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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

ÉLÉSTÁR
Egyik munkatársnõm Nagylókon járva az
aratáson kellemesen meglepve látta, hogy
a község teheneit egy legény gyûjti össze s
tereli ki a legelõre, mint ahogy régen több
helyütt is szokás volt.
Ó, mennyiszer bámultuk mi is a vonuló bo-
cikat fülöpszállási nagyanyámnál nyaran-
ta! Lógtunk a meggyfán a ház elõtt kora
reggel meg este hatkor, lestük a bõgõ álla-
tokat, és jobbra-balra dõltünk a nevetéstõl,
amikor pottyantottak egyet. Mer’ a gyere-
kek már csak ilyenek. A Duna-partján az-
tán mi is bocivá váltunk, s az iszap testesí-
tette meg a végterméket. (Még mielõtt el-
képedve csóválnák a fejüket e sorokon, ki-
egészítésképpen hozzátenném, hogy ma
külön mesekönyv foglalkozik az élõlények
által megemésztett anyag formáival – a
szobatisztaságot elõsegítendõ, a szorongá-
sokat, tabukat legyõzendõ.)
A vidéki élet ilyen apró mozzanataira kivá-
lóan lehet falusi turizmust építeni. Sok vá-
rosinak a disznóvágás is rendhagyó él-
mény, amiért képesek utazni és fizetni. Eb-
bõl kiindulva eladható terméket képez a
szalmabálák pöttyözte tarló látványa, a
zümmögõ bogaras, vadvirágos rét, a ziva-
tar áztatta erdõ illata, az út mellett roska-
dozó gyümölcsfák rakománya, a lekvár-
fõzés, egy hûs, régi ház tornáca: a provincia
hangulata. Kell ennél jobb „wellness”, s
nem utolsósorban a szó szoros értelmében
vett éléstár a civilizációs függéseink leküz-
déséhez?
Ahogy kedvenc zenekarom, a Tárkány
Mûvek énekli:

Itt a nyár és az élet oly könnyû
szilvafán érik a gyümölcs
szénaszag száll a forró szélben
ég a nap lesz sok pálinkám

Szalmaszálakból font kalpagom
szalmabáb õrzi a pusztát
illatot áraszt minden élõ
izzadok, gond mind balgaság

Hargitai–Kiss Virág
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Arass, rózsám, arass!Arass, rózsám, arass!
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Két pályázat –
egy cél
– helyesbítés –

Elmúlt heti lapszámunkban a rendkívüli
testületi ülésrõl szóló beszámolóban
ugyanarra a pályázati kiírásra, ám két kü-
lönbözõ pályázó által benyújtott pályáza-
tok kerültek egy kalap alá, amit az alábbi-
akban pontosítok, egyúttal elnézést kérve
a hibáért.
A TÁMOP 1.4.6-13/1 – Tranzitfoglalkoz-
tatás az építõiparban megnevezésû pályá-
zat hátrányos helyzetû emberek munka-
erõpiaci elhelyezkedését kívánja elõsegí-
teni a munkanélküliségbõl a tartós foglal-
koztatásba segítve át a résztvevõket szak-
képzés révén, foglalkoztatással egybeköt-
ve. A pályázati támogatás intenzitása 100
%, a maximálisan elnyerhetõ támogatás
150 millió Ft.
E kiírásra egyrészt a LÁRKE (Látássérül-
tek Regionális Közhasznú Egyesülete)
adott be pályázatot. Az egyesület a SO-
KON Kft.-vel együttmûködve fejleszti ki a
szalmabálapanel – mint természetes, gaz-
daságos építõelem – hazai gyártási rend-
szerét. A LÁRKE pályázatának célja fog-
lalkoztatási lehetõséget kínálni az értelmi
és látásfogyatékkal élõknek, valamint az
építõipari tapasztalattal rendelkezõ mun-
kanélküli szakembereknek. Ehhez az ön-
kormányzattól kértek és kaptak az Árpád
utcában ingatlant (a volt szovjet laktanya
melletti iskolaszerû építményt). A hõtech-
nikailag rossz állapotú épületet a projekt
keretében szalmabálapanelokkal felújíta-
nák, így az épület egyben referenciaként is
szolgálna, és helyet adna a szalmabálapa-
nel-gyártásnak, 35 fõnek biztosítva képzési
és munkalehetõséget.
A fenti kiírásra a másik pályázó a Sikeres
Csapatjátékokért Közhasznú Alapítvány
mint fõpályázó, illetve Sárbogárd Város
Önkormányzata és a Sárbogárdi Roma
Nemzetiségi Önkormányzat mint konzor-
ciumi partnerek, akik 30-45 hátrányos
helyzetû ember építõipari képzését és fog-
lalkoztatását tervezik 9 hónapon át kõmû-
ves, hidegburkoló, ács, tapétázó, festõ, má-
zoló szakmákban. Ennek keretében a szer-
vezetek tulajdonában, hosszú távú bérle-
ményeiben lévõ ingatlanokat újítanák fel.
A projekt lezárulását követõen a remé-
nyek szerint az így kiképzett, gyakorlatot
szerzett emberek alkalmassá válnak az ön-
foglalkoztatásra, illetve a nyílt munkaerõ-
piacon való elhelyezkedésre.

Hargitai–Kiss Virág

„Árokparton” jártamban…
Szerdán tartottak sajtótájékoztatót Cecén, a belterületi vízrendezéssel kapcsolatban. A
tájékoztatót tartotta: Varga Gábor, Cece polgármestere és a térség parlamenti képvise-
lõje, a kormányhivatal képviseletében dr. Simon László, a Fejér Megyei Kormányhivatal
igazgatója, valamint Kõ Ferenc gazdasági vezetõ a kivitelezõ Szegletkõ Kft. képviseleté-
ben.

A település két sikertelen pályázat után ír-
ta alá ez év januárjában a támogatási szer-
zõdést a belterületi vízrendezésrõl. A pro-
jekt két utcát érint a faluban: a Hunyadi ut-
ca teljes és a Deák Ferenc utca jobb és bal
oldalának több mint 2000 méteres szaka-
szát. A projekt megvalósítási költsége több
mint 103 millió forintot tesz ki, amelybõl a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség körülbelül
90 millió forintot támogat.
Varga Gábor büszke arra, hogy lehetõsé-
gük van példát mutatni azzal, hogy a beru-
házással munkát adnak a helyben lévõ vál-
lalkozóknak is. A projekt körülbelül egy
hónapon belül be is fejezõdik.
A Hunyadi utca szinte már készen van, ap-
ró simításokat végeznek rajta. 1999-2000-
ben ezen a területen voltak a legnagyobb
csapadékvízzel kapcsolatos problémák,
esõzések, s a 2010-es évben is veszélybe ke-
rültek a lakóházak, így az árkok kiszélesí-
tése és mélyítése orvosolni tudja a követ-
kezõ idõkben esetlegesen felmerülõ ha-
sonló gondokat, ezáltal 144 ingatlan válhat
biztonságosabbá. Persze a hamarosan be-
fejezõdõ projekt esztétikailag is kelleme-
sebb képet mutat majd az áthaladó autó-
sok számára. A polgármester elmondta,
hogy ebbõl is látható, hogy a képviselõ-tes-
tület azért dolgozik, hogy a település szép,
tiszta, élhetõ és biztonságos legyen.

Mivel jövõ héten indul a településen a csa-
tornázás is, így az egész faluban zajlani fog-
nak a munkálatok, ám a csatorna elkészül-
te után a 61-es és a 63-as utak teljes széles-
ségû újraaszfaltozása is benne van a ter-
vekben, valamint a többi helyen is megtör-
ténik az aszfaltozás és helyreállítás. Egy ta-
valy elkészült, Cece–Vajta közti kerékpár-
út-tervezet is van az önkormányzatnál, de
mivel annak kivitelezése és a kiírt támoga-
tás még várat magára, így a település
vezetõi nem akarták elszalasztani a csapa-
dékvíz elvezetésének lehetõségét.
A Hunyadi utcában, a temetõ körül is meg-
történt az árkok mélyítése, a közlekedés
biztonságossága érdekében korlátot sze-
relnek fel az árok mellé.
Dr. Simon László gratulált a településnek
és a testületnek, s kiemelte, hogy ilyen jel-
legû innováció még nem volt a településen,
mint a mostani. Cece ezáltal teljesen más
képet mutat majd az ide utazóknak. El-
mondta, hogy az ilyen projektek is az élhe-
tõ településekért vannak.
Kõ Ferenc megköszönte a lehetõséget,
hogy térségi vállalkozásként Cecén dol-
gozhatnak. Õk végzik a projektkoordináci-
ót is, így könnyebben együtt tudnak mû-
ködni az önkormányzattal.

