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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

Tájízlelés
Az évnek e tájékán, bizonyos langyosan hûs,
harmatos–napsütéses reggeleken kellemes
nosztalgia fog el. Eszembe jut, ahogy egy csa-
patnyi diákommal repülõvel útra keltünk a vízen
túlra, Londonba. Habár én már nem elõször utaz-
tam ily formán, ugyanúgy csodának éltem meg
velük (és azóta is mindig) a kávé- és parfümillatú
reptéri forgatagot, az égre szállás és landolás pil-
lanatait, az idegen földön való járkálás izgalmát.
Mindegy, hova utazik az ember, hazán belül,
vagy kívül, utazóként szemlélni, ízlelni egy másik
tájat varázslatos. Mintha egy szentéjben lépe-
getnénk. Ugyanakkor e szentélyek lakói a meg-
szokottság közönyével léteznek ott – számukra
unott hétköznap az, ami nekünk nem mindennapi
élmény.

Ahogy figyelem egy-egy arc napsütötte barna-
ságát egy templomi rendezvényen, próbálom ki-
találni, vajon kit hol, a földteke mely tájékán töl-
tött fel fényével, ízével a Nap. A magukba szívott
sugarak szinte átszûrõdnek a bõrükön – ragyog-
ják, hogy világot látni, majd hazatérni áldást és
színt hoz a rutinba.

Hargitai–Kiss Virág
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Mindenki labdába rúghatottMindenki labdába rúghatott
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NAPLÓ
Múlt héten csütörtökön több napirendi
pontot tárgyalt rendkívüli ülésén a sárbo-
gárdi képviselõ-testület, fõképp jogszabá-
lyi változások miatt.

Új óvodavezetõ
Megválasztották az összes városi óvodát
egybefogó Sárbogárdi Zengõ Óvoda új ve-
zetõjét.
Dr. Sükösd Tamás: 4 óvodát tartunk fönn,
amiket egységes rendszerbe láttunk szük-
ségesnek összevonni. Ez nem jár az óvoda-
pedagógusok, csoportok számának meg-
változásával. Az intézményrendszer veze-
tõi helyére Huszárné Kovács Márta nyúj-
tott be egyedül pályázatot, mely formailag
és tartalmilag is kifogástalan volt. A neve-
lõtestületek, a szülõi szervezetek és a ki-
sebbségi önkormányzat elõzetes vélemé-
nyének beszerzése megtörtént, mindenki
támogatta a pályázót.
Huszárné Kovács Márta megköszönte
mindenkinek a támogatást. Mint mondta:
Olyan intézményt szeretnék vezetni, aho-
va szívesen járnak a gyerekek, ahova szíve-
sen viszik a szülõk a gyerekeiket, és amit a
fenntartó is szívesen támogat. Szeretném
megõrizni az óvodák szakmai önállóságát,
hiszen mindegyik óvoda úgy alakította ki a
pedagógiai programját, hogy figyelembe
vette a helyi viszonyokat, sajátosságokat.
Etelvári Zoltán pozitívumként kiemelte a
pályázó precizitását.
A testület egyöntetûen támogatta a jelöl-
tet.

Új védõnõ
Dr. Sükösd: Több üres védõnõi körzetünk
is volt. Egy fiatal kolléganõt neveztünk ki
mintegy másfél évvel ezelõtt, akinek azon-
ban költözés miatt már nem tudta vállalni
a bejárást. Örömteli fordulat, hogy ismét
találtunk jelentkezõt Sabankóné Szabó
Éva személyében, aki egyedüli indulóként
formailag és tartalmilag kifogástalan pá-
lyázatot nyújtott be. Közel lakik, így helyis-
merettel rendelkezik.

Indulhat a babaprojekt!
Nagy Tibor: Jó munkát kívánok a testület
nevében.
Sabankóné Szabó Éva: Köszönöm szépen
a lehetõséget, remélem, minél eredménye-
sebben el tudom végezni a munkát.
Etelvári: És sok kisgyerekkel.
Nedoba Károly: Ebbe a projektbe beneve-
zek.
Dr. Sükösd: A védõnõk szakmai vezetõje,
ha tetszik, projektmenedzsere én vagyok.

Elátkozott klub
Dr. Sükösd: A külsõ településrészeken,
úgy tûnik, a közmûvelõdési megállapodá-
sok nem élnek meg több évtizedet, bár-
mennyire szeretnénk is. A Pusztaegresi
Polgárõr Egyesületnek a mûvelõdési ház
üzemeltetésével kapcsolatos bevételei –
amiket az épület fönntartására forgattak

vissza – annyira visszaestek, hogy az elle-
hetetleníti a gazdaságos mûködtetést a kö-
vetkezõ fûtési szezonban. Ezért kérték,
hogy közös megegyezéssel szüntessük meg
a megállapodást szeptember 30-ával. El-
sõdleges céljuk a közbiztonság elõsegítése,
ami nem csorbulhat azáltal, hogy a bevéte-
leiket a mûvelõdési házra csoportosítják
át. A levél számos személyes ellentétre en-
ged következtetni, amirõl nekünk kívülál-
lóként nem tisztünk ítéletet hozni. Ha nem
lesz új, eredményes pályázat, akkor az ott
mûködõ csoportokkal egyeztetünk, hogy
hogyan tovább.
Nagy: Kijelenthetjük, hogy a pusztaegresi
mûvelõdési ház mindenféleképpen mû-
ködni fog?
Dr. Sükösd: Nem. Ha nincs üzemeltetõ,
akkor az állagmegõrzés csak úgy biztosít-
ható, ha leengedjük róla a vizet, mert a
temperálást nem tudjuk kifizetni. Azért is
sajnálatos, hogy ez a dolog most követke-
zett be, mert több pályázati lehetõség felé
elmozdultak a polgárõrök, ahol ered-
ményt is értek volna el, de ahhoz kell a köz-
mûvelõdési megállapodás. Tehát azok a
dolgok most derékba törnek.
Nedoba: Már most megjósolom, hogy
akárki pályázik, egy év múlva, vagy elõbb
vissza fogja adni. A vizet leengedni halálos
vétek, mert ha oxigént kap a rendszer,
tönkremegy. Mi az oka, hogy nem tud ki-
alakulni és gördülékenyen mûködni egy
közösség?
Érsek Enikõ: Erre mi sem tudjuk a választ.
Etelvári: A magyar széthúzás benne van a
levél végében: a március végére meghirde-
tett locsolóbált 23 órakor le kellett monda-
ni, mert a szomszéd kocsmában ingyenes
étellel-itallal retrodiszkót tartottak. Ért-
hetetlen, hogy egy ilyen pici közösségben,
mint Pusztaegres ennyire betart az egyik
ember a másiknak. Enikõ, neked mi a véle-
ményed errõl, miért van ez a marakodás?
Érsek: Erre most nem szeretnék válaszol-
ni.
Etelvári: Összefogás nélkül nem tudunk
csinálni semmit. Így sikerült megállítani az
árvíz miatti nagy katasztrófát. Ilyen pici
dolgokban meg nem tudunk összefogni.

Megtörtént adósságrendezés
Az önkormányzat adósságállományából
valamivel több mint 243 millió Ft került
konszolidálásra június 28-áig. Ez a konszo-
lidációba bevont adósság 70 %-a. A devi-
zás kötvény teljes összege került konszoli-
dálásra, egyéb hitelek pedig 70 %-kal
szûnnek meg teljes egészében, vagy rész-
ben.

Nemzeti értéktár
Egy 2012-es törvény révén készül egy me-
gyei magyar nemzeti értéktár, amibe java-
solni lehet hungarikumot illetve nemzeti
értéket.

Dr. Sükösd: A megyében már elindult a
Fejér termék program, amiben számos
olyan dolog szerepel, amit kis- és közepes
termelõk állítanak elõ, az õ szellemi ter-
mékük, tulajdonuk. Ilyen például a dégi
sajttermelõ.
Nagy: A Fejér termék névnek a megyena-
pon komoly reklámja van. A következõ
megyenap Rétimajorban lesz. Ha az itteni
termelõk is közel szeretnének menni eh-
hez a dologhoz, akkor ez jó lehetõség szá-
mukra.

Szalmabálapanel-projekt
Ingatlant kért az önkormányzattól és kon-
zorciumi megállapodást kötött a városve-
zetéssel illetve a Sárbogárdi Roma Nemze-
tiségi Önkormányzattal a LÁRKE (Látás-
sérültek Regionális Közhasznú Egyesüle-
te) az építõiparban hasznosítható szal-
mabálapanelek elõállítását megcélzó pá-
lyázathoz.
Dr. Sükösd: A LÁRKE stratégiai igazgató-
ja keresett meg bennünket, hogy szal-
mabálapanelek elõállítását céloznák meg
egy kisebb üzemben. Megváltozott mun-
kaképességûeket illetve nem megváltozott
munkaképességûeket képeznének és fog-
lalkoztatnának. Az Árpád utcai volt szov-
jet laktanya melletti iskolaszerû építmé-
nyünket nézték meg, aminek számottevõ
hasznosítása nincsen. Abban kérték
együttmûködésünket, hogy eredményes
pályázat esetén a megvalósítást ott vihes-
sék véghez. Az építõipari tranzitfoglalkoz-
tatásos pályázat 150 milliós nagyságrendet
tud elérni. A nagy munkanélküliség mel-
lett az önkormányzat nem fordíthat hátat
az olyan lehetõségeknek, amikor valaki
bármilyen foglalkoztatást szeretne megva-
lósítani úgy, hogy az a városnak nem kerül
pénzébe.
A pályázat 100 %-os támogatási intenzitá-
sú. Foglalkoztatásba ágyazott képzés kere-
tében 45 embernek próbálnak szakmát ad-
ni az építõiparban. Ha a pályázat nyer, ak-
kor a képzésben résztvevõk az oktatási
idõszak alatt végig fizetést kapnak, sikeres
vizsga esetén pedig a pályázati idõszak
végéig szakmunkás bért.
A testület támogatásáról biztosította az
egyesületet.

Ügyelet közbeszerzés alatt
Korábban jelezték a központi ügyelet or-
vosai, hogy az ügyeletben részt vállaló he-
lyi és környékbeli orvosok számának csök-
kenése miatt szükség lenne közbeszerzés
kiírására, egy ügyeleti rendszert mûködte-
tõ professzionális szervezetet megbízásá-
ra. A közbeszerzési kiírás megtörtént, an-
nak lezajlásáig a 3 érintett önkormányzat-
nak (Sárbogárd, Nagylók, Hantos) kell
üzemeltetnie az ügyeletet. Határozatlan
idejû mûködési engedéllyel már rendel-
keznek. Az OEP-tõl várnak még visszajel-
zést, illetve a Magyar Államkincstárnak
megfelelve a 3 önkormányzatnak föl kell
hatalmaznia Sárbogárdot, hogy a város
számlájára érkezzen a finanszírozás az át-
meneti idõszakban.

Hargitai–Kiss Virág
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Rendõrnap Rétimajorban
Szombaton rendezték az évenkénti rend-
õrségi családi napot Rétimajorban.
Sok család látogatott ki a rengeteg prog-
rammal tarkított eseményre. A gyerekekre
is számos program várt: játszóház, rajzver-
seny, arcfestés, gipszöntés, ügyességi ver-
senyek, de akár egy légvárat is meghódít-
hattak a bátor gyerkõcök. Eközben a szü-
lõk volt és jelenlegi kollégáikkal, ismerõse-
ikkel töltötték pihenõjüket, és számos fel-
lépõ csoport is emelte az esemény fényét.
A nap folyamán a Sárbogárdi Rendõrkapi-
tányság horgászversenye is zajlott, vala-
mint a pálhalmai Büntetés-végrehajtási
Intézet kutyás bemutatója, a sárbogárdi
tûzoltóság bemutatója, motorszimulátor,
sárosdiak harcmûvészeti bemutatója, re-
pülõmodellezés, sétakocsikázás is várta az
érdeklõdõket. Az izgalmas napon közös
ebédet fogyasztottak el a vendégek, amely
– Rétimajorhoz hûen – halászlé volt.

A felnõttek betekinthettek ezen a szomba-
ton a motorcsónakázás fortélyaiba, lehe-
tett strandolni, vagy épp megtekinteni a
halászati múzeum csodás gyûjteményét.

Mindent összegezve kellemes családi na-
pot tölthettek együtt a Sárbogárdi Rend-
õrkapitányság állományának aktív és nyu-
galmazott tagjai és családjaik, kikapcso-
lódva egy kicsit a hétköznapok taposómal-
mából.

Mágocsi Adrienn

HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a lakossá-
got, hogy Sárbogárd Város
Önkormányzatának képvi-
selõ-testülete a 2013. júni-
us 27-ei rendkívüli ülésén
elfogadta:

– a 28/2013. (VI. 28.) ön-
kormányzati rendeletet az
önkormányzat 2013. évi
költségvetésérõl szóló 5/
2013. (II. 21.) önkormány-
zati rendelet módosításá-
ról.

A rendelet megtekinthetõ
ügyfélfogadási idõben a
polgármesteri hivatal szer-
vezési csoportjánál.

Demeterné
dr. Venicz Anita jegyzõ

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatom Sárbogárd város lakosságát, hogy Sárbo-
gárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete az
1/2012. (I. 06.) kth. sz. határozatával a Közép-Dunántúli
Operatív Program keretében meghirdetett „Értékmegõr-
zõ és funkcióbõvítõ város-rehabilitáció a 10.000 fõ feletti
és 20.000 fõ alatti városokban” címû (kódszám:
KDOP-3.1.1/B-11) pályázati felhívásra a Sárbogárdi Ró-
mai Katolikus Egyházközséggel közösen, konzorciumi
formában pályázat benyújtását határozta el.
A konzorcium vezetõje: Sárbogárd Város Önkormányza-
ta.
A projekt címe: „Újratervezés” – Sárbogárd város köz-
pontjának megújítása.
Pályázati azonosító: KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001.
A pályázat keretében megvalósult a városháza (polgár-
mesteri hivatal) ügyfélszolgálat–információs központ ki-
alakítása, akadálymentesítéssel.
Az új helyen – a polgármesteri hivatal fõbejáratától jobb-
ra, a lépcsõ felé – az ügyfélszolgálat 2013. július 8.
napján (hétfõ) 8 órától a szokott rend szerint mûködik:
hétfõtõl csütörtökig 8 órától 11.30-ig és 12.30-tól
15.30-ig, pénteken 8 órától 12.30-ig.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fejér Megyei Igazgatósá-
gának (NAV) csütörtökön 14 órától 16 óráig tartó ügyfél-
fogadása szintén az új ügyfélszolgálati pultnál történik,
elsõ alkalommal 2013. július 11-én.
Az ügyfélfogadás közötti idõszakokban a fõbejárat – ön-
mûködõ ajtó – kívülrõl zárva van.
A régi ügyfélszolgálat bejárata, közismert nevén „Zöld
Kapu” 2013. július 8-ától zárva van, onnan a polgármes-
teri hivatalt megközelíteni nem lehet.
A Fejér Megyei Kormányhivatal Sárbogárdi Járási Hiva-
tal Okmányirodai Osztályának, Hatósági Osztályának va-
lamint Járási Gyámhivatalának elérhetõsége és ügyfél-
fogadási rendje változatlan.
Kérem tisztelt Ügyfeleinket az ügyfélfogadási rend betar-
tására.
A változtatásokkal kapcsolatosan telefonon és elektroni-
kus úton is állunk ügyfeleink rendelkezésére a 06 (25)
520 270-es számon, valamint a hatosag@sarbogard.hu
e-mail címen.

