000 FT/DB-ÉRT,

a készlet erejéig ELADÓ.
Bokod, Komárom-Esztergom megye.

Szombati kiszállításra
elõjegyzést felveszünk.

Telefon: 06 34 470 473, 06 20 4242 396

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!

Nyitva tartás a Nevelési Tanácsadóban
és a Pedagógiai Szakszolgálatban

Tisztelt Szülõk!
Intézményünk a nyári tanítási szünetben az alábbiak szerint biztosítja a szolgáltatás-
hoz való hozzáférést.
Ügyeleti napokon: 2013. június, július és augusztus hónapban, szerdánként a Pedagó-
giai 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

Július 1-je: ügyfélfogadási szünnap
a kormányhivatalokban

A közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény 93. § (2) bekezdése
alapján július 1-je munkaszüneti nap a közszolgálati tisztviselõk számára.
A közszolgálati tisztviselõk napján, 2013. július 1-jén, hétfõn a kormányablakok és az
okmányirodák ügyfélfogadási szünnapot tartanak hazánkban. Ugyanezen a napon
szünetel a kormányhivatalok szakigazgatási szerveinek ügyfélfogadása is.

Fejér Megyei Kormányhivatal

NYÁRI NYITVA
TARTÁS

Értesítjük tisztelt ügyfeleinket,
hogy szerkesztõségünk

június 17-étõl augusztus végéig
hétköznap 8-16 óráig tart nyitva.

Szerkesztõség

Országos kirakodó-
és kisállatvásárt

rendezünk

2013. június 22-én Sárbogárdon
az Ifjúsági park területén

(Túry M. u. mellett).

A vásár területén a BB Szépség és
Egészségház képviselõje, Barabás Zsófia

(8-12 óráig) egészségi állapotfelmérést tart
(lúgosvíz-kóstoló, csontkovácsolás, biopatika,

jóslás, sorselemzés stb.).
Bõvebb információért érdeklõdhet

a KÖZÉV Kft. telefonszámán: 06 (25) 508 990,
vagy honlapunkon: www.kozev.hu

A Trenkwalder Kft.
sárbogárdi partnercége számára

TARGONCA-
VEZETÕKET

keres.

Jelentkezni lehet:
06 (22) 514 444, 06 (20) 230 1006

Cím: 8000 Székesfehérvár,
Budai út 40-46.

Mügyi iktsz: 37961-2001-0100, 29338/2000-0100
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Tájékoztatjuk érintett fogyasztóinkat, hogy Alapon

2013. június 26-án és 27-én,

valamint

2013. július 4-én és 5-én

9.00-13.00 óra között

a Fejérvíz ZRt. Sárbogárdi Üzemmérnökségének munka-
társai szivacsos csõtisztítás elõkészítéséhez szükséges,
elõre tervezett karbantartási munkálatokat végeznek.

A munkák velejárójaként elõfordulhat az idõszakos vízhi-
ány, nyomáscsökkenés, vízzavarosodás.

Ezért kérjük, a várható kellemetlenségekre készüljenek fel,
gondoskodjanak elõre háztartásuknak elegendõ vízmennyi-
ségrõl, és a munka ideje alatt mindennemû vízhasználatot
mellõzni szíveskedjenek. Ez azért szükséges, mert a házi
vízvezetékek elszennyezõdése jelentõs kellemetlenséggel,
és tisztítása többletmunkával jár!

A munkák befejeztével a kifolyókból rövid ideig nem a meg-
szokott tisztaságú víz folyik, vas- és mangánoxidot tartal-
maz. Ha mégis a házi vezetékbe jut a zavaros víz, javasol-
juk, hogy mosásra csak ülepítés után használják a vizet, ne-
hogy ruháik is elszennyezõdjenek.

A víz ülepítés után felhasználható, iható, észlelhetõ tisztult
állapot rövid idõn belül kialakul.

Az okozott kellemetlenségekért megértõ türelmüket kö-
szönjük.

FEJÉRVÍZ ZRt.

FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok
Víz- és Csatornamû

Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság



20 SPORT / HIRDETÉSEK 2013. június 20. Bogárd és Vidéke

SÍC – hírek, eredmények

Belekóstoltunk a terepversenybe
Szekszárdon június 15-16-án rendezték a 2013. évi Terep Orszá-
gos Bajnokságot. Egyesületünkbõl elõször vettek részt verseny-
zõk ilyen íjászversenyen. Az elsõ napon a 24 db 10-55 méter kö-
zötti jelöletlen (nem mért), a második napon 24 db 10-60 méter
jelölt (mért) távolságra kihelyezett vesszõfogókra 20-40-60 és 80
cm-es lõlapokra kellett célonként 3 lövést leadni, azaz a két napon
összesen 144 lövést.
A felnõtt olimpiai nõk mezõnyében induló Hargitai Enikõ a 3., a
mester férfiak mezõnyében Gilicze Ferenc a 2., Gilicze László az
1. helyezést hozta el.

Legközelebb gyermek, serdülõ és kadetversenyzõink indulnak a
központi, azaz Országos Suli Íjász Bajnokságon június 22-én,
szombaton.
Egyesületünkrõl bõvebben tájékozódhatnak a sic.hupont.hu ol-
dalon, vagy személyesen az egyesületben. Várjuk jelentkezésü-
ket! (lgilicze@tolna.net)

Sárréti Íjász Club, Sárbogárd