Menyhárt Daniella

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
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Az önellátás útján
Dr. Czomba Sándor foglalkoztatás-politikáért felelõs államtitkár
látogatott el Cecére szerdán délután megnézni a Start mintaprog-
ram eredményeit. A polgármesteri hivatalban eltöltött beszélge-
tés után kilátogattak az önkormányzat termõföldjeire is, valamint
meglátogatták a nyúltenyésztõtelepet és a kertészetet is. Érdek-
lõdve haladtak végig mindkét helyen, megnézve, megsimogatva a
nyulakat, meghallgatván a napi feladatokat és a hasznos
információkat, majd a kertészetben gyönyörködtek a fólia alatt
termõ paprikákban.
Czomba Sándor készségesen válaszolt néhány kérdésre is a köz-
foglalkoztatással és a programmal kapcsolatban.
– Az államnak volt egy olyan ambiciózus vállalása, hogy 10 éven
belül egymillióval több munkalehetõséget teremt az országban. En-
nek nagyon hasznos programja a Start mintaprogram. Ha kifejezet-
ten erre a programra szûkítjük a kérdést, akkor mennyire vannak fi-
gyelembe véve a frissen végzett egyetemisták és a veszélyeztetett ko-
rúak, az 50 év felettiek?
– Általában is tudjuk, hogy a foglalkoztatásban nagyon komoly
gondokkal küzdünk – egész Európa, de Magyarország különösen,
s ha részleteiben belemegyünk, akkor az országban is nagyon ko-
moly területi különbségek vannak, és valóban, a 25 év alattiaknál,
az 50 év felettieknél és a szakképesítés nélkülieknél a foglalkozta-
tási szint rendkívül alacsony. Tehát, ha eredményeket akarunk el-
érni, akkor elsõsorban ezeken a területeken kell a segítséget meg-
adnunk. Nem véletlen, hogy a Start mintaprogram testet öltött,
hiszen általában az emberek fejében a közfoglalkoztatásnak van
egy kicsit pejoratív értelmezése, hogy ott biztosan valamilyen ha-
szontalan dolgot csinálnak. A cecei helyszín kiválóan alkalmas ar-
ra, hogy az ember belássa, hogy ez egyáltalán nem így van, hiszen
értékteremtõ munkát is lehet tenni mögé. Ezért is fontos, hogy az
itt dolgozók ne csak eltöltsék az idõt, hanem lássák, hogy van a
munkájuknak haszna és értéke. Egészen biztos vagyok benne,
hogy az itteni munka sikerre van ítélve, és mások is kedvet kapnak
majd arra, hogy foglalkozzanak hasonlókkal. A fiataloknak is szá-
mos lehetõséget biztosítunk arra, hogy munkát találjanak – még a
Start programban is; ha nem is feltétlenül a szakképesítésüknek
megfelelõt, de magasabb végzettséget igénylõ munkát is tudunk
biztosítani.
– Akik itt, a gazdaságban dolgoznak, nem feltétlenül rendelkeznek
állattenyésztõi vagy növénytermesztõi végzettséggel. Nem hátrány ez?
– Az elején nyilvánvalóan hátrány. A falusi és vidéki ember szeret
és akar dolgozni, ez a legfontosabb dolog. Ha megvan az ambíció,
akkor pedig minden megtanulható. Nyilván mindenhez érteni
kell, hiszen az állattartás is kényes terület, nem lehet kudarc nél-
kül hozzákezdeni, mert akkor sok kudarc éri az embert. De a pol-
gármester úrral is beszélgettünk, és itt is igaz az, hogy megpróbá-
lunk segíteni, eddig is és a következõ idõszakokban is képzéseket
fogunk párosítani, ami vagy hosszú idõtartamú, több hónapos (te-

hát államilag elismert) képzést jelent, vagy adott esetben – az ál-
lattartás tekintetében – egy rövidebb idõtartamú, de az alapok el-
sajátításához és az induláshoz megfelelõ képzést indítunk. Ah-
hoz, hogy tartósan sikeres legyen a program, az kell, hogy a benne
dolgozó emberek megfelelõ tudással bírjanak, de már most
látom, hogy ezzel nem lesz gond.
– A nyúltelep kettõ, míg a kertészet 3 éves finanszírozású. Gondolom,
az egésznek az a lényege, hogy önellátóvá váljon a gazdálkodás. Meg-
van erre az esély?
– Igen, és valóban ez a fontos. A közfoglalkoztatásban eddig látott
tavaszi–õszi ki-be mozgások hosszabb távon nem fenntarthatók.
A cél, hogy olyan fajta tevékenység legyen mögötte, ami 2-3-4
éven belül a benne dolgozók reális eséllyel önfenntartóvá válja-
nak. Jó esélyt látok arra, hogy az ilyen és ehhez hasonló projektek
néhány éven belül képesek lesznek a saját lábukra állni, így 15-30
embernek képes lesz egy ilyen telep munkát biztosítani, tartós
megélhetést állami támogatás nélkül.
– Ez egy nyilván nagyon átgondolt program. Megvan-e mindehhez a
felvásárlópiac is, vagy mindenkinél a saját önkormányzat keresi?
– Ez az egyik legfontosabb elem, hiszen ha nincs piac, akkor a mo-
tiváció is elvész és a munka értelme is megkérdõjelezõdik. Itt,
Cecén egy olyan piaci háttér van, amely hosszú távon, stabilan
fogja tudni biztosítani az itt dolgozó emberek megélhetését és a
projekt fenntartását. Gratulálok a ceceieknek, jó munkát, jó
egészséget és sok sikert kívánok!

Menyhárt Daniella

Dr. Galambos Dénes az új Fejér megyei kormánymegbízott
Orbán Viktor miniszterelnök – dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi mi-
niszter javaslatára – dr. Galambos Dénest nevezte ki a Fejér Megyei Kormányhivatalt
vezetõ kormánymegbízottá, 2013. július 1-jei hatállyal.
A kinevezési okmányt dr. Szabó Erika területi közigazgatásért és választásokért felelõs
államtitkár adta át dr. Galambos Dénesnek július 5-én, pénteken, délután Budapes-
ten, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumban.
Dr. Galambos Dénes jogász a megyei kormányhivatal megalakulásától, 2011. január
1-jétõl a megyei kormányhivatalt vezetõ kormánymegbízott kabinetvezetõjeként
dolgozott.
Dr. Dorkota Lajost, a Fejér Megyei Kormányhivatalt eddig vezetõ kormánymegbízot-
tat a Magyar Energetikai és Közmû-szabályozási Hivatal (MEKH) elnökévé nevezte
ki 2013. július 1-jei hatállyal 7 évre Orbán Viktor miniszterelnök.
(Fotó: Burger Zsolt – KIM)

Fejér Megyei Kormányhivatal
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SRB JAM ’13
Plakátokkal borította be Sárbogárdot és a
környezõ településeket, városokat a Sár-
bogárd KC szervezõsége, sõt még az egyik
sportcsatornán is látni lehetett a beharan-
gozójukat. A 2013-as SRB JAM Kosárlab-
da és Zenei Fesztivál az év legnagyobb sár-
bogárdi bulijának ígérkezett. Reméltük,
hogy ez így is lesz.
A Sárbogárd KC talán egész csapata nagy-
jából fél éve kezdte el szervezni ezt a két
napos fesztivált. A program folyamatosan
bõvült, és ez a zenei vonalon is meglát-
szott. Az idei év a hiphop nevesebb elõadó-
it hivatott bemutatni a közönségnek un-
derground és mainstream vonalon egy-
aránt. A rendezvény hírneve akkorára
nõtt, hogy érkeztek kosarasok és elõadók
határon illetve tengeren innenrõl és túlról.
Ganxsta Zolee és a Kartel már legutóbbi
sárbogárdi koncertjükön biztosítottak
mindenkit arról, hogy jönnek fellépni; így
tett Fanktasztikus és Siska Finuccsi is.
A kezdeti tervekben még csak egynaposra
tervezték az SRB JAM-et, majd késõbb
körvonalazódott, hogy ez kevés lesz, úgy a
kosárlabda, mint a zene oldaláról. Talán
egészen a plakátok kirakásáig nem vették
túl komolyan az emberek a közelgõ feszti-
vált, mégis kerekebb lett, mint hittük.
Csütörtökön délelõtt komoly forgalom
van a Hõsök terén, teherautók váltják egy-
mást a mûvelõdési ház bejáratánál. Botka
és Krisz rohan, megjött az egyik színpad,
bepakolás, irányítás, majd mennek ügyet
intézni. Estére felhúzzák a kerítést, de még
szabadon járhatóak az utak a központban.

Pénteken reggel csörög a telefon és kérdik,
mikor érek már oda, kezdõdnek a progra-
mok. A tûzõ nap alatt izzadnak az erõs em-
berek, fejük egy hatalmas kamion árnyé-
kában hûsöl. Rövid bemutatkozás után in-
dul a verseny, ki húzza el gyorsabban a ka-
miont a vonalig. Nézõk gyûlnek a fák hûs
árnyékában megcsodálni a hatalmas em-
berek erõfeszítéseit. Lassan nekifeszül az
elsõ versenyzõ, a poros aszfalton nem fog a
cipõje, késõbb újrapróbálkozik, sikerrel.