Dr. Varnyu Péter aljegyzõ–hatósági osztályvezetõ
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Családi körben
A szeretet köré szervezõdött a sárbogárd–
sárszentmiklósi evangélikus közösség csa-
ládi napja szombaton a miklósi evangéli-
kus templomnál. E kulcsszót bontotta ki
Bõjtös Attila nyitó igehirdetése, az azt kö-
vetõ bábelõadás, majd Sefcsik Zsolt elõ-
adása a szeretetnyelvekrõl.
Sefcsik Zsolt a Szeretethimnusz soraival
nyitotta gondolatait. A szeretetnek ezer-
nyi árnyalat létezik, ám a sokszínûség
egyúttal sok harcot is jelent. Számos csa-
ládban látni e szeretetharcokat elbukni.
Kihez, hová fordulhatunk segítségért? A
hit szerint nemcsak forrása van a szeretet-
nek, hanem vannak instrukciók is, amiket
meg lehet tanulni, hogy hogyan gyakorol-
juk a szeretés mûvészetét. Ez azonban
azért sem könnyû, mert nem csak ész szint-
jén mûködik az ember. Gary Chapman ke-
resztény írót idézve Sefcsik Zsolt kifejtet-

te: öt fõ „színe” van a szeretetnek: az aján-
dékozás, az elismerõ szavak, a minõségi
idõ, a testi érintés és a szívesség. Hogy ki-
nél melyik a legfontosabb, az egyénileg
változó, két ember kapcsolatában viszont
döntõ, hogy odafigyeljünk arra, mi a másik
ember fõ szeretetnyelve.
A nap folyamán Baranka György úti be-
számolóját is meghallgathatták az érdek-
lõdõk, ám fafaragásra, rajzos alkotásra és
rengeteg játékra is mód nyílt. Az udvaron
többek között mászóka, homokozó, népi
körhinta, falovacska, gólyaláb, horgászat,
csigaverseny, lengõteke vonzotta az apró-
kat és nagyokat is játékos idõtöltésre.
Egyedülálló volt a programok sorában a
„láthatatlan színház”, aminek megtapasz-
talása életre szóló, kellemesen borzongató
élményt jelentett számomra. A bátor vál-
lalkozók belépõjeggyel léphettek a meg-

adott idõpontban, egyenként a templom-
ba, ahol bekötötték a szemünket, és 10
perces lelki utazásra vittek minket a te-
remtéstõl a halálig, hangok és érintések
révén.

Hargitai–Kiss Virág

Elmélkedés a Heidelbergi Káté kapcsán
A Vértesaljai Református Egy-
házmegye gyülekezeteinek, lel-
készeinek szervezett idén is
konferenciát az Alap–Alsó-
szentiváni Református Misszi-
ói Egyházközség szombaton.
Az idei konferencia fõ témája a
450 éves Heidelbergi Káté –
mint tankönyv és hitvallás –
volt, aminek megújított ma-
gyar szövegét június 28-án dél-
elõtt fogadta el a Magyar Re-
formátus Egyház. A Kálvin Ki-
adó pedig megjelentette annak

kommentárját, Fekete Károly
tollából, valamint egy több-
nyelvû díszkiadást is.
A szokásos névsorolvasást kö-
vetõen Méhes Lajosné polgár-
mester asszony köszöntötte a
megjelent vendégeket, méltat-
va pár szóban Szabó Julianna,
az egyházközség lelkipásztora
munkásságát, megköszönve a
csüggedésekben való bátorítá-
sát.
Hõs Csaba alcsútdobozi lel-
kész áhítata kiváló bevezetõje
volt az azt követõ elõadásnak.
Egy hajós példával élve világí-
tótoronyhoz, fix igazodási
ponthoz hasonlította a hitval-
lást, az Igét. A Biblia olvasása,
megértése mentõöv, támasz az
élet tengerén, sodró viharai-
ban, s változást, fordulatot hoz
az életünkbe.
Dr. Tõkéczky László fõgond-
nok a Heidelbergi Káté törté-
neti hátterét taglalta széles kö-
rûen, nagyon érdekes, újdon-

ságként ható összefüggésekre
felhívva a hallgatóság figyel-
mét. Mint mondta: a reformá-
ció kovásszá vált a társadalom-
ban, gazdaságban, politikában
egyaránt, mivel valós társadal-
mi igényekre alapult, s hozta
magával a nemzeti elvet, a de-
mokrácia alapjait, az etikus
gazdasági racionalitást. Hang-
súlyozta: a történelem során a
közösség megmaradásáért ér-
telmes kompromisszumokat
kellett tenni Magyarország-
nak, a politikának, protestan-
tizmusnak. A református törté-

nelemszemlélet az élni, ahogy
lehet elven alapul. Lehet már-
tírkodni, de mire megy ezzel az
ország? Ha nincs megmaradás,
akkor nincs jövõ.

A konferencia elõadója volt
még Németh Pál pestlõrinci
lelkész, akinek gondolatait kö-
tetlen beszélgetések követték
az elhangzottakhoz kapcsoló-
dóan. A záró istentiszteletet
Sándor Levente sárbogárdi be-
osztott lelkész tartotta.

Hargitai–Kiss Virág
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Könyvtári nyári
nyitva tartás 2013

Értesítjük
kedves olvasóinkat,
használóinkat, hogy

könyvtárunk július, augusztus
hónapban szombatonként

ZÁRVA lesz.

Nyitva: kedd, szerda, csütörtök,
péntek 9–18 óra.

Zárva: szombat, vasárnap, hétfõ.

Madarász József Városi Könyvtár

Vetés és aratás
Beköszöntött a nyár mindenki életébe, itt a nyár, az aratást lassan
elkezdik a földmûvesek, betárazunk egy évre rozsból, búzából.
Hisz ki mint vet, úgy arat, szól a mondás. Ezt lehet átvitt értelem-
ben is venni. Aki gonoszságot vet, az gonoszságot is fog aratni. Aki
szeretetet vet, az pedig szeretetet fog aratni. Szerintem eme köz-
mondás értelmét sokszor el szoktuk felejteni, hová kellene vetni a
bajos dolgokat. A Biblia segít: „Minden gondotokat Õrá (Istenre)
vessétek, mert neki gondja van rátok” (1Péter 5:7).
Ezekkel a gondolatokkal tértem haza vasárnap a miklósi refor-
mátus imaterembõl, ahol „Vetés és aratás” címmel felolvasó-dél-
utánt tartott a református közösség.

Elsõként Hegedûsné Erdõdi Judit köszöntötte az összegyûlteket
nagy szeretettel, majd közösen elénekeltük a 65. zsoltárt („A
Sionnak hegyén Úristen”), amit Hegedûs Zsófia klarinéton kí-
sért. Igeolvasás és közös imádság után Krieger menüettjét Varga
Petra klarinéton játszotta el a közönségnek.

Sok érdekes történetet hallhattunk ezen a délutánon. Az egyiket
Horváth Réka olvasta fel nekünk: Paavo gazda históriáját, aki szí-
vós földmûves, és az egymást követõ rossz termésû években kény-
telen volt fenyõkérget sütni a kenyerébe. Mikor aztán Paavo vé-
gül jó termést takaríthat be, akkor is azt mondja asszonyának,
hogy „felerész kérget süssön a kenyérbe”, mivel „elfagyott a
szomszédunk vetése”, így mutatva, hogy adj, és annál többet fogsz
kapni az életben, vagy talán még fontosabb, hogy remélj és bízz.
A következõkben Bodnár Tamás olvasta el nekünk a pálfai szüle-
tésû Mátis István A búzaszemrõl c. novelláját. Utána Nagy József
teológus a 70 pataki diák misszióba indul címû történetet osztotta
meg velünk.
Az izgalmas elõadásokat könnyed dallamok váltották fel. Siák
Magdi többször is énekkel ajándékozott meg minden résztvevõt,
Gazsó Anna pedig egy Mozart-dallamot játszott Bõjtösné Fûke
Veronika gitárkíséretével.
Jákob Konrád és Mészárosné Sinkó Edit a mai Afganisztán ke-
resztyén missziójából elevenített fel bizonyságtételeket. Végeze-
tül Jákob Konrádné mesélt keresztfia, dr. Tatai István megtérésé-
rõl, ahogy lassan megérett a hitre, mint egy búzakalász. Õ ma a
hatvani református gyülekezet lelkipásztora.

A már szokásosnak mondható duó,
Szummer Ádám és Koska György töb-
bek között az Ébredj, bizonyságtevõ lé-
lek címû darabot fújták el nekünk.

Mindannyian békére lelhettünk ezek-
ben a percekben, amiket együtt töltöt-
tünk.

A délután folytatásaként szeretetven-
dégség volt, ahol bátran lehetett beszél-
getni a búzáról, árpáról és persze a
Mennyei Atya gondviselésérõl.

Mágocsi Adrienn

Könyvajánló
Kari Hotakaimen: Az életkereskedõ

Egy kiégett író téma hiányában meglepõ üzletet ajánl Salme Malmikunnasnak, egy apró
fonalkereskedés tulajdonosának: hétezer euróért megvásárolja az asszony hosszú életé-
nek igaz történetét. A nyugdíjas nõ pedig mesélni kezd, és az író elé tár mindent, ahogy õ
emlékszik rá: férje, Paavo némaságát, Helena lányának tragédiáját, Maija lánya házassá-
gát, Pekka fia üzleti sikereit. De vajon az író valóban úgy írja meg a történetet, ahogy megállapodtak? És
Salme vajon a teljes igazságot mondja el?
Kari Hotakainen könyve megindító és humoros regény a jelenkorról, amelyben minden adásvétel tárgya,
és amelyben valódi dolgok helyett egyre inkább csak szavakkal és képekkel kereskedünk. Ha pedig már a
szavakból is kifogytunk, elérkezik a cselekvés ideje.

P. D. James: A halál jár Pemberley-ben
Az irodalmi géniuszok ritka találkozása: P. D. James, régóta korunk egyik legcsodáltabb
krimiírója ezúttal Jane Austen közkedvelt regénye, a Büszkeség és balítélet szereplõit
vonja be egy gyilkosságról és érzelmi zûrzavarokról szóló történetbe. 1803-at írunk, hat
év telt el azóta, hogy Elizabeth és Darcy megkezdték közös életüket Darcy pompás birto-
kán, Pemberley-ben, és békés, rendezett világuk csaknem támadhatatlannak tûnik.
Elizabeth remekül megállja a helyét a fõúri kastély úrnõjeként. Két szép kisfiuk született,
Fitzwilliam és Charles. Elizabeth nõvére, Jane és a férje, Bingley a közelükben élnek; az
édesapja sûrûn ellátogat hozzájuk; derûlátó beszélgetések folynak Darcy húgának, Georgianának a házas-
sági kilátásairól. És zajlanak a mindenki által várva várt, évenkénti õszi báljuk elõkészületei. Azután a bál
elõestéjén darabokra törik ez a nemesi idill. Egy vadul billegõ cséza száguld fel a kastély kocsifelhajtóján,
benne Lydia, Elizabeth kegyvesztett húga, akit férjével, a kétes jellemû Wickhammel együtt kitiltottak
Pemberley-bõl. Lydia hisztérikus állapotban botorkál elõ a kocsiból, azt sikoltozva, hogy Wickhamet meg-
gyilkolták. Pemberley lakói megrázó hirtelenséggel egy ijesztõ rejtély kellõs közepén találják magukat.
P. D. James, akit egész életen át tartó szenvedélyes szeretet fûz Austenhez, mesterien teremti újra a Büsz-
keség és balítélet világát, felvillanyozva egy ragyogóan megírt bûnügyi regény izgalmával és feszültségé-
vel, ahogyan csak õ képes erre...

Forrás: internet
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Amatõr Néptánctalálkozó
Sárkeresztúron

2013. június 22-én Sárkeresztúron amatõr néptánctalálkozó ke-
rült megrendezésre a Szent Iván-éji tûzugrás jegyében. A találko-
zó a Nemzeti Kulturális Alap valamint Sárkeresztúr Község Ön-
kormányzatának támogatásával valósult meg.
A községben korábban mûködött már néptánccsoport az általá-
nos iskolában, de az idõk során megszûnt. 2012 elején újra felme-
rült az igény, hogy Sárkeresztúrnak legyen saját néptánccsoport-
ja. Az elképzelést tettek követték, és a kezdetben lányok, asszo-
nyok által alkotott Kacifánt néptánccsoport megkezdte a munkát
Csapó Tímea vezetésével. A csapattagok között vannak olyanok,
akik már rendelkeznek néptáncos múlttal, illetve olyanok is, akik
most ismerkedtek meg e mûfajjal. Azóta a csoport fiúkkal is kibõ-
vült.
Sikeresen pályáztak e fesztivál megrendezésére, melyen a Han-
tosi Bokréta Néptáncegyüttes, a Mezõszentgyörgyi Néptánc-

együttes, az Aba Sárvíz Mûvészeti Alapiskola egyik néptánccso-
portja és Kicevice Citerazenekara, valamint a helyi néptánccso-
port vett részt.
A szép számú közönség többféle tájegység táncait láthatta, töb-
bek között dél-alföldi, rábaközi, kalotaszegi, szatmári, mezõföldi
és felcsíki táncokat. A színvonalas produkciókat a nézõk lelkes
tapsa kísérte, melyet még élvezetesebbé tett, hogy Antal István és
zenekara élõben húzta a talpalávalót.
A mûsor után vacsora és táncház várta a vendégeket, majd ezt kö-
vette a tûzugrás, melynek alapja a tûz tisztító, gonoszûzõ erejébe
vetett hit.
A sárkeresztúri Kacifánt néptánccsoport köszönetét fejezi ki a
résztvevõknek és mindazoknak, akik bármilyen módon segítették
a rendezvény sikeres lebonyolítását.