Az emberek szeme kikerekedik, mikor si-
kerül valakinek meghúzni a több tonnás
jármûvet (tavaly láthattunk hasonlót
Sárosdon, akkor kisteherautóval próbál-
koztak). Aztán következik még keretcipe-
lés, koffercipelés, gumiforgatás, kõgolyó-
emelés, Trabant-cipelés. A versenyszám-
okban megtalálható elemek mindegyike
meghaladta a 100 kg-ot, a legnehezebb
talán a gumi volt, ami 300 kg-ot nyomott.
Akadtak merészebb nézõk is, akik szívesen
kipróbálták, milyen nehéz végrehajtani
egy-egy feladatot.
Az eredményhirdetés után következtek a
kosárlabda-selejtezõk 2-2 elleni felállás-
ban, ami Magyarországon teljesen egyedi,
hiszen eddig még nem rendeztek ilyen
megmérettetést. A selejtezõk után kezdetét vette az ünne-

pélyes megnyitó. Dr. Sükösd Tamás pol-
gármester és Varga Gábor országgyûlési
képviselõ nyitották meg a rendezvényt,
majd Mészáros János atya megszentelte a
kosárlabdákat.
Az esti koncertek sorát a székesfehérvári
Raktárkrú nyitotta, majd a szószátyár
rappereket a Balatonboglárról érkezett
Elit közeg folytatta rímbe szedett szavak-
kal, s a helyi rapegyüttes, a sárbogárdi
Összetévõk foghatta kézbe a mikrofont a
koraesti órákban. Egy különlegesség, a
kecskeméti AfroDZAQM (ejtsd: afrodi-
ziákum) folytatta az estébe nyúló koncer-
teket, s közönségét az eleredõ esõ nem-
hogy elûzte, de még fel is pezsdítette az
egész napos forróság után. A reggae-ze-
nekar igazán kitett magáért, hallatszott a
zenéjükön, hogy nem ma kezdték. Õket az
dunaújvárosi BeatKoho koncertje követ-
te, akik egész szép közönséget vonzottak a
színpad elé. Egyenesen B.A.Z. Megyébõl
érkezett a nagyszínpadra Fanktasztikus a
géppuskanyelvû rapper, akinek a pécsi DJ
Zefil pakolta a lemezeket a rímei alá.
Fanktasztikus fellépése közepén egy tán-
coslány is a színpadra került, aki a srácok
jókedvére és a barátnõk féltékenységére
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Made in Hungária
A Vándorok Táncszínház elõadása Pálfán

Hotel Menthol, Limbó hintó, Casino Twist. E számcímek hallatá-
ra mindenkinek a hazai rock and roll apostola, Fenyõ Miki jut
eszébe, csakúgy, mint a kopogó lakkcipõk és a libbenõ, pöttyös
szoknyák.

Egyikbõl sem volt hiány szombaton este a pálfai mûvelõdési ház-
ban, hisz a Vándorok Táncszínház tömény retropartival örven-
deztette meg a lakosságot.

Az ifjakból álló tánccsoport már húsvétkor is remek produkcióval
állt ki a pódiumra, ez a mostani pedig egyenesen fergetegesre
sikerült.

A Varga László vezette táncszínház az azonos címû musical közis-
mert dalait koreografálta meg nagy lelkesedéssel. Ez az egész mû-
sort áthatotta, olyannyira, hogy a Limbó hintó zakatolása a kö-
zönséget is a léc alá csalogatta, s vaskos taps és éljenzés dicsérte a
táncos lányok és fiúk látványos mozgáskultúráját. Ezenkívül ven-
dégek is szerepet kaptak az estén: az Alapi Ten Dance Táncklub
és a Vajtai Country Club is elõadták a maguk kis mûsorát, vala-
mint két tehetséges pálfai lány, Tóth Bettina és Torma Gabriella
énekeltek. A fõmûsor érdekességét még az is fokozta, hogy Varga
László, „alias Fenyõ Miki” mesélt pályafutásáról és szerzeménye-
irõl a közönségnek.

A Vándorok pazar elõadását a kedves nézõk is megtekinthetik
hamarosan a Bogárdi TV adásában.

Monhalt Ákos

volt nagy hatással. A péntek esti fellépõk
sorát az amerikai államokból érkezõ
brooklyni Afu Ra zárta a baltimore-i DJ
Nadirral. Ahogy a hangulat fokozódott,
úgy az esõ is nagy erõkkel zúdult alá, oly-
annyira, hogy a koncert felénél úgy elment
az áram, hogy másnap reggelig vissza se
jött. Az afterparty a mûvelõdési házban
folytatódott, hangulatos beszélgetések és
barátkozások közepette.
Szombaton a kiszáradt elektronika még ta-
lán szebben szólt, mint elõzõ este, így a
reggel megérkezett Animal Cannibals tag-
jai, Qka MC és Ricsi Pí is kezükbe vehették
a mikrofont, ugyanis egész nap õk konfe-
rálhatták az eseményeket. Délelõtt fit-
neszbemutatóra került sor, majd a súly-
emelõk feszítették meg izmaikat a kisszín-
padon. A pályán egész nap mentek a
meccsek, pattogtak a labdák, egymásnak
feszült a négy ember, hajlottak a gyûrûk,
pattant a palánk. A mérkõzések után bárki

szabadon használhatta a pályát és dobál-
hatott párat, úgy a kicsik, mint a nagyok,
sõt még vegyesen is.
A délutáni órákban bemutatót tartott a
Face Team akrobatikus kosárlabdacsapa-
ta, akik hatalmas ugrásokkal és szaltókkal
vágták a labdát a kosárba.
A Face Team bemutatója után eredmény-
hirdetés következett, ahol megtudhattuk,
hogy az SRB JAM ’13-at, a hatalmas kupát
és a pénzdíjat egy pécsi csapat, a PVSK
nyerte.
A Média válogatott játszhatott a Sárbo-
gárd KC csapatával. A 20 perces barátsá-
gos mérkõzés döntetlennel ért véget.
A szombat este is nagy fellépõket tartoga-
tott, ugyanis MC Gõz kezdte a fellépõk so-
rát, zenéjében felidézte a 90-es évek zené-
jét. Sub Bass Monster mindannyiunk által
ismert számait adta elõ, mint a Nincs nõ,
nincs sírás, vagy a híres 4 ütem. Utolsó szá-

mait a közönség között adta elõ. Az állat
kannibálok, azaz Animal Cannibals jó
hangulatot csinált a Takarítónõ címû szá-
mával, valamint elõadta több jól ismert ze-
néjét. Siska Finuccsi a kisgyerekeknek ta-
nította, mi is a rap igazán, majd a nagyob-
baknak intézte mondanivalóját dalaiban.
Az este egyik nagy szenzációja a Hõsök ze-
nekar volt. A három rapper most zenekar-
ral lépett föl. Habár zenéjüket mindenki
ismerheti, a zenekaruk gitárosáról nem
tudhatták sokan, hogy e föld szülötte,
ugyanis Szabó Ádám sárosdi származású.
A rapzenekar hatalmas hangulatot csinált,
fellépésükre minden korosztály jót buliz-
hatott.
A fellépõk sorát Ganxsta Zolee és a Kartel
zárta, aki éjszakába nyúló bulit csinált, né-
hol kicsit latinos gengszterzenéjével.
Botka István így értékelte a rendezvényt:
– A program az alapcélkitûzését elérte: na-
gyon sok fiatal, kisgyerek részt vett a rendez-
vényünkön, megismerkedett a kosárlabdá-
val és azzal az érzéssel, ami ezt körülveszi.
Számunkra fontos volt, hogy városunkban is
megjelenjen néhány színvonalas produkció.
Aki részt vett az esemény bármelyik részén,
tapasztalhatta, hogy nemcsak összességé-
ben, hanem elemeiben is törekedtünk a
hibátlan szervezésre. Köszönetünk azoknak,
akiket megérintett ez a szokatlan szervezés –
miután ez egy piaci alapokra helyezett sport-
és zenei fesztivál –, és megvásárolták az
országos szinten is kedvezõ belépõket. Kö-
szönjük a visszajelzéseket, melyekkel biztat-
tok bennünket. Az SRB, mint márkanév, biz-
tosan marad, a kosár szintén, a helyszínen
gondolkodunk.
(Fotók: Mágocsi Adrienn, Kutassy Csaba,
Freschl József)

Hargitai Gergely
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Vadregényes ékkõ
Kisszékely meseszép, vadregényes zöldjé-
ben és ékkövei közt tettem közel kétórás
sétát egyik nap dr. Horváth András ökobi-
ológus társaságában.
András Sárbogárdról került Szegedre ta-
nulni, majd tanítani, s mintegy 10 év után
Vácrátótra, az Ökológiai és Botanikai Ku-
tatóintézethez, onnan pedig 5 éve a 300 fõs
lélekszámú Kisszékelybe költözött család-
jával. Csodaszép feleségével a közeli Si-
montornya gimnáziumában tanítanak, két
gyermekük is e városba jár iskolába. Azt is
mondhatnánk, hogy az ígéretes karrier he-
lyett a természetközeli életet választották,
ám az internet és a közlekedési lehetõsé-
gek révén továbbra is kapcsolatban állnak
a városias világgal (hiszen András még
most is ad egyetemi órákat idõnként); egy-
szerûen csak máshová kerültek a hangsú-
lyok a család életében.
Elsõsorban a két gyermekük miatt szeret-
tek volna váltani, tartalmasabb életre ne-
velni kislányukat és kisfiukat. András a
80-as években vetõdött Kisszékelybe elõ-
ször. Nagyon megtetszett neki a vidék, így
sokat járt oda kutatóként. Amikor felme-
rült bennük az igény, hogy fordítsanak a
sorsuk irányán, és gazdálkodjanak, Kisszé-
kelyt választották új otthonuknak.
Cicák, kutyák, csirkék, tengerimalac és õs-
marhák népesítik be hangulatos kis házuk
udvarát. A két szép, alacsony növésû, szür-
kés bundájú, kis szarvú boci a honfoglaló
õseink által kedvelt fajta leszármazottja.
Egyikük, Sári odajön a hívó szóra. A vete-
ményes és gyümölcsöskert bõven terem a
lösztalajon. Nem permetezik. A tájfajta
gyümölcsfáknak nincs is szükségük vegy-
szerekre, hiszen az itteni életkörülmé-
nyekhez az évszázadok során kitûnõen al-
kalmazkodtak.
Kirándulásunkat a Barátok tavánál kezd-
tük, egy horhoson (meredek löszmély-
úton) leereszkedve. A tó onnan kapta a ne-
vét, hogy az 1600-as években egy Domon-
kos-rend kapott itt letelepedésre helyet. A
vizet erdõ veszi körbe gyertyános tölgyek-

kel, fûzfákkal, nyárfákkal. Mellette közép-
kori út vezet el – összekötve a szomszédos
településeket – az egykori Temerkény ne-
vû középkori faluhelyet is érintve, melynek
kelta és római kori leletei tavasszal elõfor-
dulnak a szántóföldön.
Másik gyöngyszeme a falunak a Csádés-tó,
ami népszerû a horgászok körében. A csá-
dé mocsári sás, ebbõl fonják azt a kötelet,
amit kévekötésre használnak aratáskor.
A tó melletti strand ugyancsak kedvelt he-
lye a környékbelieknek.
Takaros házak között érünk el a település
régi központjába, a Nagyszékelybe vezetõ
középkori út keresztezõdésében. Itt egy
csokorban látható a kálváriadomb (itt volt
régen a település) a temetõvel, az egykori
dézsmapince, a tejcsarnok, a vágóhíd és a
mázsa, valamint a Kisszékelyi Kulturális
Egyesület által felújított iskola. Maga az
épület 1900-as évekbeli, ám az iskola 1701-
-es alapítású, Tolna megyében az elsõk
közt alakult. A 310 éves évfordulóra be-
rendeztek egy 1950-60-as évekbeli tanter-
met – ahol foglalkozásokat is szoktak tar-
tani –, és egy helytörténeti gyûjteményt.
Az egyesület kezdeményezõi innen elszár-
mazott emberek, akik a régi értékek meg-
õrzésén fáradoznak 10-15 éve. A szervezet
közremûködésével újult meg a központtól
nem messzire lévõ Szent György-templom
lépcsõje is; rendbe hozták az ó temetõt, ki-
látót építettek, és egy Négyszögletû Kerek
Erdõ nevû tanösvényt hoztak létre, amit
négy körút alkot (Kökény, Berkenye, Ga-
lagonya, Vadkörte).
A négyes szám érdekes módon többféle-
képpen is megjelenik Kisszékelyben: négy
út keresztezi itt egymást, négy tanösvé-
nyen lehet barangolni, és négy templomto-
rony látható a kilátóból.
Kisszékely határt képez az erdõs puszta és
erdõ között, s emiatt hihetetlenül gazdag,
páratlan természetföldrajzi értékekkel
rendelkezik. Mindenfelé cserregõ kabó-
cák kísérik utunkat. Az egyik tanösvényen
egy sikló kúszik át elõttünk, majd egy fo-

goly röppen fel a bokrokból. A molyhos és
cseres tölgyesek mellett rengeteg gyógynö-
vény, fûszernövény, sõt, mosáshoz alkal-
mas szappanfû tarkítja a gyepeket, van egy
somféle is, aminek fája tartóssága miatt
nagyszerû anyaga például szerszámoknak.
Olyan növények, állatok élnek itt együtt,
amik Európában több száz kilométerre ta-
lálhatók meg egymástól. Pillich Ferenc je-
lentõs szakmunkájában 4000 rovarfajt mu-
tatott ki itt az 1900-as évek elején. Pár
négyzetméternyi gyepfoltban akár 30
növényfaj is meg tud élni együtt.
De bõven akad felfedeznivaló a környék-
ben is biciklivel vagy gyalog: Simontornya
felé az erdõn át 9 méter magas löszszurdo-
kon vezet át az út; közel az ozorai vár, Láz-
ár Ervin Rácegrespusztája (az írónak
egyébként Kisszékelyben is volt háza, ami
ma is látható), a nagyszékelyi sváb paraszt-
házak és még sorolhatnám. Az itteni idõ-
töltéshez pedig számos szálláslehetõség áll
rendelkezésre. Érdemes hát Kisszékelybe
látogatni!
A Bogárdi TV-ben mozgóképes ízelítõt kap-
hatnak Kisszékely csodáiról.

Hargitai–Kiss Virág
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Vándorlásaim 46.
Másnap kora hajnalban bontunk sátrat, és indulunk az alig 10 km
hosszú Véneki-Dunán lefelé, ki a Nagy-Dunára. Ez az ág zárja le a
Mosoni-Dunával kapcsolódva a Szigetközt. Ahogy kiérünk, a két
víztömeg találkozásánál hatalmas örvény kap el bennünket. Elsõ-
re nagyon ijesztõnek mutatkozik ez az örvény, amely ráadásul ép-
pen egy lefelé tartó uszály felé sodor bennünket. Minden erõnkre
és ügyességünkre szükségünk van, hogy kikormányozzuk a hajót a
veszélyes vízrõl.
Innen Komáromig felsõszakasz-jellege van a folyónak. A nagy
szintkülönbség miatt erõs a sodrás. Míg evezünk, furcsa zörejt
hallani. A víz olyan erõvel görgeti a mederfenéken a kavicsokat,
hogy azok hangos zaja a felszínen is hallható. Az alacsony vízállás
miatt a vízbõl éppen csak kilátszó homokpadot pillantunk meg
majdnem a Duna közepén. Kikötünk rajta. Különös érzés. Állok
a Duna közepén, bokáig érõ vízben.
– Én vagyok a Jézus Krisztus! – kiáltom Aninak. – Tudok a vízen
járni!
Megfogom a kezét, és együtt futunk a sekély vízben, aztán hanyatt
fekszünk, s nézzük a valószínûtlenül kék eget. A közelben elhala-
dó hajó hullámai átcsapnak rajtunk és a zátonyon, elsöprik az épp
most csurgatott homokvárunkat is. A távolban egy vízitúrázó csa-
pat tûnik fel. Kajakokkal, kenukkal jönnek, s kikötnek õk is mel-
lettünk a zátonyon. A hajók felségjeleirõl látjuk, hogy hollandok,
lengyelek, németek, osztrákok, franciák és magyarok vegyesen.
- Honnan jöttök? – kérdezem.
- A Duna fölsõ folyásától. A Nemzetközi Duna-túra résztvevõi va-
gyunk – feleli az egyik magyar. – Hát ti?
- A Nagy Kört járjuk.
- Van határvízi engedélyetek? – kérdezi. - Mert ez itt már határ-
sáv.
- Ezt nem tudtuk.
- Állati szerencsétek van, hogy éppen találkoztatok velünk, mert
lekapcsoltak volna benneteket a határõrök. Valószínûleg azért
nem állítottak meg, mert azt hitték, ti is a Nemzetközi Duna-túrá-
hoz tartoztok. Ha bárki kérdezi, mondjátok, hogy velünk vagytok,
akkor nem kekeckednek.
Együtt evezünk a társasággal Esztergomig. Visz bennünket a víz,
de keményen húzzuk az evezõt is végig. Segít bennünket a hátszél,
így két napra való távot, csaknem 100 km-t teszünk meg, mire Esz-
tergom alá érünk. A Prímás-szigeten, a Duna-túra fogadóhelyén,
a sporttelepen verünk sátrat. Nagyon fáradtak vagyunk mindket-
ten, alig várjuk, hogy kinyújtóztassuk a hátunkat.
Már csak három napunk maradt Dunaújvárosig. A határsáv ügye
is aggaszt. Hajnalban kelünk, hogy mielõbb elérjük a táti szigetet.
Onnan már mindkét part Magyarország. Tegnap óta emiatt szo-
rongató, kemény küzdelemmé vált a túránk. Még javában alszik a
társaság, mi már bontjuk a sátrat, megisszuk a tegnapról maradt
két liter aludttejet kenyérrel, vízre tesszük a hajót, és búcsút in-
tünk az esztergomi koronázódombon álló bazilikának. Vissza-
nézve szívszorító látni a lebombázott párkányi híd árván merede-
zõ pilléreit. Egy szörnyû világégést és Trianon keserû emlékét
idézi számunkra, magyarok számára ez a hídpillér. S ez mindad-
dig így lesz, amíg nem támad elég elszánt akarat a két ország népé-
ben, hogy az árva pilléreken át újra összekössék a két partot, s
szívbõl kezet nyújtsanak egymásnak a testvérnépek.
Édesanyám és nemzedéke szívében elviselhetetlen fájdalomként
él Trianon, az ország darabokra szakítása, s az, hogy határok, ke-
rítések, vasfüggöny, aknazár választ el bennünket azoktól, akikkel
tegnap még egy asztalnál ültünk. Ani nagyszüleit és egész rokon-
ságát telepítették ki a háború után éppen a túloldalról, Gútáról, a
Vág partjáról Medgyesegyházára, a román határ közelébe, az
onnan kitelepített németek, szlovákok helyére.
Hányszor mondta édesanyám az iskolában tanult Trianon utáni
gyermekverset:
„Ekkora volt Magyarország, most már ilyen kicsi már!
Rossz emberek elrabolták, jaj, Istenem, de nagy kár!”