Bognár Anita

Filmajánló
DAL MARIONNAK

A kissé zsémbes és zárkózott Arthur (Terence Stamp) nem nézi jó
szemmel felesége hóbortját. Marion (Vanessa Redgrave) ugyanis
betegsége ellenére nagyon is aktív tagja a helyi kórusnak, ahol egy
fiatal kórusvezetõ, Elizabeth (Gemma Arterton) borzolja a kedé-
lyeket. Arthur végül mégis enged felesége kérésének és csatlako-
zik a szokatlan kórushoz, hogy elénekelje az utolsó dalt Marion-
nak.

A Dal Marionnak egyes pillanataiban valósággal kitépi a szívet,
hogy egy-két jelenettel késõbb derûsen, simogatva helyezze visz-
sza. Klasszikus könnyes-mosolygós film, ami után egy picit szebb-
nek és elviselhetõbbnek tûnik az élet még akkor is, ha nem lakik a
közelünkben nyugdíjaskórus.

SZÖRNYEGYETEM
A Szörnyegyetem (eredeti címén Monsters University) egy
2013-as, számítógép-animációs amerikai film, a Pixar Animation
Studios és a Walt Disney Pictures immáron tizennegyedik közös
munkája. A film a 2001-es, nagy si-
kerû Szörny Rt. elõzményfilmje,
mely mûfajra ez az elsõ példa a
Pixar stúdió történetében.
A film története tizennégy évvel ez
elsõ rész kezdete elõtt játszódik. A
Szörny Rt. két hõse, James P.
Sullivan, „Sully” és Mike Wazows-
ki beiratkoztak a Szörny Egyetem
nevû fõiskolára, hogy kitanulják az
ijesztgetés szakmáját. A történet
azt bontakoztatja ki, hogy a két
szörny hogyan vált riválisokból a
legjobb barátokká.

Forrás: internet
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Együttmûködés a Fejér Megyei Cigány Területi
Kisebbségi Önkormányzattal

A katasztrófavédelmi ismeretek erõsítése, a hátrányos helyzetû
roma tanulók esélyegyenlõségének növelése és az egész életen át
tartó tanulás megalapozása érdekében együttmûködési megálla-
podást kötött a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és
a Fejér Megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat július
2-án, kedden Székesfehérváron.

Az együttmûködés célja a roma kisebbség bevonása az életet és a
vagyonbiztonságot veszélyeztetõ természeti és civilizációs ka-
tasztrófák megelõzésébe, szükség esetén a károsító hatások elle-
ni védekezésbe, továbbá a helyreállítás és újjáépítés végrehajtá-
sába. Emellett a szervezetek a jövõben részt vesznek az egységes,
moduláris tûzoltószakképzésre jelentkezõ roma fiatalok tájé-
koztatásában és toborzásában.

Szabó-Bisztricz Anett tû. hadnagy, megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

Kismotorfecskendõ-szerelési
bajnokság Sárosdon

A csapatszellem építésének szerves részét
alkotják a kismotorfecskendõ szerelési
versenyek a tûzoltók körében. Ennek szel-
lemében a III. Országos Kismotorfecsken-
dõ-szerelési Bajnokság ötödik fordulóját a
sárosdi sportpályán rendezték meg június
29-én. A Fejér megyei tûzoltókat a Sárbo-
gárdi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság
két csapattal is képviselte.
Gyorsaságukat és ügyességüket úgyneve-
zett modern és retro kategóriában is össze-
mérték az ország minden részébõl érkezõ
kollégáikkal. A megmérettetés nagyon
szép sikerrel zárult, ugyanis a sárbogárdi-
ak 1-es csapata 27,48 másodperces idõ-
eredménnyel az eddigi legjobb megyei
eredményt érte el, amely a kategória III.
helyét jelentette számukra.
A Fejér Megyei Tûzoltó Szövetség elnöke,
Mihály János ny. tû. ezredes különdíjjal ju-
talmazta a sárbogárdiak 1-es csapatát,
mint a megye legeredményesebb verseny-
zõinek teljesítményét.

Eredmények:

Modern kategória

I. Püspökladány HTP, II.
FKI XI. HTP, III. Sárbogár-
di HTP

Retro kategória

I. Hegykõ ÖTE, II. FKI XI.
HTP, III. Böhönye ÖTP

Fotók: Sárbogárdi Hivatásos
Tûzoltó-parancsnokság

Farkas-Bozsik Gábor
tû. százados
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Mindig lesz mit tenni
Ha a Vajtán és a környéken élõ emberek-
nek azt mondom, hogy Rucz-farm, akkor
szinte kivétel nélkül vágják rá, hogy isme-
rem. Ha azt mondom, Irénke néni, szintén
ezt a választ kapom. Az elmúlt héten sokat
beszélgettem Rucz Jánosné Irénke néni-
vel, aki hosszasan beszélt az életérõl, a hit-
vallásáról, s fõképp a családjáról. A törté-
netét hallgatva úgy gondoltam, hogy talán
nem csak nekem kéne ismernem az életét –
õt magát már sokan ismerik, múltját vi-
szont talán annál kevésbé.
A Rucz-farmon Irénke néni lakóháza felé
közeledve az embernek mindig jobban tát-
va marad a szája a festménybe illõ kilátás-
tól: a gyönyörû, hosszasan elnyúló terüle-
ten Zweigelt szõlõtõl roskadozó tõkék mö-
gött a halastóba telepített több mint ezer
hal látványa után az egyre sárgálló napra-
forgótáblán akad meg a szemünk, míg meg
nem pihen a paletta minden színében
pompázó földeken és dombokon. Egy
cseppnyi Toscana – gondolhatnánk, ha ép-
pen nem tudnánk, hogy a világ mely táján
járunk.
Irénke több mint 20 éve, 1991-ben tért ha-
za Vajtára. Gyerekkorában is itt élt, ám
Keszthelyen tanult mezõgazdasági techni-
kumban, aztán Gyönkön dolgozott, itt is-
merkedett meg a férjével, akivel Siófokon
éltek, de Irénke néni mindig hazavágyott
Vajtára. Talán az õsök szeretete vonzotta
annyira haza.
– Kezdjük az elején, hiszen annyit mesélt a
családról. Mi a helyzet a nagyszülõkkel?
– A nagypapa 1876-ban született és
1915-ben halt meg. Ez alatt az idõ alatt kint
volt Amerikában (1904-5-ben mentek ki),
Ohio államban, ahol sóbányában dolgoz-
tak két testvérével együtt, hogy jobb életet
teremtsenek itthon, Magyarországon. Az
én nagypapám már nõs volt, tehát úgy
ment ki, hogy az édesapám már megvolt.
Nagyon nehéz munkájuk volt, küldte haza
a pénzt, a nagymamámnak az édesanyja
mindig tett hozzá két pengõt, így 100 pen-
gõnként berakták a pénzt, és azon vették
ezt a birtokot, ahol most vagyunk. Ezek-
nek a nagyszüleimnek három gyerekük
született, az egyikük közülük az én édes-
apám, aki kisbirtokos volt. Õ feleségül vet-
te az édesanyámat, akiknek kocsmájuk
volt Pálfán.
– Látom a családfán, hogy hárman vannak
testvérek. Hogy emlékszik a gyerekkorára?
– A gyerekkorom nagyon szép volt. Óvo-
dáskoromban már volt szüreti felvonulás.
Mi, pici lányok is fel voltunk öltözve szép
ruhába, és odaültettek minket a bíróné
mellé. Az iskoláskoromra is emlékszem,
mert a régi varroda helyén volt az iskola.
Nem voltam kitûnõ tanuló, nem voltam a
legrosszabb sem, meg a legjobb sem. Édes-
apámék kisbirtokosok voltak, és nekünk is
kellett dolgozni, legeltetni, libákat õrizni,
meg amit meg tudott csinálni valaki ilyen
pici korában.

– Hova vitte az élet ezután?
– Keszthelyre kerültem három évre a me-
zõgazdasági technikumba. Szerettem ott
lenni, de az elsõ hónapok nehezek voltak,
be kellett illeszkedni a városi emberek kö-
zé. Más világban éltek. Egy parasztlány
azért nem olvas annyit. Most is más egy vá-
rosi meg más egy falusi lány, pedig már
nem úgy van, hogy dolgozni kell nekik,
mint nekünk kellett azelõtt. De amikor ki-
helyezték a mi osztályunkat az iskolából
gyapotot szedni Rácegrespusztára, ott bi-
zony elsõ lettem, mert ott dolgozni kellett.
– A technikum után elkerült Keszthelyrõl.
Hogyan folytatódik ezután a történet?

– Gyönkön dolgoztam, ahol férjhez men-
tem. Szépen éltünk a férjemmel 21 évig.
Van két gyermekünk, Attila meg Csaba.
Imádom õket, a férjem is nagyon szerette
õket. 9 év múlva Siófokra költöztünk, az
anyósomék ott laktak.
– Mivel foglalkoztak Siófokon?
– A Pannónia vendéglátó-ipari vállalatnál
dolgoztunk, innen mentem nyugdíjba. Na-
gyon sok üzletet vezettem Siófokon, pél-
dául a Fogas éttermet vagy a Piroska csár-
dát. Közben elvégeztem az üzletvezetõit is,
és a férjem azt mondta, hogy amikor a gye-
rekek már nem járnak iskolába, akkor me-
hetek ki üzletet vezetni. Addig irodában
voltam irodavezetõ meg könyvelõ. Késõbb
jöttem rá, hogy az én édesanyám kocsmá-
roslány volt Pálfán, és én pici koromban
belenõttem az üzletbe, a vendéglátásba.
Például a nagypapa azt mondta: „Irénke,
nem szabad kifelé söpörni a kocsmából a
szemetet, mert akkor kisöpröd a szeren-
csét!” Ezek megmaradtak bennem, sok
gyereket meg is tanítottam rá Siófokon.
Biztos hogy rajtam kívül a gyerekeim gén-
jeiben is benne van ez a hivatás, mert

mindketten vendéglátással foglalkoznak.
Eredetileg a nagyobbik, Attila autószere-
lõ, a kicsi mezõgazdasági technikumot
végzett Kaposváron. Csaba mellettem volt
8-10 évig helyettesként. Most önállóan
jobban csinálja, mint én csináltam valami-
kor az életben. A 4 unokámból 3 ugyan-
csak vendéglátással foglalkozik.
– Lehet, hogy nem is a gének mûködnek, ha-
nem a jó példa, amit láttak, hogy szerethetõ
munka ez. Végül Siófokot hátrahagyva mé-
giscsak hazajött.
– Miután meghalt a férjem, még egy dara-
big ott éltem, aztán 1991-ben költöztem
haza Vajtára.

– Mi történt, miután hazajöttek Vajtára?

– Mikor hazajöttünk, csináltunk egy cuk-
rászdát és egy tánctermet, ahol minden
szombaton bál volt. Aztán van a szüreti
mulatság, mert az egy ideig nem volt
Vajtán. A gyereknapot is én szerveztem,
meg gyerekeknek összejöveteleket. Volt a
birtoknak a 100 éves évfordulója is, és volt
olyan, hogy összehoztam a Márkus csalá-
dot, ahova sokan jöttek el.

– Most mik a célok?

– A legnagyobb most a 2 hektár erdõ, amit
nemrég telepítettünk, kerítettünk be. Ta-
lán már nem kellett volna ennyi idõs fejjel,
de én mondtam a gyerekeknek: így érzem
jól magam, hogy mindig van mit tevékeny-
kedni; nekem az öröm. Az én édesapám
imádta az erdõt, vadász volt, mindenhova
járt – ez is a génjeimben van.

– Sok örömet és egészséget kívánok mind eh-
hez, mind pedig ahhoz, hogy mindezt a csa-
láddal együtt tudja élvezni!