Ilyenkor én mindig nagyon dühös lettem, és indulatosan rászól-
tam:
- Anya! Ilyeneket ne mondjon nekem! Nagyon veszélyes haragot
ültetni a fiúk szívébe más népek ellen! Mi többet nem akarunk há-
borúba menni országhatárokért, más népek meghódításáért!
Õ szótlanul, könnyes szemmel nézett rám. Még azt is kitöröltem
az emlékeimbõl, hogy az országhatáron kívül egyáltalán létezik
olyan ember, aki magyar. Pedig gyerekként hányszor szorítottam
a fülemre nagymamám lánykori emlékét, az abbáziai nyaralásból
hazahozott tengeri súgócsigát, s hányszor nézegettem az elsõ há-
borúban Ferencz József-huszárként szolgáló nagyapám dagerro-
típiáját vágyakozva, hogy egyszer még én is huszár lehetek. Töröl-
tem az emlékeimbõl Nagy-Magyarországot, a Kárpátokat, Édes
Erdélyt, a fiumei kikötõt, ahol áll egy hadihajó, közepébe kitûzve
a nemzeti zászló.
És most itt van elõttem a Duna közepén láthatatlanul, mégis fe-
nyegetõn a víz alatt a kerítés! És ott ez a szörnyû torzó, a hídpillér
a Duna közepén Párkány és Esztergom között – híd nélkül! Nem,
ezt nem akarom látni, nem akarom érezni! El innen minél gyor-
sabban! – Húzom az evezõt egy szó nélkül. El, el innen!
A táti szigetet és vele a határt elhagyva befordulunk a Duna-ka-
nyarba, és már ott van elõttünk Visegrád. Régi emlékek idézõd-
nek föl bennem, a magányos túrám emlékképei. Akkor keserû re-
ménytelenség, a családom széthullásának keserûsége szõtt körém
hálót. Kikötünk a szentendrei szigetcsúcson. Hol vannak már
azok a lányok, akikkel az Anna-bálon táncoltam! Kedvesemmel
állunk a parton, szótlanul nézzük a vizet, a túlpartot, ahonnan
szinte lopakodva ideérkeztünk. De ne nézzünk visszafelé! Illéri,
elõre! Már célegyenesben vagyunk.
Rövid pihenõ után indulunk tovább a váci Duna-ágon. Estére
érünk a Római-partra holtfáradtan. Itt tör ki belõlem minden fe-
szültség. Eszembe jut a régi emlék:
- Mit árulsz, öcsi? – kérdezi a tanító bácsi.
- A hazámat! – felelem elvadult tekintettel.
Apám áll elõttem. Szomorúan néz rám. És akkor az átélt élmé-
nyek és a kimerültség súlya alatt lerogyok a földre és hangos zoko-
gás tör föl belõlem. Nem tudok uralkodni magamon, csak ráz a
zokogás. Ani átölel, simogat, nyugtatgat. Most õ az erõs. Erõsebb,
mint én. S már tudom: egy életen át megtartjuk egymást.
Hajnalban összepakolunk, aztán indulunk. Késõ délután érünk a
dunaújvárosi hajóállomásra. Itt megkapjuk a túrakönyvünkbe az
utolsó pecsétet, amely bizonyítja, hogy 18 nap alatt végigjártuk a
Vízi Nagy Kört.
Számunkra a túra nem ezzel zárul. Ennél a külsõdleges teljesít-
ménynél sokkal nagyobb jelentõséggel bír.
Estefelé letáborozunk vándorlásaim kezdõ- és végpontján, a La-
katlan Szigeten, kamasz- és ifjúkorom látomásainak, lelkem meg-
térésének szigetén. Bevesszük magunkat szívünk dzsungelébe, s
megalapítjuk az Új Hazát, az új családot, amelyben egyszer majd
az a régi is mindenestõl – gyerekestõl, elsõ asszonyostól, õseim-
mel együtt, határok nélkül, régi hazástól – minden benne lesz!
VÉGE

Hargitai Lajos
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Vendégszereplés Kárpátalján
A Huszics Vendel Kórus számára ez az év
tele van eseményekkel. Ennek egyik ki-
emelkedõ állomásaként július 4-e és 7-e kö-
zött Kárpátalján jártunk.
Felléptünk gyerektáborban, ahol az ott la-
kókkal kánont is énekeltünk, dalra fakad-
tunk görög katolikus és református templo-
mokban. Beregszászon a II. Rákóczi Fe-
renc Kárpátaljai Magyar Fõiskolán 2 órás
koncertet adtunk nagy sikerrel. Nem min-
dennapi élmény volt a 12 énekkar szereplé-
sével megrendezett református egyházi kó-
rustalálkozón való részvételünk. A bót-
rágyi templomban fenségesen zengett a
Halleluja!
Az éneklés mellett ismerkedtünk Kárpát-
alja városaival, falvaival, s mindenekelõtt
az ott élõ kedves emberekkel. A munkácsi
vár, az ungvári skanzen, a beregszászi ka-
szinó épülete, a csodálatos beregi templo-
mok, a megkapó táj elvarázsolt bennünket.
Házigazdáink Benén mindent megtettek
azért, hogy jól érezzük magunkat. Ez a kis
falu Szuhán András polgármester úr veze-
tésével, jól szervezett falusi vendéglátás ke-
retében sok embernek biztosít megélhe-
tést. Hazai termesztésû zöldséggel, gyü-
mölccsel, ízlésesen kialakított szobákkal
várják a vendégeket.
Csak a határátkeléseket tudnánk feledni!
Az idõsebbeknek felidézõdtek a már elfe-
ledettnek hitt élmények: a bosszantó,
hosszadalmas, értelmetlen várakoztatás, a
bürokratikus ügyintézés.

Kiváló idegenvezetõink, Mihók Richárd és
Kész Géza szakszerû, lényegre törõ tájékozta-
tást adtak az ukrajnai helyzetrõl, Kárpátalja tör-
ténetérõl, az ott élõ 150 ezer magyar életviszo-
nyairól.
A határon túli magyar közösségek elõtti szerep-
léseink mindig különleges élményt nyújtanak –
ezúttal sem volt ez másként. Igyekeztünk, hogy
városunk hírnevét öregbítsük. A tapsok, gratu-
lációk alapján talán sikerült!

Szabados Tamás,
a Bogárd-Dal Kulturális Közhasznú Egyesület

elnöke

Részletes élménybeszámolót a Huszics Vendel Kórus
ukrajnai útjáról jövõ heti lapszámunkban olvashat-
nak, és filmfelvétel is készült, mely a Bogárdi TV-n
kerül majd vetítésre.
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Arass, rózsám, arass!
Magyarországon hagyományosan 29-én, Péter és Pál napján kez-
dõdik az aratás. A kenyérhez vezetõ út hosszú és kemény munká-
val teli. Az egykori kézi aratásnál a föld birtokosa gondoskodott
az aratók fogadásáról, elhelyezésükrõl, étkezéseirõl. A technoló-
gia fejlõdése aztán tükrözõdött az aratás módján is: a kaszát fel-
váltották a gépek, majd a traktorok. De szerencsére Nagylókon a
mai napig tartják a hagyományt, s ezáltal a fiatalok is beleláthat-
nak a régi világba, amit ma már szinte el sem tudnánk képzelni.
Szombaton reggel gyülekezett a falu apraja–nagyja a Tavipa-
lotánál, ahol sátrat is állították, és a dolgos asszonykezek készítet-
ték az ebédet: csülkös gulyást. A munka elõtti tevés-vevés hangu-
latához jól illett, ahogy a tehénpásztor terelte ki az állatokat a me-
zõre.
Minden más volt a hétköznapi élethez képest. Az illatok, a tiszta
levegõ és a csend különleges erõvel hatottak rám. Nincs messze
Nagylók Sárbogárdtól, mégis, mintha egy õsi világ éledt volna új-
já, a gyermekkoromat idézõ érzésekkel.
Ilyen emelkedett lelkiállapotban indultunk a búzatábla felé. A
szépkorú hölgyek is egészen megelevenedve, vidáman, aratási nó-
tákat énekelve siettek a cél felé. Ahogy megérkeztünk, szinte egy
pillanat alatt elkapkodták a többségében 1880-as években készült

szerszámokat, és indult az aratás. Az urak kaszákkal suhogtatva
haladtak elöl a mezõn, az asszonyok rögtön utánuk kévékbe rak-
ták a búzakalászokat, s ez így ment, míg az utolsó lábon álló gabo-
nát is be nem takarították. Az utolsó kalászokból végül egy kis
csomót hazavittek az aratók, amit az õszi vetõmag közé kevernek.
A munka után közösen elfogyasztották a jól megérdemelt ebédet.
Örömmel a szívemben keltem útra, hazafelé. Hiába a korán kelés,
a nagy meleg, minden pillanat megérte, hogy ott lehettem abban
az összetartó kis közösségben.
Mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy látogasson el Nagylókra,
heverésszen a mezõn, sétáljon a tóparton, kapcsolódjon ki a hét-
köznapok rohanásából.

Mágocsi Adrienn

Arass, rózsám, arass! Megadom a garast.
Ha én meg nem adom. Megadja angyalom.
Arattam, arattam, Kévét is kötöttem.
A rózsám tarlóján Meg is betegedtem.

(magyar népdal)

Megismételhetetlen!
Ezzel a címmel megjelent cikkben emlékezett vissza osztálytár-
sam, Zei Vendel a Bogárd és Vidéke újságban a Sárszentmiklósi
Általános Iskolában megtartott 50 éves osztálytalálkozónkról
2003-ban.
Azóta eltelt 10 év, és mi újra találkoztunk. 60 éves találkozónkat
tartottuk 2013. június 22-én. Örömmel és szeretettel jöttünk újra
össze, mert szeretjük és tiszteljük egymást. Igaz, kevesebben va-
gyunk. 25 fõs osztályunk mostanra 18 fõre csökkent. 13-an, a volt

osztálytársak újra megjelentünk, szeretett családtagjainkkal
együtt. Nagy örömünkre szolgált, hogy Hart Vilma, volt tanár-
nõnk is megtisztelte jelenlétével összejövetelünket. Azt kívánjuk
neki, hogy legyen még sokáig egészségben, szeretetben, örömben
és boldogságban közöttünk.
Hiányzó osztálytársaink igazoltan voltak távol.
Jó útravalót kaptunk volt iskolánktól, úgy érezzük, az életben
mindannyian megálltuk a helyünket.
Nagyon jó együtt lenni és találkozni. Felidézõdtek a régi, diákkori
emlékek, amelyek ilyen sok év után is nagyon szépnek tûnnek.
Egy órakor átvonultunk a helyi Korona étterembe, ahol megebé-
deltünk.
A baráti beszélgetés tovább folytatódott, még dalra is fakadtunk
Kiss Marika vezényletével.
Az idõ hamar elszaladt, és máris búcsúzkodni kezdtünk. Minden-
ki indult közeli és távoli otthonába.
Gondolatainkban újra felidézõdött: találkozónk megismételhe-
tetlen? Ez nem csak rajtunk múlik.
Befejezésképpen egy Erich Frommtól átvett idézettel zárom gon-
dolataimat, amit, úgy érzem, magunkévá tettünk:
„A szeretet mûvészet: semmi sem fontosabb a világon, mint megta-
nulni ezt a mûvészetet.”
Találkozónkra emlékezve:

Farkas Mária
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A feszület
A francia forradalom idején a tüntetõ nép egyszer Versailles-ba
vonult, ahol a királyi udvar tartózkodott. Az emberek behatoltak
a várba, és olyan dolgokat vittek végbe, amikrõl nem szívesen be-
szél az ember. Persze közben sok mindent loptak, raboltak, s az
ebben résztvevõk közül késõbb többen szégyellték magukat. A
ragadomány nem boldogította õket, mert az igaztalanul szerzett
jószág sosem ad kielégülést, mivel átok nyugszik rajta.
Az egyik ilyen tettes más dolgokkal együtt magához vett egy sárba
taposott feszületet is, és hazavitte. Úgy vélte, hogy jó fogást csi-
nált; késõbb viszont dühös lett saját magára, hogy egyáltalán sze-
met vetett erre a beszennyezett tárgyra, és a sarokba hajította egy
csomó limlom közé. Ott is hevert a feszület 1834-ig, amikor is az
említett férfi, aki egyébként fûszerkereskedõ volt, meghalt. Fele-
sége, gyermeke nem maradt, ezért rokonai a közjegyzõ segítségé-
vel az összes holmiját elárverezték.
Lakott a város peremén egy szegény fiatal festõ, aki igen keserve-
sen tengette életét. Ügyes volt és tehetséges, pénzzel azonban
nem rendelkezett, és nem voltak elõkelõ, jó barátai, akik valahova
beajánlották volna. Szinte nyomorgott szûk padláskamrájában, és
kétségbeesés gyötörte. Nemrég egy kocsmáros a tánctermét akar-
ta kifestetni, s mivel a mi festõmûvészünk csaknem éhen halt,
nem tartotta magához méltatlannak még ezt a piktormunkát sem.
Az említett festõt hívõ édesanyja korán megtanította imádkozni,
s az elkezdett jó munkát a szükség, a nyomorúság csak elmélyítet-
te lelkében. Kegyes volt, az is maradt, a bajok közt is megõrizte
tiszta, istenfélõ szívét. Párizsban ez bizony ritkaságot jelentett. Is-
merõsei gúnyolódtak felette, hogy a vasárnapot megszenteli, és az
istentiszteletet látogatja, õt azonban nem zavarta ez. Hûséges
maradt szíve szent odaszánásában.
Mindeddig az idõig lepedõ nélkül, szalmazsákon aludt, szegény-
ségébõl másra nem tellett. A teremfestésen háromszáz frankot
keresett, ebbõl néhány ruhadarabot, inget, cipõt, csizmát vásá-
rolt, úgyhogy még száz frankja maradt. „Vajon kapnék-e egy
ágyat ennyiért?” – töprengett szorongva.
Az árveréseken, amelyek naponta százával fordulnak elõ ilyen
nagy városban, néha furcsa dolgok történnek. Ha sok az érdeklõ-
dés, az öreg lomok is drága áron kelnek el; ha kevés, úgy jó dolgok
is olcsón megszerezhetõk. Az utóbbi volt a helyzet az öreg fûszer-
kereskedõ holmijának árverésén is. A mi festõnk jó ágyat szerzett
a hozzá tartozó ágynemûvel együtt potom hetvenöt frankért. Per-
sze ujjongott a szíve. Vissza is tért még egyszer az árverés helyére,
mely éppen a vége felé járt. Már csak a sarokban heverõ ócska
limlomot kínálgatták gúnyos kacagások mellett. Éppen a poros,
sárral vastagon bevont feszület került sorra. Az emberek kézrõl
kézre adták. „Ólomból van” – szólt az egyik. – „Adok érte fél fran-
kot.” – „Egy frank!” – licitált másvalaki.
A festõ hátán hideg futott végig. „Szabadítsd ki a durva tréfálko-
zásból a Megváltó képét, a kereszt jelét!” – gondolta, és hangosan
odaszólt: „Öt frank!” A jegyzõ gúnyos meghajlással átadja a tár-
gyat, a festõ szó nélkül kifizeti a pénzt, általános hahotázás köz-
ben átveszi a feszületet, s az emberek durvaságán mélyen megbot-
ránkozva távozik.
Amikor másnap reggel felébred, tekintete a sárral, piszokkal fe-
dett keresztre esik. „Tisztítsd meg!” – ez az elsõ gondolata. Elõ-
vesz egy kefét, s a kereszt aljánál kezdve gondosan eltávolítja a sa-
rat. A piszok alól betûk tûnnek elõ. Folytatja a tisztogatást, és leg-
nagyobb ámulatára elõkerül egy név: „Benvenuto Cellini”.
Ez a Benvenuto Cellini köztudottan a toscanai Firenzében szüle-
tett, és nagy tehetségû ember volt, különösen a nemesfém meg-
munkálásában. A nagyra becsült mûvész többnyire hercegeknek,
királyoknak dolgozott, és munkájáért hallatlan árakat fizettek.
Mivel eredetileg aranymûves volt, tárgyait legtöbbször aranyból
és ezüstbõl készítette. Ez a feszület is egy francia királynõ közvetí-
tése folytán került Párizsba, majd a versailles-i kastélyba, ahon-
nan a már említett módon ellopták. Még rézbõl készülve is magas
értéket képviselt volna a feszület, mint a híres Benvenuto Cellini
munkája. A szegény festõ viszont tudta, hogy a tekintélyes mester
kizárólag aranyból és ezüstbõl készítette mûvészi tárgyait, és