Menyhárt Daniella
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Vándorlásaim 45.
Különös élmény a csaknem kiürült homokos folyómederben ke-
resni a sodrást, ahol mélyebb a víz és könnyen halad a csónak. Ha
idõnként megfeneklünk, akkor kiugrunk a hajóból, s toljuk, húz-
zuk elõre. Közben meg-megmerülünk a kristálytiszta vízben, s ez
nagyon jólesik a hõségben. Az árpási hídról helybeli fiatalok bá-
mulnak bennünket. Kijöttek fürödni, strandolni. A vízbõl kiemel-
kedõ, nagy homokpadon gyerekek csurgatott homokból egész
erõdítményrendszert építenek.
Ahogy elhagyjuk Árpást, újra mélyül a víz. Itt már érezhetõ a Du-
na visszaduzzasztó hatása. Közeledik Gyõr, a folyók városa. Négy
folyó: a Rába, Rábca, Marcal, Mosoni-Duna találkozik itt, s ötö-
dikként a Vének-Dunában egyesülve folyik át a városon. A város
ráépült a folyóra. Az egyes városrészeket a folyók választják el
egymástól.
Különös hangulata van, amikor egyszer csak bent találjuk magun-
kat a város közepén. A folyókat átívelõ hidakon dübörögnek az
autók, a parton mégis ártéri erdõ kíséri utunkat. A kiszélesedõ
mederben méltóságteljesen hömpölyög az egyesülõ négy folyó vi-
ze. Felszínén vadrucák csapatai ringatóznak. A túloldalon a bazi-
lika kettõs tornya emelkedik a város fölé. Emitt, ahol mi evezünk,
hosszú homokos part húzódik, ahová kiárad a hûs vízre a hõség
elõl a fél város. Még sincs zsúfoltság. Természetes formájában
hagyták meg ezt a területet a gyõriek. Ennek természetes oka,
hogy igazából mást nem is tehettek, mert magas vízállás idején víz
alá kerül itt minden. A csónakházak is ezért állnak lábakon.
A gyõriek együtt élnek a vad folyók változékonyságával. Alkal-
mazkodnak hozzá. Erre jó néhány árvíz tanította meg õket. A leg-
utóbbi, az emlékezetes 1954-es nagy árvíz pusztításai után egy
egész városrészt kellett újjáépíteniük. Ezután megerõsítették a
gátakat, s a Mosoni-Dunának új meder megépítését kezdték meg,
hogy a lezúduló árhullámok gyorsabban elhagyják a város terüle-
tét. Ez a munka most is folyik.
A szabad strand alsó végén táborozunk le. Sûrû bokrok rejteké-
ben állítjuk fel sátrunkat. A parti nádasban elrejtjük a csónakot,
városi ruhába öltözünk, s egymást kézen fogva besétálunk a vá-
rosba. Késõ este van már. A felhevült kövekbõl forróság árad.
Megmerítkezünk a nagyvárosi élet nyüzsgõ zsivajában. Egy esti
szórakozóhely utcára nyíló teraszán asztaloknál szerelmespárok
szürcsölik szalmaszálon a limonádéjukat, miközben hallgatják a
bús szaxofonos méla improvizációit. A zenész fehér porcelánnad-
rágban egy bárszéken ül. A hangszerébõl áradó hangokba beleha-
jolva csukott szemmel adja át magát a pillanatnyi érzések lüktetõ
hullámainak. Mellette zongorista fogja be a dallam akkordjait,
miközben virtuóz futamokkal kér szót õ is magának. A dobos egy
szál jazzdobon rumbaseprõvel zizegi alá finoman a ritmust. Meg-
állunk a terasz elõtt, hallgatjuk a zenét. Nem kívánkozunk arra,
hogy bemenjünk, s mi is leüljünk pénzt költeni. Csak bámészko-
dunk. Aztán vált a zongorista, egy régi sláger akkordjaival invitál-
ja a párokat táncba. A szaxofonos belekezd a dallamba: „Stran-
gers in the night…” – búgja a hangszer Frank Sinatra híres szá-
mát. A zenére egyre több pár kap kedvet, s lassan megtelik a tánc-
parkett. Oldalba bököm Anit:
– Hölgyem, szabad egy táncra?
Ani szabadkozik:
– Itt, kint az utcán?
– Itt, kint az utcán! – és már karolom át, és táncolunk a szép zené-
re.
Egy sétáló pár megáll:
– Nézd, ezek itt táncolnak! – mutat ránk a lány.
– Neked is kedved támadt egy táncra? – szól a párja, és már fogja is
át a lány derekát.
Egy idõ után azt vesszük észre, hogy öt-hat pár táncol körülöt-
tünk. A szám végén megtapsolják a zenekart. A tapstól föllelke-
sülve a zenészek egy rockyba kezdenek. Hát, ezt nem lehet abba-
hagyni! Pörgünk-forgunk, már szakad rólunk a víz, de így szuper!
Kifulladva állunk meg, amikor elhangzik a zene záróakkordja, az-
tán elkapom Ani kezét, húzom ki a bámészkodók tömegébõl, és
elszaladunk. Élvezzük a futást. Megállunk egy nyomkodós ivó-

kútnál. Jólesik a friss víz. Leülünk egy padra pihenni. Hallgatjuk a
város neszeit, aztán egymást átölelve indulunk vissza a dunai va-
donba. A sátrunk érintetlen, sehol egy teremtett lélek. Mintha
nem is itt lenne az orrunk elõtt egy nagyváros. Levetkõzünk. Jól-
esik belerohanni pucéran a langyos-hûs Dunába. A víz hullámain
ringanak a város fényei. Felfrissülve dörzsöljük a testünket a nap
illatával teli törülközõinkkel. A parton ülve még merengünk bele
a fényes sötétségbe. A toronyóra tizenkettõt üt. Nem baj, hogy
késõ van. Holnap pihenõnapot tartunk.
Megszoktam a hajnali kelést. Nem kellene, mégis fölébredek,
ahogy virrad. Kiülök a partra. Fecskék szántanak a víz fölött. Sze-
dik össze a bogarakat, s viszik a csemetéiknek.
Némi pénzt veszek magamhoz, és elindulok a Püspök-szigeten
befelé, hátha találok a közelben boltot. Egy kis gyaloghídon átér-
ve kertes házak közé jutok. Az egyik sarkon megpillantom a bol-
tot. Hatkor nyit, néhány korán kelõ háziasszony már várja a nyi-
tást, hogy reggelire vigyen friss tejet, kenyeret a családnak. A
kenyereskocsi elõttünk teszi le a bolthoz a még meleg vekniket,
péksüteményt. Egy nagy, fonott kalácson akad meg a szemem. Ez
nekem kell! Megveszem, hozzá zacskós kakaót is kérek. Ünnepi
reggelink lesz!
Mire visszaérek, Ani már a parton mosakodik a Dunában.
– Hol jártál, báránykám? – kérdezi nevetve, amikor észrevesz.
– Kertek alatt, asszonykám! – válaszolok a felelgetõs gyermek-
verssel.
– Mit hoztál, báránykám? – felel vissza, ahogy látja a csomagomat.
– Foszlós kalácsot, hideg kakaót, mézes csókot, asszonykám.
Nevetve öleljük át egymást, aztán nekiülünk a friss reggelinek.
Utána még egy kiadós reggeli fürdéssel frissítjük magunkat, aztán
besöpörjük a sátorhoz vezetõ nyomokat. Ágakkal, lombbal rejt-
jük el a véletlenül erre tévedõk szeme elõl a csónakot, s indulunk
városnézõ sétánkra. A part még kihalt, csak a városgondnokság
emberei szedik össze a szemetet, ürítik a kukákat. A bódéjánál a
vízimentõs készíti ki a fölszerelését: a rácsos ülésû, kékre festett
széket, a kis asztalt, a csónakba az evezõlapátokat.
A folyóágak egyikén átívelõ hídon megyünk be a városba. Gyõr
középkori cívisházai feledhetetlen kamaszkori könyvélményemet
idézik föl az itteni marhakereskedõk életérõl. A lábon hajtott
szürkemarhacsordákat már a török idõktõl itt vették át a gyõri ku-
pecek, s aztán saját embereikkel hajtották föl azokat Bécsbe és az
európai piacokra. Az ebbõl szerzett gazdagságból épült naggyá a
város, amely a tatároktól és a törököktõl Bécset védte.
A Püspökvár bástyájáról a Vének-Dunára látunk. Itt szolgált a
háború elõtt Apor Vilmos püspök. Nagymamám mesélte, hogy az
embereket védte, amikor 1945-ben bevonultak a városba az oro-
szok, és egy orosz katona ezért agyonlõtte. A bazilikában megcso-
dáljuk Szent László hermáját (aranyból készült maszkját). A dél-
utáni melegre érkezünk vissza táborhelyükhöz, s bekapcsolódunk
a helyi strandéletébe. Fürdünk, napozunk késõ estig.
Folytatom.

Hargitai Lajos
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A lánglelkû tiszteletes
5. rész

Forgács Endre a világháború elõestéjén hal meg 1913. június
4-én. Lelkészi pályája a kiegyezéstõl az utolsó békeévig tartó idõ-
szakot fogja át. A magyar történelemben ez a dualizmus, a polgá-
rosodás, az iparosítás kora. Egyházi viszonylatban az 1868-ban
életbe léptetett törvénynek (LIII tc.) köszönhetõen helyreáll a re-
formátus egyház belsõ szabadsága. Miközben a racionalizmus és
a liberalizmus uralja a teológiai gondolkodást, megindul a nép-
egyházat felrázni akaró belmisszió. 1881-ben az egyházkerületek
egyesítésébõl létrejön az Evangélium Szerint Reformált Magyar-
országi Keresztyén Egyház, életbe lépnek 1894-95-ben az egyház-
politikai törvények. Forgáccsal ez a világ zárult le. Vele együtt tá-
voztak a kor meghatározó egyéniségei a környezetében. 1908-ban
temette el Halász Károly fõgondnokot, 1912-ben még prédikál
szeretett esperese, Koncz Imre hamvai felett. Az agg Huszár
Ágoston 3 évvel, míg az öreg Haraszthy, aki Forgáccsal egykorú
volt, 10 esztendõvel élte túl lelkészét.
A helyi lap, melyet Forgács támogatott írásaival és amelynek szer-
kesztõje is volt, hosszú cikkben búcsúzik tõle:
„Bár az utóbbi idõben erõsen megrendült a 64 éves lelkipásztor egész-
sége, halálhíre mégis általános megdöbbenést és leírhatatlan részvé-
tet keltett. Hirtelen jött a halál s a szegény, beteg szívvel pár pillanat
alatt végzett. Szívszélhûdés ölte meg õt is, mint az utóbbi idõben nagy
részét szívünkhöz nõtt fele barátainknak. Reggeli öt óra körül felkelt s
kiment a folyosóra. Ott esett össze hangtalanul, s alig, hogy visszafek-
tették ágyába, néhány perc alatt kiszenvedett. Halála szinte pótolha-
tatlan veszteségnek tûnik fel egyházára nézve. Majdnem 29 évet töl-
tött a sárbogárdi ref. lelkészi állásban s volt ékes szavú, fennköltlelkû
irányítója lelki fele barátainak.”
„Pénteken délután temette el szeretett papját Sárbogárd és a környék
református népe, de osztozott a gyászban minden teremtett lélek. Az
árván maradt paróchián Lévay Lajos, a vértesaljai ref. egyházkerület
(egyházmegye – szerk.) esperese mondott megható imát, honnét
átvitték a holttestet a ref. templom elõcsarnokába, hol Úrházy Lajos
lovasberényi lelkész (az egykori bogárdi lelkész fia – szerk.) tartott
magas szárnyalású, gyönyörû gyászbeszédet. Majd megindult a ko-
szorúkkal elborított gyászkocsi az összes bogárdi harangok zúgásától
kísérve. A sír szélén Varga Sándor iváncsai lelkész vett búcsút,
mélyen átérzett, lendületes oratióban, a szeretett pályatárstól. A
gyászszertartás közben a ref. dalárda énekelt megható gyászdalokat.
Forgács Endrével immár három, Sárbogárdon eltemetett papja van
a ref. egyháznak fennállása óta (Komáromi és Úrházy az elõzõ kettõ
– szerk.).
Rég nem perdült le annyi igaz könnycsepp temetésen, mint Forgács
Endréjén. Mintha egyetlen nagy család siratta volna egyformán sze-
retett, áldott emlékezetû, legkedvesebb halottját.”
(Sárbogárd és Vidéke, 1913. június 8.)
Varga Sándor szolgatársa, a valamikori bogárdi helyettes lelkész,
így méltatja gyászbeszédében:
„Házasságából két élõ gyermeke maradt hátra szomorú árvaságban
utána: Béla fia, a ki ép most tette le az érettségi vizsgát, és hétéves kis
leánya, Zsuzsika. (…) Élete áldott elvét önté szavakba és adta ifjú
paphõse ajakára egyik legkedvesebb elbeszélésében (Papválasztás
száz év elõtt): „Én azt tartom, hogy a tétlenség jóvá nem tehetõ sze-
rencsétlenség az emberre nézve, a munka az egyetlen, mely az életet
kitölti és szabályozza.” ... „Egyszerûség meg a kötelesség!” Milyen jól
jellemzik ezek a szavak – a saját szavai.
Mint pap ég a vágytól hirdetni Isten igéjét. A maga lelkébõl – úgy a
mint azokon az érzékeny húrokon – átszûrõdnek az égi hangok. Na-
gyon szeret prédikálni! Mikor egy-egy nagy ünnepen körülüli hívei-
nek díszes serege, a törékeny test szinte összeroskad az égi tûzben,
mely lassan megemészti a gyönge erõt, de a mely nem ég hiába. Ezer
szem könnye, ezer ajak sóhaja, ezer meghatott szempár meleg pillan-
tása mutatja, hogy nem ég hiába. ... Mondják is, hogy ott fog össze-
rogyni a szószéken. Maga is tart tõle, de ... ez az õ élete. Mikor az utol-

só napokban orvosa azt mondja, hogy meggyógyul, de nem szabad
többet prédikálnia, szinte haragos kétségbeeséssel kiált: „Miért élek
én akkor?” És bizonyára a legnehezebb harczot akkor vívta meg ön-
magával, a mikor betegágyán elkészült csöndes türelemmel várni es-
peres barátját, hogy káplánt kérjen általa.
De nem csak a nagy alkalmak szónoka volt. Mindig szerette és
ambiczionálta a maga munkáját. Hiszen még nagy betegen is maga
végezte dolgát. Régi, hû munkatársa nem akarja magával engedni
egy temetésre, mely rájuk vár. De nem lehet visszatartani. Pedig lát-
szik rajta, hogy nem bírja meg az utat. Valóban úgy is kell hazakülde-
ni a háztól kocsin. De feladatát elvégezte.
A legegyszerûbb koporsó mellett is meghatottan hirdette az igét. Ott is
mélyen szántott. Sokszor merész volt megsuhogtatni az igazság
vesszejét is – nem egy emléke maradt fenn. A legveszedelmesebb fel-
adat, de õ azt is mûvészien oldotta meg.”
Forgács Endrét a Huszár-temetõ egyik útjának a sarkára temetik
el, a Mészölyök és a Décseyek mellé. A gyülekezet 1918-ban állít-
tat síremléket számára. A sírkövére a szomorúfûz alá rávésik a
Kálvin-csillagot is, „a boldog feltámadás reménysége alatt” fel-
irattal körbevéve.
Érdekes, hogy mikor Forgácsot, mint helyettest megválasztják
rendes lelkésznek, nem tudunk egyetlen pályázóról sem a bogárdi
állásra. Ellenben mikor meghal, 19 jelöltet sorol fel a jegyzõ-
könyv. Ez valamit mutat a gyülekezet jó hírérõl, megbecsülésérõl.
Az átmeneti idõszakra a hajdúdorogi káplánt, Tomanóczy Jánost
rendelik ki helyettesnek. Az új tiszteletest, Kis Dánielt már 1913
szeptemberében megválasztják a felvidéki Alistálról, aki 1914
elején kezdi meg itteni szolgálatát. De ez már egy új korszak, má-
sik történet…