azonnal sejtette, milyen értéket tart kezében. Örömtõl reszketve
nekilátott a feszület alapos megtisztításának, és hamarosan pom-
pás szépségû mûtárgy ragyogott a kezében, tiszta aranyból.
Ki tudná leírni örömteli riadalmát?
Lakott vele szemben egy aranymûves. Átment hozzá és megmu-
tatta a keresztet. „Uram” – szólt az ékszerész – „önnek kettõs ér-
ték van a birtokában. Ez a tárgy elõször is rendkívül szép mûvészi
munka, másodszor pedig csupa arany. Nézzük csak, mennyit
nyom!” A festõ saját szemével láthatta, hogy a tárgy súlya húsz
font. „Uram, ön dúsgazdag ember!” – szólalt meg ismét az arany-
mûves. – „Maga az arany értéke kb. ötvenezer frank. Ha hozzá-
számítjuk a mûvészi értéket is, legalább hatvanezer frankot fizet-
hetnek érte. Van bizonyos összeköttetésem az udvarnál, szívesen
felkínálom a segítségemet.”
A festõ hálásan elfogadta az ajánlatot, s már aznap délután a ki-
rályhoz rendelték. Hóna alá vette a keresztet, és boldog várako-
zással elsietett a kastélyba. A király magánkívül volt ámulatában,
amikor a keresztet meglátta, és azonnal kifizette érte a hatvan-
ezer frankot. Most aztán a festõnek el kellett mondania, hogyan
jutott a mûtárgyhoz, és nyíltan el is beszélt mindent. A király fi-
gyelmesen hallgatta, és megdicsérte becsületes hívõ viselkedésé-
ért. Elbeszélgetett vele a festészetrõl is, s így megtudta, hogy kivá-
lóan képzett fiatalemberrel van dolga. „Jöjjön vissza holnap” –
mondta végül a király – „és fesse meg az arcképemet!”
A festõ másnap pontosan megjelent az adott idõben, s a király tel-
jes megelégedésére elkészítette a képet a rendelkezésére álló idõ
alatt. Híre elterjedt, s a festõ neve egy csapásra közismert lett.
Egymás után kapta a megrendeléseket.
A Megfeszített keresztje egyengette az utat egy boldog, szeren-
csés élethez. Csak Õ lehet a te boldogságod is, ha megtanulod
együtt mondani a hívõ költõvel:

Neved õrzöm szívemben,
És szent keresztedet,
Csak ettõl fénylik lelkem,
Ezért örvendezek.

Végezze el benned Isten Szentlelke!

Forrás: Élet és Világosság 2000/4
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Lapszemle 1913. július 6.
Aratáskor
Amit szivszorongva lélekzetelfojtva vár-
tunk, az immár elérkezett. A mostoha vi-
szonyok mérhetetlen bús sivatagából fá-
radt, réveteg szemekkel vizsgálgattuk,
hogy mit hoz majdan számunkra a mezei
munkás egész évi verejtéke? Ebbe vetet-
tük reményünk, bizalmunk utolsó fellob-
banását. Ez volt az egyedüli perspektiva,
mely vakitó fényével keresztül törhetné sö-
tét látóhatárunkat. Mert egyedül ettõl vár-

hattuk a viszonyok kialakulását. És most,
hogy megérkezett az aratás ideje, midõn a
gazda vidám hangulattal jön haza a kövér
kalászoktól hullámzó mezõrõl, mert egész
évi fáradozását siker koronázta, akkor mi
is boldog mosollyal vehetünk lélekzetet.
Mert ez oázist jelent és egy reménysugárt a
közel-jövõbe, mely bearanyozza a felhõk-
tõl tarkitott horizontot.
Mert az aratás a viszonyok fokmérõje. És
elsõsorban a kenyér az, ami igazgatja az or-
szágok sorsát. A többi, a politika az mellé-
kes, az háttérbe szorul, az másodrendü
kérdés. Épen azért, a mezei munkás hang-
ja, mely busás áldásos termést jósol, kell,
hogy keresztültörje a politikai harcok vér-
mes csatazaját, mert ez életbe vágóbb,
több fontossággal bír.

Azok a vészfellegek, melyek keresztül-ka-
sul nyargalászták hazánkat, unos-untalan
egy rázkódtatást elõidézve, ujabb és ujabb
csapásokkal tetézve nyomorunkat, a ter-
mésnél teljesen megkiméltek bennünket.
A mezõgazdász munkájára a külpolitikai
bonyodalom vajmi hatással volt. Igaz
ugyan, hogy ennek következtében elfogták
a munkásait és mundérba öltöztették,
mindamellett a mezei munkálatok ezáltal
nem szenvedtek kárt. Ha nem is rendes

menetben, mégis folytak a munkálatok,
ugy hogy majdnem minden a rendes idejé-
ben el lett végezve. Semmi sem maradt
parlagon. Az idõjárás is meglehetõsen
kedvezõ volt. A melengõ éltetõ napsuga-
rak megérkeztek idejekorán. Utána követ-
kezett a mérsékelt mennyiségü esõ jóté-
kony hatásával. Elvétve ugyan egyes vidé-
keken elõfordult egy kis jégesõ is, de az in-
kább a gyümölcsre volt kártékony hatással.
A zsenge kalászok, amelyek még csak a
fejlõdés utján állottak, visszakapták a
megfelelõ életerõt…

Ezekbõl az adatokból bátran leszürhetjük,
hogy alapos a kilátásunk egy vigasztalóbb
helyzet megteremtõdésére. Mert mihelyt a
kenyérkérdés meg lesz oldva lassanként
maga után fogja vonni a többi élelmicikkek

tetemes árlejtését. És igy aztán folytatód-
nak majd a láncszemek.
A kereskedelem is lendületet nyer ezáltal.
Lassanként ez is ki fog evickélni abból az
örvénybõl, amelyben már hónapok óta
vesztegel. Megszünik a munkanélküliség
is, amely már huzamosabb idõ óta tartja
inségben az országot, mert igy azok is
üzembe jönnek.
És igy rendes mederbe fog terelõdni min-
den. Mert az a lökés, a melyet az egyik ol-
dalon szenvedtünk, a másik oldalon lesz
reparálva és a fojtó krizis teljesen meg-
szünik. Mindenbe belopódzik majdan a
pezsdülõ élet.
Most már csak az aratás következtében
mindig felujuló nagyobb és nagyobb ará-
nyokat öltõ munkabérharc és annak utó-
hatása az aratók sztrájkjának nehéz meg-
oldatlan kérdése merülhet felszinre. En-
nek a mindjobban elmérgesedõ rákfené-
nek, mely ugy a munkásra mint a munka-
adóra nehéz kórságot jelent, kell véget vet-
ni. És ez csak olyan módon érhetõ el, ha
mindkét fél belátja annak káros voltát. A
munkaadó hasson oda olyan munkabér
felállitására, mely annak az egész nap
munkában görnyedezõ aratónak rendes
megélhetést biztosit. És viszont annak az
aratónak is be kell látni, hogy azok a hát-
térben lappangó izgatók, melyek harci mo-
dort ébresztenek bennük és felbujtják a
munka beszüntetésére, azok nem olyan
lelki barátjai, mint a hogyan azt nagy gesz-
tussal prédikálják. Mert a beléjük szugge-
rált konokság nagyon gyakran végzetessé
válik rájuk nézve. Nem megy ritkaszámba,
hogy ezáltal a legjobb munkaidõt munka
nélkül kell végigkóborolnia.
Mert az elõbbi munkaadó többé szóba sem
áll vele és a többi akkorára már kifüggesz-
tette a „Megtelt” táblácskát. Oda kell te-
hát hatni, hogy a munkaadó és a munkás
kölcsönösen megértsék egymást, melynek
föltétele a mindkét részrõl való engedé-
kenység és akkor háboritatlanul folyhat az
a munka, amely közelebb hoz bennünket a
boldoguláshoz.
Pláne ha ama óhajunk is teljesitve lesz,
hogy a hadügyminisztérium szabadságolja
a póttartalékosokat, ugy a rendes fejlõdés
utjából minden akadály el lesz görditve. Az
aratáshoz is hathatósabb erõvel foghatunk
majdan hozzá. Néhány hónapon belül ki-
heverjük a veszteségeinket és akkor bátran
mondhatjuk, jövel uj Magyarország! Al…ó

(-b -n)

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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Csirkemell sárgabarackmártással

Hozzávalók: 60 dkg csirkemellfilé, 2 ek olívaolaj, 2 ek méz, 3 ek
borecet, 1 ek szójaszósz, só, frissen õrölt bors, õrölt chili, 50 dkg
sárgabarack (befõtt is lehet), 1 ek étkezési keményítõ, 1 dl száraz
fehérbor.

Lemossuk a húst, besózzuk és borsozzuk. Kis olívaolajat öntünk
hozzá, jól elkeverjük, 1-2 órán keresztül a hûtõben pácoljuk. A
mártáshoz a barackot megmossuk, kimagozzuk (ha befõttbõl dol-
gozunk, akkor leöntjük a levét). A mézet alacsony tûzön felmele-
gítjük, hozzáadjuk a borecetet, szójaszószt, egy csipet sót, borsot,
valamint egy kis chiliport (lehet Erõs Pista is) ízlés szerint. Hozzá-
adjuk a barackot is, 3-4 percig forraljuk. (A befõttet óvatosan ke-
vergessük, nehogy szétessen.) Kb. fél deci hideg vízben feloldjuk a
keményítõt, és besûrítjük vele a mártást. A csirkemellet serpe-
nyõbe tesszük, mindkét oldalon aranyszínûre sütjük (3-3 perc).
Aláöntjük a bort, és fedõ alatt készre pároljuk. (A párolás alatt
önthetünk bele egy kis vizet, ha szükséges.) Rizzsel tálaljuk.

Sárgabarackos–joghurtos süti

Hozzávalók: 300 g sárgabarack, 250 g natúr joghurt, 200 g liszt, 2
tk sütõpor, 2 tojás, 80 ml olívaolaj, 125 g nádcukor, csipet só.