(-b -n)
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Lapszemle 1913. június 29.
Hírek
A hírek egyike még mindig az iskolások
budapesti kirándulását idézi. Hiába, a vi-
déki lurkóknak sok élményben lehetett ré-
szük. Álnévvel a titokzatos „Aida” aláírás-
sal közöl a karcolat egy beszélgetést, no, mi
másról, mint a szezonhoz illõ témáról: a
nyaralásról.
Gyermekszáj A sárbogárdi iskolás gyerekek
budapesti kirándulása alatt történt az alábbi
jóízû eset. Dél felé járt az idõ, mikor a gyerek-
sereg Budáról az állatkertbe vonult villanyo-
son. A nap harmadmagával sütött s a megra-
kott villanyosba izzadtak a gyerekek agyon.
Egyszerre megszólal a kis Kéring Lajoska:
-Kisasszony kérem, tessék rácsavarni a masi-
nát a „hideg”-re, hogy ne legyen ilyen meleg!
Házasság Holczer Irént, Holczer Mór sárbo-
gárdi gõzmalom tulajdonos leányát, f. hó
22-én vezette oltár elé Schwarcz Sándor
ráczalmási kereskedõ.
Karczolat
Egy család nyaralása
Elsõ ur: Nos, kedves Blõd úr, még mindig ide
haza? Hová fog az idén nagyra becsült csa-
ládjával nyaralni menni?
Második úr: Ah, ez a kérdés, ez megöl en-
gem. „Hova megy kedves családjával?” Ezt
kérdik mindenkitõl és ez helyes is, természe-
tes is. Más család fogja magát, és szépen el-
megy nyaralni: Siófokra, vagy ha egyik másik
családtagnak köszvénye van elküldik Pös-
tyénbe és levan. De én, mi ahányan és aho-
gyan vagyunk: unikuma vagyunk a világnak.
Akar valami új dolgot hallani? Figyeljen. El
fogom mondani, mit csinálunk én és a csalá-
dom az idén nyáron.
Elsõ: Egy nagy fül vagyok.
Második: Hát bevezetésül jövök én. Nekem a
gyomrom okoskodik, az idén tizedszer látom
meg Karlsbadot. Most jön a feleségem. Ez
diszkrét dolog, de õt sürgõsen Alsótátrafü-
redre küldték az orvosok. A nagy leányom
neurastheniás, Máriavölgybe fog menni,
esetleg Ausztriába, Graffenbergbe. A fiam
akrófulózusos, a vakáczióját Gleichenberg-

ben fogja tölteni. Aztán van két ikrem. Az
egyiknek vas kell, mert gyenge, vérszegény,
ezt elküldöm Spaba. A másiknak kén kell,
ezt meg leadom Trencsén-Tippliczre.
Elsõ: Milyen jó hogy nincs több gyereke.
Második: Azért még nincs vége a komédiá-
nak. Az anyósom, aki mint tudja, feleségem-
mel mint egyedüli hozomány jött hazámba,
nagyon elhízik: ezt küldöm Budára, a sósfür-
dõbe. Tudja, az a Gellért-hegy alatt van, ott
most sziklaomlás van. Hátha talán?… Az
apósom, aki nem lakik ugyan nálam, de
pénzt tõlem veszi kölcsön, szellemi túlerõlte-
tésben szenved. Kérem, egy lisztkereskedõ
szellemi túlerõltetésben! Õ Cirkvenicán fog
üdülni, vagy Lovranában, vagy Syltben, eset-
leg Trouvilleben, mit tudom én, melyiket fog-
ja választani. Hát ugy-e jól össze vagyunk vá-
logatva? Most már mit válaszoljak az ön egy-
szerû kérdésére: Hová viszem az idén a csa-
ládomat? Mi az egész világra megyünk a nyá-
ron. A Blöd-család képviselve lesz a konti-
nens minden részében.
Elsõ: Ez elég szomorú és kellemetlen eset.
Önnek rettenetesen kell keresnie, hogy ezt
bírja. Máriavölgy, Gleichenberg, Buda, Cir-
kvenica, Sylt, szent egek, ez pár ezer koronát
jelent.
Második (csodálkozva néz rá): Hogyan?
Maga azt hiszi?... Hát nem mondtam?
Elsõ: Mit?
Második: Hogy természetesen minderre
nincs pénz. Ezek csak tervek, ábrándok, de
azért mind otthon maradunk. Na ja, ha-
nem…
Elsõ: Hát akkor vigye el az egész családját
valami tisztességes, olcsó kis helyre nyaralni.
Második: Minek? Nincs értelme. Az mi raj-
tunk nem segít. Mi egy szerencsétlenül össze-
válogatott család vagyunk és egyedüli szeren-
csénk az, hogy nincs pénzünk, mert nincs az
a vagyon a világon, amit a mi nyavalyáink föl
ne emésztenének. A legrosszabban még ez a
legjobb.
Aida

(-b -n)

Nyelvész leszek,
fát nevelek

„Amikor 5 éves voltam, anya azt mondta, a
boldogság a kulcs egy szép élethez. 6 éve-
sen, amikor iskolába mentem és megkér-
dezték, mi akarok lenni, ha nagy leszek, azt
írtam: boldog. Azt mondták, hogy rosszul
értelmeztem a kérdést. Azt mondtam,
rosszul értelmezték az életet.” (John Len-
non)
Egészen kicsi korunktól kezdve bombáz-
nak minket azzal a kérdéssel, hogy „No, és
mi leszel, ha nagy leszel?” Kérdem én: hon-
nan tudhatná az ember, hogy mi válik majd
belõle, ha még az elsõ pöttyös labdáját is
alig vette a kezébe? Tán közelebb kerül-
nénk egy válaszhoz a „Mi szeretnél lenni?”
kérdéssel, ám ez is csak egy része annak,
ami rajtunk múlik. Én például bankigazga-
tó akartam lenni. De nagyon. Az óvodában
mindenáron meg voltam gyõzõdve arról,
hogy ha felnövök, akkor majd egy elhízott,
kopaszodó, ám annál gazdagabb igazgató
leszek (nem tudom, honnan jött a kép, de
még ma is emlékszem rá). Aztán jött az ál-
talános iskola, a tervek változtak: megis-
merkedtem a könyvekkel, a számokkal, az-
tán a sporttal. Negyedikes korom körül úgy
döntöttem, hogy híres kézilabdázó leszek,
Pálinger Katalin utódja, akivel semmi rossz
nem történhet, sérülésmentesen fogok ját-
szani évekig. Mindez addig tartott, amíg
meg nem tapasztaltam az elsõ osztályban
folyó osztályharcot a csapattársak között
már utánpótlásszinten is. Ezzel párhuza-
mosan eldöntöttem, hogy sportriporter és
újságíró leszek, majd úgy voltam, hogy
mindegy, mit teszek, híres akarok lenni.
Ma már sokkal másabb válaszokat adnék
ezekre a kérdésekre. Persze, én is eljátszot-
tam, hogy ha nagy leszek, felnõtt leszek és
hasonlókat, amit ma már nem mondanék.
A földhözragadt válaszom az, hogy világ-
utazó szeretnék lenni, sok nyelven beszél-
ni, megértetni magam a világ legtöbb táján.
De tudom, hogy ez nem minden. A héten a
Rucz-farmról nyíló kilátásban gyönyör-
ködve arra gondoltam, hogy mit nekem az
utazás, a rohanás és bármi más – ha élek,
boldog akarok lenni, ameddig csak lehet.
Aztán beugrott, hogy talán a kérdésfelte-
vés nem helyes. Nem lenne-e jobb, ha úgy
kérdeznénk meg a társainkat: mivé válnál
szívesen? Szerintem érdekesebb válaszo-
kat is találnánk. Egyébként, hogy az utazás-
ról mégse mondjak le, ha lehetne, én szellõ
lennék. Bejárnám a világ minden táját, a
legkülönbözõbb emberek arcát simogat-
nám, fodroznám a vizeket, mindenfélét
vinnék egyik helyrõl a másikra, miközben
igazán kevesen parancsolnának nekem.
Igen, azt hiszem, ez jó volna.
Jövõre diplomás, magyar alapszakos böl-
csész, a késõbbiekben pedig, ha minden így
halad, nyelvész leszek. Ugyan nem szellõ,
de hát ezt is nagyon szeretem. S hogy mi
lesz azután? Azt majd az élet eldönti.

Menyhárt Daniella
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KÖNNYÛ NYÁRI RECEPTEK
KÁNIKULA IDEJÉRE

Eperkrémleves túrógombóccal

Hozzávalók a leveshez: 50 dkg eper + 10 dkg a tálaláshoz, 3 dl
habtejszín + a tálaláshoz, 15 dkg kristálycukor (az eper édes-
ségétõl is függ), 1 cs vaníliás cukor, 1 cs tejszínízû pudingpor, 60
ml citromlé, 1 db citrom reszelt héja, 1,2 l víz; a túrógombóchoz:
25 dkg tehéntúró, 8 dkg búzadara, 1 db tojás, 1 csipet só, 5 dkg
kristálycukor.

Az epret kicsumázzuk, megmossuk. Kb. 10 dkg-nyit félreteszünk
a tálaláshoz, a többit feldaraboljuk. Hozzáteszünk a kristálycu-
korból 10 dkg-ot, a citromlevet, a reszelt citromhéjat, a vaníliás
cukrot és az 1,2 l vizet. Felforraljuk. Közben a tejszínben elkever-
jük csomómentesre a pudingport és az 5 dkg cukrot. A túrógom-
bóc hozzávalóit összekeverjük, és a hûtõbe tesszük. Ha felforrt a
leves, botmixerrel pürésítjük, majd beleöntjük a tejszínes puding-
port. Alaposan elkeverjük, és idõnként megkeverve újra felforral-
juk. Közben kis túrógombócokat gyúrunk, a felforrt levesbe
tesszük õket, óvatosan megkeverjük, és kb. 5-6 perc alatt megfõz-
zük. Tálalásnál a félretett epreket felszeleteljük és a levesbe
tesszük, majd kevés tejszínnel megcsorgatjuk a levest. De felvert
tejszínhabbal is díszíthetjük. Melegen, hidegen egyaránt nagyon
finom, üdítõ leves.

Spenótos spagetti sütve

Hozzávalók (6 fõre): 80 dkg spenót, 4 dkg vaj, 2-3 gerezd fokhagy-
ma, 6 fõtt tojás, 40 dkg spagetti, só, 5 dl tejföl, 15 dkg reszelt sajt.

A spenótot alaposan megmossuk, összevágjuk. A vajat egy serpe-
nyõben felmelegítjük, rádobjuk a zúzott fokhagymákat, majd az
összevágott spenótot, és megfuttatjuk. A keményre fõtt tojást
kockákra vágjuk, és szintén hozzáadjuk a spenóthoz, összekever-
jük. Enyhén sós vízben megfõzzük a spagettit. Összeforgatjuk a
tojásos spenóttal, egy tûzálló tálba borítjuk, meglocsoljuk a tejföl-
lel, megszórjuk a reszelt sajttal, és forró sütõben a sajt pirulásáig
sütjük, ami kb. 15 perc.

Málnás-citromos joghurttorta

Hozzávalók a tésztához: 2 tojás, 2 ek cukor, 2 ek liszt, 1 ek olaj, 1
csapott tk sütõpor, 1 kk étkezési keményítõ; a túrós réteghez: 25
dkg sovány túró, 1 citrom leve és reszelt héja, 3 ek cukor, 2 csapott
tk zselatin 0,5 dl vízzel elkeverve, 25 dkg friss málna; a joghurtos
réteghez: 4 dl natúr joghurt, 1 cs joghurtos tortakrémpor, 25 dkg
friss málna. A zselés réteghez: 2 dl víz, 1 expressz tortazselé (pi-
ros), 4 ek vörösborzselé, 50 dkg friss málna.

A tojásokat kettéválasztjuk, a fehérjét felverjük kemény habbá,
majd géppel hozzákeverjük a többi alapanyagot. Egy kb. 26 cm-es
kapcsos tortaforma alját kibéleljük sütõpapírral, oldalát kivajaz-
zuk, beleöntjük a tésztát, és 160 fokra elõmelegített sütõben meg-
sütjük (hõlégkeverésen 12 perc). A sütõajtót résnyire nyitva hagy-
juk kihûlni. Fél dl vizet felforrósítunk, elkeverjük benne a 2 kanál
zselatint, és a citromlé és -héj társaságában a túróhoz keverjük,
majd beleforgatjuk a 1/4 kg málnát, és a kihûlt tésztára terítjük
egyenletes rétegben. A joghurtot és a tortakrémet keverõgéppel 1
perc alatt összekeverjük, ehhez is hozzáadunk 1/4 kg málnát és a
túrós rétegre simítjuk. 2 dl vizet megforrósítunk, belekeverjük az
expressz tortazselét, majd amikor sûrûsödni kezd, a borzselét is.
A joghurtos réteg tetejét beborítjuk 1/2 kg málnával, erre öntjük a
zselét. Hûtõben egy éjszakát hûtjük.

NAGYMAMA RECEPTJEI

Szerdán sok napsütésre számíthatunk, csak idõnként biztosít-
hatnak árnyékot a meg-megjelenõ kisebb gomolyfelhõk. Csü-
törtökön a Dunántúlon már elszórtan kialakulhatnak záporok,
egy-egy zivatar; keleten továbbra is a napsütésé lesz a fõszerep.
Péntektõl fordul a kocka, nap mint nap, elsõsorban a középsõ és
keleti tájakon számíthatunk délutáni záporok, zivatarok kiala-
kulására. Emellett továbbra is bízhatunk több-kevesebb napsü-
tésben, a hõmérséklet pedig általában 25 és 30 fok közé emelke-
dik, az éjszakák is egyre enyhébbnek ígérkeznek. Az északias
légmozgás napközben többször megélénkül, de számottevõen
nem rontja a hõérzetet várhatóan.

www.metnet.hu

IDÕJÁRÁS

Gyászos Himnusz
Több ünnepségen is jártam az utóbbi idõszakban, és ismét nem
hagyhatom szó nélkül azt a gyászos jelenséget, hogy egyes intéz-
ményekben notórius módon nem éneklik a Himnuszt.
Az abszurditás határát súrolta, amikor az egyik helyen a konfe-
ranszié kérte a jelenlévõket, hogy énekeljük el közösen a Him-
nuszt, ám õ maga – számos pedagógussal, diákkal és hozzátarto-
zóval egyetemben – némán állta végig a felvételrõl elhangzó nem-
zeti imánkat. S voltak, akik a Himnusz alatt fesztelenül vakaróz-
tak, beszélgettek. Egy kezemen meg tudtam számolni, ki énekelt
a tömegbõl.

Hadd hozzak pozitív példát is: ahol nem felvételrõl játsszák a
Himnuszt, hanem tényleg éneklik, ott nagyobb arányú az éneklõk
száma és jobb a magaviselet is.
Elsõdlegesen a családokban, másodlagosan az iskolákban kellene
megtanítani példamutatással az utódoknak, hogyan fejezhetjük
ki méltóképpen magyarságunkat, az egy nemzethez való tartozá-
sunkat. Fölháborítónak tartom, amikor egy pedagógus vagy köz-
életi személy csukott szájjal állja végig a Himnuszt. Az iskolából
különösképpen pozitív példát kellene magukkal vinniük a gyere-
keknek!
Mi értelme annak, hogy úgy ünnepel valaki, hogy nem ünnepel:
testben ott van (csinos ruhában, adott esetben kokárdával a mel-
lén), de lélekben nem?

Hargitai–Kiss Virág

A kép illusztráció
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Ilók és Mihók
Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon is
túl, volt egy özvegyasszony s volt annak egy
Mihók nevû boldogtalan fia. Egyszer azt
mondja Mihók az anyjának:
– Édes anyókám, házasodhatnám.
– Kit vennél el, édes Mihókom?
– Ilókot, édes anyókám.
– Eredj, fiam, kéresd meg.
Mihók elmegy az Ilókék házához, s egy tût
kap ajándékba. Hazafelé jövet megunta a
tût a kezében tartani, s amint egy szénássze-
kérhez ér, beszúrja a tût a szénába. Megér-
kezik a szénásszekér, s Mihók váltig keresi a
szénában a tût, de sehol nem leli. Elment
hát haza az anyjához.
– Hol voltál, édes Mihókom?
– Ilóknál, édes anyókám.
– Mit vittél neki?
– Nem vittem semmit, adtak.
– Mit adtak?
– Egy tût.
– Hadd lássam.
– Egy szekér szénába szúrtam, de nem le-
lem sehol benne.
– Jaj, fiam, nem jól tetted; a kalapodba kel-
lett volna szúrni.
– Máskor úgy teszek, édes anyókám.
Egyszer megint azt mondja Mihók az anyjá-
nak:
– Édes anyókám, házasodhatnám.
– Kit vennél el, fiam?
– Ilókot, édes anyókám.
– Eredj, fiam, kéresd meg.
Mihók elmegy leánynézni, s kap ajándékba
egy ekevasat. Hazamenet beleszúrja a ka-
lapjába, de az ekevas nem akart megállni,
hol jobbra, hol balra húzta le a kalapot, sõt
még a fejét is jól összeverte. Végül megunta
a dolgot Mihók, s elhajította az ekevasat a
sárba. Hazamegy üres kézzel.
– Hol voltál, fiam?
– Ilóknál, édes anyókám.
– Mit vittél neki?
– Nem vittem semmit, adtak.
– Mit adtak?
– Egy ekevasat.
– Hadd lássam.
– A kalapomba szúrtam, de nem akart meg-
állni, s elhajítottam.
– Jaj, fiam, nem jól tetted, a válladra kellett
volna vetned, s úgy hoznod haza.
– Máskor úgy teszek.
Nemsokára megint elkezdi Mihók:
– Édes anyókám, házasodhatnám.
– Kit vennél el, fiam?
– Ilókot, édes anyókám.
– Eredj, fiam, kéresd meg.
Elmegy Mihók a leányos házhoz, s kap aján-
dékba egy kiskutyát. Hazamenet a vállára
veti, s úgy viszi haza. A kiskutyának sehogy
se tetszett az a hely, minél jobban nyomta
Mihók a vállához, annál jobban fickándo-
zott a kiskutya, végül mardosni kezdte Mi-
hók vállát. Mihóknak nagyon fájt, s eldobta
a kutyát.
– Hol voltál, fiam?

– Ilóknál, édes anyókám.
– Mit vittél neki,
– Nem vittem, adtak.
– Mit adtak?
– Egy kiskutyát.
– Hadd lássam.
– A vállamra vetettem, de marta, s eleresz-
tettem.
– Jaj, fiam, nem jól tetted. Egy madzagra
kellett volna kötnöd, magad után húznod, s
szólítgatnod: kucó, kucó!
– Máskor úgy teszek.
Eltelik néhány nap, megint rákezdi Mihók:
– Édes anyókám, házasodhatnám.
– Kit vennél el, fiam?
– Ilókot, édes anyókám.
– Eredj fiam, kéresd meg.
Elmegy Mihók Ilókékhoz, és kap ajándék-
ba egy fél szalonnát. Jó erõs madzagot köt
rá, és maga után vonszolva ballag hazafelé,
miközben minduntalan szólítgatja a szalon-
nát: kucó, kucó. A kutyák nem kérették so-
káig magukat, az egész faluból összegyûltek
a szalonnára, s amíg Mihók hazaért, mind
megették, csak a madzagot hagyták meg.
– Hol voltál, fiam?
– Ilóknál, édes anyókám.
– Mit vittél neki?
– Nem vittem, adtak egy nagy darab szalon-
nát, ezt ni!
– Hisz ez csak egy madzag!
– Arra kötöttem, magam után húztam, le-
het, hogy megették a kutyák.
– Jaj, fiam, nem jól tetted. A hátadra kellett
volna venned, hazahoznod, és a házba fel-
akasztanod a füstre.
– Máskor úgy teszek.
No, eltelik egy hét, újból mondja Mihók:
– Édes anyókám, házasodhatnám.
– Kit vennél el, fiam?
– Ilókot, édes anyókám.
– Eredj, fiam, kéresd meg.
Mihók ismét maga ment a lányos házhoz, és
kapott egy borjút. Kötelet hurkolt a nyaká-
ra, hátára vette, s akármennyit feszengett,
kapálódzott és rugdosta a borjú, hazavitte
nagy nehezen. Otthon felvonszolta a pad-
lásra, s felakasztotta a kakasülõre.
– Hol voltál, fiam?
– Ilóknál, édes anyókám.
– Mit vittél neki?
– Nem vittem, adtak egy borjút.
– Hol van? Nem látom.
– Hazahoztam a hátamon, s felakasztottam
a füstre.
– Jaj, édes fiam, nem jól tetted. Gyengéden
körül kellett volna kerekíteni a nyakát egy
kötéllel, szépen hazavezetni, a pajtába a já-
szol elébe kötni, s szénát vetni elébe.
– Máskor úgy teszek.
Eltelik egy hét, újra mondja Mihók:
– Édes anyókám, házasodhatnám.
– Kit vennél el, fiam?
– Ilókot, édes anyókám.
– Eredj, fiam, kéresd meg.

Mihók elmegy, és odaadják neki a leányt.
Mihók egy kötelet vet Ilók nyakába, vezeti
hazafelé, szólítgatja: ,,Ne, bocikám, ne,
ne!” Hazaérve beköti a pajtába, szénát vet
elébe, aztán bereteszeli az ajtót, s bemegy a
házba.
– Hol voltál, fiam?
– Ilóknál, édes anyókám.
– Mit vittél neki?
– Nem vittem, adtak.
– Mit adtak?
– Ilókot, hihihi.
– Hát hol van?
– Bekötöttem a pajtába.
– Jaj, fiam, nem jól tetted. Eredj hamar, ci-
rógasd meg, vess szép szemeket rá, s hozd
be a házba.
Mihók el is ment mindjárt, a háznál vala-
mennyi aprómarhának kivájta a szemét, a
pajtába ment, megcirókálta Ilókot, s hányta
rá a szemeket. Szegény Ilók azt gondolta,
hogy Mihók gúnyolódik vele, megsokallta a
tréfát, s elszaladt haza.
Azalatt a násznép összegyûlt a lakodalom-
ra, elment a võlegénnyel a menyasszony
után, kiengesztelte, s elvitte haza Mihókék-
hoz. A vendégeskedés után felvitték Mihó-
kot és Ilókot a padlásra, s lefektették õket a
szénába. Ilóknak nem tetszett ez a nyoszo-
lya, egyre csak azon járt az esze, hogy el-
szökhessen, ezért lekéredzkedett egy kis
idõre. Mihók nem hitt neki, s egy hosszú zsi-
nórt kötött a nagylábujjára, úgy bocsátotta
le. Ilók pedig, mihelyt kinn volt az udvaron,
leoldozta a zsinórt és egy kecske lábára kö-
tötte, õ meg elillant haza. Mihók csak várta,
várta; kiabált utána, s hogy nem jött, rángat-
ni kezdte a zsinórt. A kecske a rángatásra
mekegni kezdett, s Mihók anyja a nagy lár-
mára felment a padlásra, hogy lássa, mi a
baj.
– Hol van Ilók, fiam?
– Odalent megkecskésedett, édes anyó-
kám.
– Hogy kecskésedett volna meg?
– Zsinórt kötöttem a lábára, s most húzom
fel, de nem felel, csak mekeg.
Az anyja a zsinórt tapogatva megfogja a
kecskét, és rájön, hogy mi történhetett. Fel-
költi a vendégeket, és megint mind elmen-
nek a menyasszony után, kibékítik nagy
üggyel-bajjal, s még egyszer visszaviszik a
võlegényhez. Újból egybekelnek, s máig is
élnek, ha meg nem holtak.

(népmese)
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Nagylókon mindenki labdába rúghatott

Szombaton délelõtt a nagylóki focipályán mindenki labdába rúg-
hatott, ugyanis idén is megrendezésre került a VII. Tóth Imre
Emléktorna. Idén csak felnõtt korosztályban nevezett az a tíz csa-
pat (összesen 82 fõ), akiknek tagjai Sárbogárdról, Sárszentmik-
lósról, Tácról, Sárosdról, Pusztaszabolcsról, Százhalombattáról,
Budapestrõl, Ercsibõl valamint Nagylókról jöttek. Az idén nem
volt gyerekcsapat, mert más helyre (például diákolimpiára) ké-
szültek, vagy mentek a gyerekek. Hat plusz egy fõvel két pályán
zajlottak a kispályás mérkõzések. A meccsek után tizenegyesrú-
gó-versenyen is részt vehettek a jelentkezõk. A kifáradt focistákat
az eredményhirdetés után vendégül látták egy finom ebédre is.

Eredmények:
1. Nagylóki ifjak, 2. Hangover, Sárosd, 3.
Endre kocsma, Sárbogárd. A legifjabb fo-
cista: Szekeres Sebastian (2002-es születé-
sû, Nagylók), a legidõsebb focista: Kurán
Imre (1970-es születésû, Százhalombatta),
a legjobb kapus: Faragó Zsolt (Nagylók), a
tizenegyesrúgó-verseny gyõztese (9-bõl 9):
Tóth Dominik (Tác).
A díjakat a Tóth család és a Tóth Imre Em-
lékbizottság adták át.

Hargitai Gergely

Fotók: Tauz Józsefné
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Sajtóközlemény
2013. június 23.

A Sárszentmiklósi Sportegyesület jelen
közleményben szeretne tájékoztatást ad-
ni a jövõt érintõ célokról, tervekrõl, vala-
mint az elmúlt évek fejlesztéseirõl.
2013. június 23-án a Sárszentmiklósi
Sportegyesület pályáján családi nap ke-
rült megrendezésre, melyen az aranyér-
mes U16-os csapatunk éremátadása tör-
tént meg, akiknek ezúton is szeretnénk
gratulálni kiváló teljesítményükhöz.
Ezen a napon a Sikeres Csapatjátékokért
Alapítványon keresztül a sportolók felké-
szítéséhez szükséges felszerelések és esz-
közök átadása is napirendre került, vala-
mint jó alkalom nyílt arra, hogy az összes
korosztály, az U7-tõl egészen az öregfiú-
kig, az edzõk, az egyesület vezetõi és a
szülõk között egy jó vacsora mellett pár-
beszéd jöjjön létre az aktuális problémák-
ról, ötletekrõl és egyéb felmerült kérdé-
sekrõl.
Nem titkolt célja a vezetésnek, hogy a jö-
võben új alapokra szeretné helyezni az
egyesület szervezeti és szerkezeti mûkö-
dését. Szeretnénk, ha a szülõk aktívabban
részt vennének az egyesület vezetésében,
ehhez egy szülõi munkaközösség létreho-
zását tervezzük, valamint kiszélesíteni a
támogatói bázist új cégek, vállalkozások
és magánszemélyek megszólításával.
Több önkéntes bevonását tervezzük az
egyesület mûködésével kapcsolatos teen-
dõk ellátására, szeretnénk kiszélesíteni a
tájékoztatást mind az interneten keresz-
tül mind a helyi médiában.
Bár az idén sajnálatos módon a felnõtt-
csapatunk a megyei II. osztályban folytat-
ja játékát, mely köszönhetõ a játékosok,
az edzõk, a vezetés hibás döntéseinek,
melyeket maguk is elismertek. A tovább-
lépéshez azonban a következtetéseket le-
vonva megfogalmazhatjuk, hogy ez az ál-
lapot csak átmeneti, hiszen az egyesület
célja újra visszakerülni a megyei I. osz-
tályba, de nem lehetetlen számunkra
hosszú távú célként megfogalmazni az
NB III-ba való feljutást, melyhez az inf-
rastruktúra és az emberi erõforrás adott.
Természetesen ehhez komoly szemlélet-
váltásra van szükség a vezetés, az edzõk, a
játékosok részérõl, valamint sokkal széle-
sebb társadalmi támogatásra.
Szeretnénk, ha a felnövekvõ generáció
elõtt olyan célok, lehetõségek állnának,
amelyek inspirálják õket arra, hogy itt fel-

növekedve a felnõttcsapat oszlopos tagja-
ivá válhassanak, öregbítve ezzel nemcsak
az egyesület, hanem Sárbogárd és az
egész térség jó hírét.
A legfontosabbnak mégis azt tartjuk,
hogy mérkõzéseink a családtagok, roko-
nok, barátok és minden kedves focit sze-
retõ számára jó hangulatú kikapcsolódást
jelentsenek, kellemes környezetben.
Mindenki számára köztudott, hogy a Sár-
szentmiklósi Sportegyesület és a sportte-
lep jelenlegi állapotának, felszereltségé-
nek létrejöttéhez az óriási anyagi és erköl-
csi terhek oroszlánrészét az elmúlt közel
15 évben id. Nagy László és fia, ifj. Nagy
László viselték. Mint magánszemélyek,
egyesületi és cégvezetõk komoly felelõs-
séget és terheket vállaltak azért, hogy lét-
rejöjjön ebben a hátrányos helyzetû tér-
ségben egy olyan, utánpótlás nevelésére is
alkalmas sportközpont, amely ugyanak-
kor otthont, kikapcsolódási és szórakozá-
si lehetõséget adhat a legfiatalabbaktól a
legidõsebbekig mindenki számára. Cél-
ként fogalmazták meg a helyi sportélet
fellendítését, amely alternatív lehetõsé-
get nyújtana a helyi fiataloknak, hogy a
kábítószerezés, kocsmázás és különbözõ
káros, önpusztító tevékenységek helyett
válasszák az egészséges sportéletet,
amely fizikailag és mentálisan is segíti
õket életcéljaik megvalósításában.
Szeretnénk, ha a jövõben az említett ter-
hek viselésébõl mindenki egyaránt kiven-
né a részét, hiszen a feladatok, a felelõssé-
gek, az anyagi és erkölcsi terhek olyan
mértékben megnövekedtek, hogy egy-két
embernek ezt már lehetetlen viselni.
Szeretnénk tájékoztatni mindenkit, hogy
id. Nagy László, a Sárszentmiklósi SE je-
lenlegi elnöke visszavonul, az elnöki teen-
dõket ifj. Nagy László veszi át egy köz-
gyûlés keretén belül, amelyet július 22-én
(hétfõn) 18 órakor a Sárszentmiklósi
Sportegyesület sporttelepén tartunk, és
amely egyben tisztújító közgyûlés is. Sze-
retettel meghívunk minden kedves érdek-
lõdõt!
Az elmúlt évek fejlesztései, beruházásai:
A Sárszentmiklósi SE mûködése óta fo-
lyamatosan részt vett az elõzõ idõszakok
pályázati lehetõségeiben. Ennek köszön-
hetõen valósulhatott meg a 2005-ös,
2006-os évben többek között az öltözõ-
épületek felújítása, klubhelyiség építése,

az élõfüves pálya világításának kiépítése
és a 20 x 40 méteres mûanyag burkolatú
pálya kialakítása.
A tavalyi évben kapukat, hálókat, fûnyí-
rótraktort, gyepszellõztetõt vásároltunk
bruttó 3 millió Ft értékben, valamint elké-
szült a mûfüves sportpályánk 23,5 m Ft-os
költséggel.
A sportlétesítmény fejlõdése megkívánta
egy állandó karbantartó alkalmazását,
melyet a tavalyi évben TAO-program ke-
retében sikerült 50 %-os támogatással
megvalósítani. A munkahelyteremtõ pá-
lyázatnak köszönhetõen sikeresen pá-
lyáztunk a karbantartó bérköltségének
támogatására.
A Sikeres Csapatjátékok Közhasznú Ala-
pítvánnyal közösen együttmûködve egye-
sületünk felszerelése nagymértékben bõ-
vült. Melegítõket, sportszárakat, komp-
lett mezeket, edzéseknél használt kiegé-
szítõket (bójákat, koordinációs létrákat)
kaptunk, illetve az utánpótláskorú játé-
kosaink utazási költségeit, edzõi bérét
fedeztük.
Egyesületünk az MLSZ elõminõsítési pá-
lyázatán sikeresen szerepelt, és a klubház
felújítására 10 millió Ft összköltségû be-
ruházást nyert el elõzetesen. Ezen pályá-
zatot egészítettük ki további eszközbe-
szerzéssel, illetve felújítással a 2013/14-es
TAO-program keretében. A pályázatban
a mûfüves pálya megfelelõ karbantartá-
sához szükséges besöprõgépet és a futó-
pálya korszerûsítését terveztük.
Összegzésként elmondható, hogy egyesü-
letünk a TAO-program keretében renge-
teg fejlesztést hajtott végre, az eddigi
összesítés alapján 46.627.141 Ft támoga-
tást hívott le, ehhez pedig 14.821.380 Ft
önrészt kellett biztosítani.
Az önrész elõteremtését az egyesület sa-
ját bevételeibõl – tagdíjak, jegybevételek,
önkormányzati támogatás, magánszemé-
lyek, cégek adományai – sikerült össze-
gyûjteni.
Ezúton is szeretnénk köszönetet monda-
ni mindazoknak a cégeknek, szervezetek-
nek, hivataloknak és magánszemélyek-
nek, akik az elmúlt évben bármilyen mó-
don támogatták és segítették a Sárszent-
miklósi Sportegyesület mûködését és fej-
lesztését.

Sárszentmiklósi SE

LECSÓFESZTIVÁL SÁRSZENTMIKLÓSON,
A KISPÁLYÁN (VÍZTORONY) AUGUSZTUS 10-ÉN!

Nevezni lehet: Kissné Krisztinél és Kazsokiné Anikónál
a 06 (30) 449 6691-es, vagy a 06 (70) 943 5323-as telefonszámon.
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Július 6., SZOMBAT
MTV: 5.55 Hajnali gondolatok 6.00 Nemzeti Nagyvizit 6.25 Magyar gazda 6.55
Balatoni nyár 9.00 Aranyfeszt 2013 9.30 Pecatúra 10.00 Történetek a nagyvilág-
ból 10.30 Életmûvész 11.30 Valóságos kincsesbánya 12.00 Hírek 12.10 Kortárs
12.40 Másfélmillió lépés Magyarországon 13.35 Forma-1 15.20 A világörökség
kincsei 15.40 Így készült – Tajtékos napok 16.15 Fábry 17.35 Gasztroangyal
18.30 Szerencseszombat 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Robin Hood, a tol-
vajok fejedelme 22.40 A musicalsztár 0.00 Nagyon zene 1.00 Szerencsétlen
baleset
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.05 Dirty Dancing – A koncert 12.00
Gasztrotúra Extra 12.25 4ütem 13.00 Dilinyósok 13.30 Agymenõk 13.55
Eastwicki boszorkák: Boszorkányszombat 15.00 A hõs legendája 16.05 Aranyos-
kám 18.30 Híradó 18.55 Házasodna a gazda 20.10 Gagyi lovag 21.55 Halálos
fegyver 3. 0.20 A Beach Boys – Amerika zenekara
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 6.25 TV2 Matiné 10.00 Astro-világ 11.05 Monster
High 11.30 Babavilág 12.00 Stílusvadász 12.30 Én is menyasszony vagyok 13.00
Abraka babra 13.30 Doktorok 14.30 Tequila és Bonetti legújabb kalandjai 15.30 A
férjem védelmében 16.30 Luxusdoki 17.30 Sas Kabaré 18.30 Tények 19.00 Aktív
Extra 19.30 Indiana Jones és a végzet temploma 21.55 Vadászat a Sas Egyre
23.40 Ádám és Éva 1.20 Astro-világ 2.20 A férjem védelmében 3.10 Luxusdoki
4.00 Kalandjárat
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 9.05
Horizont 9.30 Korkóstoló – Gasztromagazin 10.00 Szombat délelõtt 12.00 Krónika
12.22 Sportvilág 12.30 Történet hangszerelve 13.05 Kabaréklub 14.05 Világóra
14.35 A tudomány hangjai 15.05 Idõt kérek 16.00 Szombat délután 17.05 Jelen-
lét 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 21.57 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti
séta 23.00 Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07 Kabaréklub 0.10 Éjszaka

Július 7., VASÁRNAP
MTV: 5.55 Hajnali gondolatok 6.00 Esély 6.25 Magyar gazda 6.55 Balatoni nyár
9.00 Katolikus krónika 9.40 Úton-útfélen 9.50 Megkeresni az embert 10.05 Biblia
és irodalom 10.25 Református magazin 10.50 Református ifjúsági mûsor 11.05
Református istentisztelet közv. 12.00 Hírek 12.10 Világ+Kép 12.40 Séf 13.00 TS
– Sport 7 13.30 Forma-1 16.10 A legyõzhetetlenek 17.20 Avalon Gimi 18.50 A lé-
nyeg 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Maradj talpon! 21.35 Valami más – Po-
lyák Lilla énekel 21.45 A törvény gyilkosa 23.25 MüpArt Classic
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Egészségkalauz 10.40 Teleshop
11.35 Gasztrotúra 12.10 A Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek 12.50 Tuti
gimi 13.55 Míg a halál el nem választ 14.30 Gagyi lovag 16.30 Castle 18.30 Hír-
adó 18.55 Cobra 11 20.00 Az üresfejû 21.45 Ne nézz vissza! 23.55 Portré 0.35
Cobra 11
TV2: 6.00 Teleki Sámuel útján 6.25 TV2 Matiné 10.30 Astro-világ 11.35 Egész-
ségmánia 12.05 Stahl konyhája 12.35 Több mint testõr 13.05 Kalandjárat 13.35 A
kiválasztott – Az amerikai látnok 14.35 Békétlen békítõ 15.35 Sue Thomas – FBI
16.40 Nicsak, ki beszél még! 18.30 Tények 19.00 Napló 20.00 Hogyan veszítsünk
el egy pasit 10 nap alatt 22.15 A kaptár 3. – Teljes pusztulás 0.05 Októberi égbolt
2.05 Astro-világ 3.10 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Vasárna-
pi újság 8.30 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 10.04 Római katolikus szentmise
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 Vasárnap
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 21.59
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

Július 8., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 A lényeg 5.55 Ma reggel 7.30 Pecatúra 8.00
Híradó 8.15 Capri – Az álmok szigete 9.10 Balatoni nyár 11.10 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 15.55 Elcserélt lányok 16.40
Híradó 16.55 Család csak egy van 17.40 Híradó 17.50 A szenvedélyek lángjai
18.35 Rex felügyelõ 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Régimódi történet
21.10 Kékfény 22.05 Borgiák 23.05 Híradó 23.20 Aranyfeszt 2013 23.50 Az utol-
só elõtti út 0.15 Munkaügyek – Irreality Show 0.45 Család csak egy van 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 Portré 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 1
perc és nyersz! 20.20 Fókusz 20.55 Éjjel-nappal Budapest 21.35 Dr. Csont 23.40
Észvesztõ 0.40 Reflektor 0.55 A Grace klinika
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 Csoda Manhattanben 12.00 Monk
– Flúgos nyomozó 13.00 Doki 14.00 Tények 14.55 Csapdába csalva 15.30 Az élet
iskolája 16.30 Amit a szív diktál 17.30 Veled is megtörténhet! 18.30 Tények 19.30
Aktív 20.00 Családi titkok 21.05 Bûnök és szerelmek 22.05 NCIS 0.05 Összeeskü-

vés 1.05 Tények 1.40 Astro-világ 2.45 Volt egyszer egy másik Amerika 4.40 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 13.25 Zene 13.30 A
görög katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika
15.10 Prémium Rocktörténet 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk
17.30 Krónika 17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvi-
lág 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.10 Belépõ – Kul-
turális magazin 20.50 Vers napról napra 21.04 Belépõ – Kulturális magazin 21.32
Rádiószínház 21.53 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

Július 9., 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 15.55 Elcse-
rélt lányok 16.40 Híradó 16.50 Család csak egy van 17.35 Híradó 17.45 A szenve-
délyek lángjai 18.35 Rex felügyelõ 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Párizsi
helyszínelõk 21.10 King 22.00 Borgiák 22.55 Híradó 23.05 Kukkoló kultúra 0.10
Munkaügyek – Irreality Show 0.40 Család csak egy van 1.25 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 1
perc és nyersz! 19.20 Fókusz 20.55 Éjjel-nappal Budapest 21.35 Jó, a profi 22.40
A Grace klinika 23.45 Reflektor 0.00 Valami van odalent
TV2: 6.00 Abraka Babra 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Baba-
percek 9.30 Teleshop 10.30 Astro-világ 11.30 Csoda Manhattanben 12.00 Monk
– Flúgos nyomozó 13.00 Doki 14.00 Tények 14.55 Csapdába csalva 15.30 Az élet
iskolája 16.30 Amit a szív diktál 17.30 Veled is megtörténhet! 18.30 Tények 19.30
Aktív 20.00 Családi titkok 21.05 Bûnök és szerelmek 22.05 A verda horda – Adj
el, vagy hullj el! 23.50 Esküdt ellenségek 0.50 Tények 1.25 Astro-világ 2.30
Magyar szépség 4.25 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 13.25 Zene 13.30 A
római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika
15.10 Prémium Kabarématiné 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk
17.30 Krónika 17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvi-
lág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Kró-
nika 20.11 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.04 Belépõ –
Kulturális magazin 21.32 Rádiószínház 21.53 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

Július 10., 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 15.55 Elcserélt lányok 16.40 Hír-
adó 16.55 Család csak egy van 17.35 Híradó 17.45 A szenvedélyek lángjai 18.35
Rex felügyelõ 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Gyulai István Memorial – Atlé-
tikai Magyar Nagydíj 21.30 Gyilkosság 22.20 Borgiák 23.15 Híradó 23.30 Átok
0.30 Munkaügyek – Irreality show 1.00 Család csak egy van 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 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 1 perc és nyersz! 20.20 Fókusz 20.55
Éjjel-nappal Budapest 21.35 Szulejmán 23.50 Reflektor 0.10 Döglött akták 1.10 A
Grace klinika
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babaper-
cek 9.30 Teleshop 10.30 Astro-világ 11.30 Csoda Manhattanben 12.00 Monk –
Flúgos nyomozó 13.00 Doki 14.00 Tények 14.55 Csapdába csalva 15.30 Az élet
iskolája 16.30 Amit a szív diktál 17.30 Veled is megtörténhet! 18.30 Tények 19.30
Aktív 19.50 Skandinávlottó-sorsolás 20.00 Családi titkok 21.05 Bûnök és szerel-
mek 22.05 Sherlock és Watson 23.10 Én is menyasszony vagyok 23.40 Ringer –
A vér kötelez 0.40 Tények 1.15 Astro-világ 2.20 Kettõs ügynök 3.15 Sherlock és
Watson 4.10 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 13.26 Zene 13.30 A re-
formátus 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 Króni-
ka 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 21.52 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
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Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb

médiafigyelõje, az

»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.

1084 Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11.
Tel.: 06(1)303-4738,
fax: 06(1)303-4744.

http://www.observer.hu

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

Július 5., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00
Beszélgetés Kõvágó Dezsõvel, A Csutkatábor gálamûsora (60p), Megem-
lékezés a zsidó áldozatokról (javított változat, 67p) 23.00 és 0.00 Lapszemle

Július 6., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Megyei I. osztályú futballmér-
kõzés (90p) 13.00 Lapszemle 14.00 Beszélgetés Kõvágó Dezsõvel, A Csut-
katábor gálamûsora (60p), Megemlékezés a zsidó áldozatokról (javított
változat, 67p) 18.00 Lapszemle 19.00 90 éves néni köszöntése (~15p),
Kiscsillag-est (ism. 92p), Ballagás Cecén (67p) és Sárszentmiklóson (36p)
23.00 és 0.00 Lapszemle

Július 7., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Beszélgetés Kõvágó Dezsõvel, A Csutka-
tábor gálamûsora (60p), Megemlékezés a zsidó áldozatokról (javított
változat, 67p) 13.00 Heti híradó 14.00 90 éves néni köszöntése (~15p),
Kiscsillag-est (ism. 92p), Ballagás Cecén (67p) és Sárszentmiklóson (36p)
18.00 Heti híradó 19.00 Hitélet 23.00 és 0.00 Heti híradó

Július 8., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00
Rendkívüli testületi ülés (60p), Családi nap a sárszentmiklósi evangéliku-
soknál (49p), Felolvasóest Sárszentmiklóson (77p) 23.00 és 0.00 Heti hír-
adó

Július 9., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Megyei I. osztályú futballmérkõ-
zés (90p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Alapi férfikonferencia (81p),
Szent László-napi koncert a sárbogárdi katolikus templomban (105p) 23.00
és 0.00 Heti híradó

Július 10., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Rendkívüli testületi ülés (60p), Csalá-
di nap a sárszentmiklósi evangélikusoknál (49p), Felolvasóest Sárszent-
miklóson (77p) 13.00 Heti híradó 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport: Me-
gyei I. osztályú futballmérkõzés (90p) 23.00 és 0.00 Lapszemle

Július 11., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Megyei I. osztályú futballmér-
kõzés (90p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Hitélet 23.00 és 0.00 Lap-
szemle

***

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

Július 11., 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 13.25 Átjáró 13.55 Ridikül 14.40 Ba-
latoni nyár 15.45 Elcserélt lányok 16.25 Híradó 16.40 Család csak egy van 17.25
Szerencse Híradó 17.40 Híradó 17.45 A szenvedélyek lángjai 18.35 Rex felügyelõ
19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Goodbye, Lenin! 22.15 Az Este 22.50 Híradó
23.05 Borgiák 0.00 Nemzeti Nagyvizit 0.30 A rejtélyes XX. század 1.00 Munka-
ügyek – Irreality Show 1.25 Család csak egy van 2.10 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 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 1 perc és nyersz! 20.20 Fókusz 20.55 Éjjel-nappal Budapest 21.35
Revolution 23.40 A rejtély 0.45 Reflektor 1.00 Infománia 1.35 Remington Steele:
Hétvégi mûszak
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 Csoda Manhattanben 12.00
Monk – Flúgos nyomozó 13.00 Doki 14.00 Tények 14.55 Csapdába csalva 15.30
Az élet iskolája 16.30 Amit a szív diktál 17.30 Veled is megtörténhet! 18.30 Té-
nyek 19.30 Aktív 20.00 Családi titkok 21.05 Bûnök és szerelmek 22.05 Nyerõ pá-
ros 23.55 Grimm 0.55 Tények 1.30 Astro-világ 2.35 Telitalálat 4.05 Segíts maga-
don!
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 13.25 Zene 13.30 A
római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika
15.10 Prémium Rádiókabaré 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk
17.30 Krónika 17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvi-
lág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Kró-
nika 20.11 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ –
Kulturális magazin 21.32 Rádiószínház 21.53 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

Július 12., 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 11.10 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 15.55 Elcserélt lányok 16.40 Hír-
adó 16.50 Család csak egy van 17.35 Híradó 17.45 A szenvedélyek lángjai 18.35
Rex felügyelõ 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Sose halunk meg! 21.45 Sze-
retettel Hollywoodból 22.15 Híradó 22.30 MR2 Akusztik+ a Müpából 23.45 Mun-
kaügyek – Irreality Show 0.15 Család csak egy van 1.00 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 Egészségka-
lauz 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 1 perc és nyersz! 20.20 Fókusz 20.55 Éjjel-nappal Budapest 21.35 CSI: Mi-
ami helyszínelõk 22.40 Gyilkos hajsza 23.40 Totál szívás 0.45 Reflektor 1.00
Gasztrotúra 1.30 4ütem 2.05 Dilinyósok
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 Csoda Manhattanben 12.00
Monk – Flúgos nyomozó 13.00 Doki 14.00 Tények 14.55 Csapdába csalva 15.30
Az élet iskolája 16.30 Amit a szív diktál 17.30 Veled is megtörténhet! 18.30 Té-
nyek 19.30 Aktív 20.00 Családi titkok 21.05 Bûnök és szerelmek 21.40 S.W.A.T.
– Különleges kommandó 23.45 Jog/Ászok 0.45 Tények 1.20 Astro-világ 2.25
S.W.A.T. – Különleges kommandó 4.10 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 13.25 Zene 13.30 A
zsidó vallási felekezet félórája 14.05 Alma és fája 14.35 Regényes történelem
15.00 Krónika 15.10 Prémium Hely 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05
Trend-Idõk 17.30 Krónika 17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül
19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50
Mese 20.00 Krónika 20.11 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra
21.04 Belépõ – Kulturális magazin 21.32 Rádiószínház 21.53 Zene 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07
Alma és fája 23.30 Regényes történelem 0.10 Éjszaka

MÛSORA

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-far-
mernadrág, alig használtan eladók. 06 (30) 3483 320.

Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826

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 eladók. Ugyanitt július végére vö-
rös tojójércék elõjegyeztethetõk. Saját nevelés. Érdeklõdni: Sárszentmiklós,
Vörösmarty u. 5., Farkasék. 06 (30) 685 3772.

Németjuhász kölyökkutyák eladók. 06 (30) 532 6170

Harkányban strandközeli apartman kiadó. Érdeklõdni: 06 (30) 384 0228

Négyütemû Trabant eladó 06 (20) 462 1990

Eladó Árpád-lakótelepen téglaépületben, elsõ emeleti, 45 m2-es lakás ga-
rázzsal. 06 (30) 9371340

Eladó minõségi tûzifa: cser hasított 1950 Ft/q, akác kugli 2280 Ft/q, akác hasí-
tott 2380 Ft/q, akác méter 2800 Ft/q. Házhoz szállítás ingyenes. Telefon: 06
(20) 406 9267

Eladó családi ház Sárszentmiklóson a Jókai utcában, 2 szoba, étkezõ, konyha,
fürdõszoba, melléképületek, garázs. Irányár: 4,3 millió Ft. Érdeklõdni: 06 (20)
256 9325

Süldõk eladók 40-70 kg-ig 450 Ft/kg. Sárbogárd, Tinódy utca 44.

Kiscicák ajándékba elvihetõk Pusztaegresen. 06 (30) 241 5537

Hízók eladók. 06 (30) 448 0022 (8000149)

Sárbogárd központjában Posta utcában felújított családi ház eladó. 06 (20)
419 4940
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FOGSORJAVÍTÁS 06 25 468 556, 06 70 382 8512

JOGOSÍTVÁNY!
Tanfolyam indul 2013. július 5-én, pénteken
18 órakor a sárbogárdi mûvelõdési házban.

Diákkedvezmény, részletfizetés!
Jelentkezni: Fûrész József – 06 30 290 3744

GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása.
06 30 440 5790

SÁRBOGÁRDON, Kossuth utcában CSALÁDI HÁZ ELADÓ.
Telefon: 06 70 310 8086, 06 30 5524 914

MEGNYÍLT A KISLÓKI HORGÁSZTÓ, Bojlis-tó és Pecás-tó.
Érdeklõdni: 06 30 418 3491

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!

APRÓHIRDETÉSEK Mezõgazdasági nagyüzem
gyakorlattal rendelkezõ

NEHÉZGÉPKEZELÕT KERES.
Bérezés megegyezés szerint.

Jelentkezni lehet munkanapokon
7-15 óráig

a 06 (30) 543 2755-ös telefonszámon.

Mezõgazdasági nagyüzem
gyakorlattal rendelkezõ

TRAKTOROST KERES.
Bérezés megegyezés szerint.

Jelentkezni lehet munkanapokon
7-15 óráig a

06 (30) 543 2755-ös telefonszámon.

Ezúton szeretném megköszönni a becsületes megtalálónak,
hogy visszajuttatta hozzám az elveszett kulcscsomómat.

Köszönettel: Huszár Gabriella

Elveszett
Június 21-én délelõtt a helyi Tesco áruháznál a bevásárlókocsi-
ban maradt a világos táskám, abban fontos személyi okmánya-
im, pénztárcám, kártyáim, a szemüvegem és a jegyzetfüzetem.
Kérem a becsületes megtalálót, hogy a számára érdektelen
személyi okmányaimat valamilyen úton juttassa vissza hoz-
zám. A táskámra és a pénztárcámra a benne lévõ pénzzel
együtt nem tartok igényt, legyen a becsületes megtalálóé.
Ezenkívül, ha felfedi magát elõttem, további jutalomra is szá-
míthat.

Demeter Alajosné, 7003 Sárbogárd, Köztársaság út 100.
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SÁRVÍZ KISTÉRSÉGI KÖZPONTI ÜGYELET: Aba, Káloz,
Sárkeresztúr, Sárszentágota: Aba, Béke tér 2.,

06 (22) 593 010. Zöldház orvosi rendelõ.

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

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

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

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

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

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

DR. CSANÁDI JÓZSEF HÁZIORVOS

a Sárbogárd, Ady E. út 79. szám alatt (SZTK), a 2. emeleten rendel. Tel.:
06 (25) 462 641. H: 8-12, K: 12-15.30, Sze: 8-10, Cs: 8-12, P: 8-12.
Nagyhörcsök: Sze: 10.30-12.00.

DR. FARKAS JÁNOS HÁZIORVOS

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

DR. HORVÁTH ENDRE HÁZIORVOS

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

DR. JARABIN JÁNOS HÁZIORVOS

Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25) 467-339: H-K-Sze: 8-12, Cs:
11.30-15.30, P: 8-12.

DR. NEMES MÁRIA HÁZIORVOS

a Sárbogárd, Ady E. út 79. szám alatt (SZTK), a 2. emeleten rendel. Tel.:
06 (25) 461 742. H-P: 8-11.30. Csütörtökön terhestanácsadás: 12-13.

DR. OROSZLÁNY LÁSZLÓ HÁZIORVOS

a Sárbogárd, Ady E. út 79. sz. alatti orvosi ügyelet helyiségében rendel,
tel.: 06 (25) 460 165. H-K-Sze: 8-12, Cs: 8-11, terhestanácsadás 11-13-ig,
P: 12-15.

DR. SOMOGYVÁRI KATALIN HÁZIORVOS

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

DR. ABDALLA ROSHDI HÁZI GYERMEKORVOS

a Sárbogárd, Tompa M. u. 2. sz. alatt rendel, tel.: 06 (25) 463 489;
Töbörzsök, Szt. István u. 96., telefon: 06 (25) 465 080.
hétfõ: 8.00–11.00, Tompa M. u. 2.; kedd: 8.00–11.00, Töbörzsök, Szt. Ist-
ván u. 96.; szerda: 8.00–11.00, Tompa M. u. 2.; csütörtök: 8.00–11.00,
Töbörzsök, Szt. István u. 96.; péntek: 8.00–10.00, Tompa M. u. 2.;
11.00–12.00, Töbörzsök, Szt. István u. 96..
Tanácsadás: kedd: 11.00–12.00, Töbörzsök, Szt. István u. 96., szerda:
13.00–14.00, Ady E. út 126.

DR. MÁNYOKI LÍDIA HÁZI GYERMEKORVOS

Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25) 468 214. H: 8-11, K: 13-14,
Sze: 8-11, Cs: 10-12, P: 8-11, tanácsadás: Cs: 8-11. Tel.: 06 (30) 573
4908.
Sárbogárd, Ady E. út 79., tel.: 06 (25) 463 220. H: 11-12, K: 9.30-10.30,
tanácsadás: K: 10.30-11.30, Sze: 8-11, Cs: 13-14, P: –.

KÖZPONTI ÜGYELET MINDEN NAP 15.30 órától

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

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

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

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

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

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

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

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

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

hívja a polgármesteri hivatalban Mikóné Vollár Veronika Diánát:
06(25)520-261, 38-as mellék, vagy Sárközy Károly gyepmestert
06(30)342-1493

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

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

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

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

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

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

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

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

Tömegközlekedés

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

MÁV információ: 06(1) 515 9137 (állandó sárbogárdi ügyelet).
Helyi buszjárat:

Régió 2007 Kft. 8083 Csákvár, Berényi út 2072/11 hrsz.
Lics Zoltán ügyvezetõ: 06(20)6613 958

Belvíz, árvíz, vegyi stb. katasztrófa esetén:
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: 06(22)311-120,
06(22)512-150. Sárbogárdon polgármesteri hivatal: napközben hívható a
06(25)520-260, 06(25)520-240, egyéb idõben a katasztrófa-elhárítási bizott-
ság elnöke: dr. Sükösd Tamás a 06(30)5300-858 számon bármikor riasztható.
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Üdvözlégy, Szent László!
Népszerû, egyedi színfoltja az éves programok sorában a sár-
bogárdi római katolikus Szent László-templom névadójának
tiszteletére rendezett ünnepi koncert. A templom kórusa, a
házigazda Schola Catholica Kamarakórus meghívására hang-
szeres közremûködõk és a helyi Huszics Vendel Kórus gyûltek

egybe és vonzottak megszámlálhatatlan zenekedvelõt a pad-
sorokba vasárnap este, Bárdos-, Brahms-, Chopin-, Dvorak-,
Gounod-, Jenkins-, Mozart-, Pitoni- és Schubert-mûveket fel-
sorakoztatva. Különlegességként Bakonyi István, a Schola
Catholica ifjú karnagyának egyik szerzeménye is felcsendült

zongorán, Molnár Mar-
cell elõadásában. Mar-
cell könnyed, mesteri
játéka, a lényébõl áradó
örömmuzsika most is le-
nyûgözte a közönséget.
Hagyományosan egy
hangszeres Ave Maria
nyitotta az eseményt,
majd a kórusok és hang-
szeresek váltották egy-
mást, egyházi darabok
gyöngyszemeibõl válo-
gatva. Bartalis Bertalan
trombitán mutatta meg
tehetségét, Varga Pat-
rik hegedûjével repített
minket az égi szférákba.
Kísérõként mutatkozott
be dr. Bánhegyi Gabri-
ella, a keszthelyi Geor-
gikon tanára zongorán,
valamint Bakonyi Ba-
lázs gitáron.
Mindkét kórus elõadá-
sában hallhattunk mi-
sét, illetve miserészle-
tet, s a Schola Catholica
egy hawaii dallammal
koronázta mûsorát. Vé-
gül a két énekkar közös
fellépése zárta a kon-
certet.
A zenei élményen kívül
annak is örvendezhet-
tünk, hogy a nem is oly
rég megépült közösségi
ház után most készül a
templom körmeneti sé-
tánya, az elõtte lévõ jár-
da, valamint a kerítés is
megújul.

Hargitai–Kiss Virág