Robotgéppel összekeverjük a tojásokat, a cukrot, az olívaolajat és
a joghurtot. Az átszitált liszthez adjuk a sütõport és a sót, hozzá-
keverjük a tojásos masszához. A sárgabarackokat megmossuk,
szárazra töröljük, kimagozzuk, és apró darabokra vágjuk (elõtte
12 db negyed barackot félreteszünk, ez megy majd a sütik tetejé-
re). A gyümölcsdarabokat beleforgatjuk a tésztába. A muffinsütõ
mélyedéseit – kb. 15x15 cm-es sütõpapírdarabokat szabálytalanul
belegyûrve – kibéleljük. (Lehet muffinpapírral is, akkor egységes
kinézetû lesz a végeredmény.) Igazságosan elosztjuk a masszát a
mélyedésekbe, mindegyik tetejére egy negyed barackot teszünk.
180 fokra elõmelegített sütõben sütjük.

Barackos–mákos sütemény

Hozzávalók: 25 db kisebb, érett sárgabarack, 5 dkg mák, 50 dkg
sovány túró, 4 tojás, 8 ek tej, 8 ek olaj, 20 dkg cukor, 2 cs vaníliás
cukor, 50 dkg liszt, 1 cs sütõpor, pici só, 1 dl tejszín, 2 db citrom
reszelt héja. A tetejére: 2 ek porcukor.

A túrót 1 tojással, 8 ek tejjel és 8 ek olajjal, 10 dkg cukorral és 1 cs
vaníliás cukorral jól összedolgozzuk. Hozzáadjuk a sütõporral el-
kevert lisztet, és tésztát gyúrunk belõle. A tésztát nem túl vékony-
ra nyújtjuk, hogy egy 35x40 cm-es tepsit egyenletesen befedjen. A
3 tojást szétválasztjuk, a tojássárgáját 10 dkg cukorral habosra ke-
verjük. A tojásfehérjét és a tejszínt kemény habbá verjük (kü-
lön-külön), majd a mákkal és a reszelt citromhéjjal együtt a habo-
kat a tojássárgájához keverjük. Az így kapott masszát a tésztára si-
mítjuk, a fél barackokat a tetején egyenletesen elosztjuk. Forró
sütõben 30-35 percig sütjük, majd hagyjuk kihûlni. Porcukorral
meghintve kínáljuk.

Darabos sárgabarackdzsem

Félig érett barackot veszünk/szedünk, megmossuk, kimagozzuk.
A felezett barackot megmérjük, és kilónként 50 dkg cukrot te-
szünk rá, amivel összekeverjük. 12 órán át állni hagyjuk, majd fel-
tesszük fõni kis lángon, lehetõleg lángelosztón. Meg-megkever-
getjük. Akkor jó, amikor már elfõ a habja (egy 10 literes edényben
kb. 2 órán át szoktam fõzni, mire jó lesz). Végül literenként egy
késhegynyi nátrium-benzoátot keverünk a dzsembe, még forrón
üvegekbe merjük, celofánnal, kupakkal lezárjuk a tetejét, és szá-
raz dunsztban hagyjuk, amíg jól ki nem hûl.

NAGYMAMA RECEPTJEI

Az elõttünk álló idõszakban alapvetõen száraz, meleg idõre szá-
míthatunk. Sok lesz a napsütés, az idõnkénti felhõsödésbõl leg-
feljebb helyenként alakul ki egy-egy nyári zápor, zivatar. Az
északnyugati szelet minden nap kísérhetik élénk széllökések. A
legmagasabb hõmérséklet egészen a jövõ hét elejéig kevéssel 25
fok fölött valószínû, a hajnalok viszonylag hûvösek lesznek.
Keddtõl kezdõdõen a szél déliesre fordul, ezzel együtt a nappali
felmelegedés fokozatosan erõsödik.

www.metnet.hu

IDÕJÁRÁS

UTAZÁS
Nyár eleji hajnal, öt óra múlt. Éppen hogy kivilágosodott, a fû még
harmatos. Az ember kissé kóvályog az álmosságtól, de vannak ru-
tinos korán kelõk, akik nyugodtan pöfékelnek, sétálgatnak, társa-
lognak a peronon, mintha délelõtt tíz óra volna. Az állomás kör-
nyéke és maga az épület kétségbeejtõ. A gidres-gödrös úttest még
magán viseli a szovjet tankok hernyótalpainak nyomait, ami a Vö-
rös Hadsereg csapatainak távozása óta eltelt majd negyedszáza-
dot tekintve megdöbbentõ és elkeserítõ. Azt a nyomasztó érzést
sugározza, hogy valahol Kelet-Pakisztánban vagyunk, és megállt
fölöttünk az idõ. Az állomásépület vakolata omladozik, a bejárat
közelében õsidõk óta hever egy fél talicskára való koszos homok,
a gazdátlanság hatását keltve. Az eredetileg szép, kék szeméttar-
tók mocskosak, hányingerlõk. Ezeken a középületeken keresztül
egy ország leplezetlenül elárulja bûneit, amelyeket titkolni szeret-
ne.
A vonat csodálatos pontossággal érkezik, a kocsik nincsenek ron-
dán összefestékezve, mint néhány évvel ezelõtt voltak. Felszállás
közben valamennyit oldódik a reménytelenség hangulata, ame-
lyet a vasútállomás látványa keltett.
Az úti cél: Debrecen. A fél országot átutazom. Kis hazánk õszin-
tén, köntörfalazás nélkül megmutatja nékem önmagát, s nekem
nem lesz más gondom, mint hogy tudomásul veszem, amit látok.
Állomások, pályaudvarok.
Budapesten a Keleti pályaudvar elõtt eltûnt az érdekes, földfel-
szín alatti sétány, amelyen keresztül naponta százezrek vágtattak
el a metró mozgólépcsõjéig vagy a pénztárakig, közben újságot,
könyvet, sült kolbászt vásárolhattak, vagy egyszerûen csak néze-
lõdtek, olykor-olykor verekedtek. Én valami miatt szerettem azt a
nyüzsgést. Most egy félelmetes, beomlott gödör van a helyén, ne-
héz elképzelni, hogy egyszer még élet költözik a földhányások he-
lyére. Az ember nyughatatlan, habozás nélkül rombol, mert fész-
ket vert a lelkében valami akarás.
Az Alföldön gabonatáblák várják az aratógépeket, kukoricások,
napraforgótengerek virítanak. Furcsa, hogy a politika pódiumain
egyesek a mezõgazdaság szétverésérõl nyilatkoznak. Õk nem
hagyják el soha Budapest belvárosát, hogy körülnézzenek egy ki-
csit?
Órák múlva Debrecen. De mi történt itt is? Ahogy kilép az ember
a pályaudvar épületébõl, majdnem hanyatt esik. Itt is gödör. Aho-
va hajdan bekanyarodott a szeretett 1-es jelzésû villamos, ott ma
káosz, markológép, szörnyûség honol. Ezek összebeszéltek a pes-
tiekkel? A két gödör rímel egymásra, mint két verssor. És mirõl
beszél ez a vers? A helyi tömegközlekedés javításáról? Beruhá-
zásról, munkahelyteremtésrõl? EU-támogatásról? És igen: nyug-
hatatlanságról, amelynek soha nem jó, ami van. Kerestem a villa-
mospótló busz végállomását. Akiktõl érdeklõdtem, mind másfelé
mutogattak, teljes volt a tanácstalanság. Éljen a közlekedés meg-
reformálása! Megkerültem a zûrzavart, gyalogoltam egy megálló-
nyit, és ott találtam magam a Petõfi-szobor tövében. Innen aztán
egy autóbusz kivitt a Nagyerdõig. Láttam útközben a Nagytemp-
lom nyugodt, széles építményét, olyan volt, mint az állandóság
fantasztikus emlékmûve. Talán remélhetjük, hogy annak sosem
lesz gödör a helyén.

L. A.
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Boros János Tamás: Hol nyaral a Mikulás?
Egy éjszaka Mapukki gyönyörûségeset ál-
modott. Kecses vitorlással siklott a Balaton
lágyan hullámzó vizén. A nap ragyogott, az
ég kéklett, sirályok röpködtek…, aztán egy-
szerre a hullámok nagyobbacskák, nagyok,
végül óriásiak lettek. Csak úgy dobálták a
kecses vitorlást. Mapukki, habár mentõ-
mellény volt rajta, igencsak megijedt. Fel-
nézett az égre, ahol nyoma sem volt barát-
ságos napnak, kékséges égnek, sirályok pe-
dig végképp nem röpködtek. Ellenben fe-
kete felhõk tolakodtak mindenfelé, viharos
szél süvített, villámok cikáztak. Ja, és dör-
gött, duhogott minden. A kecses vitorlás
kezdett darabokra törni, nem túl biztatóan.
– Segítség! – kiabálta. – Nem tudok úszni!
Ekkor kipottyant a végképp szétesõ hajó-
ból. Szerencsére nyomban felébredt.
A villany fel volt kapcsolva, és Fáncimánci
rázta, húzta, cibálta, közben nagyokat top-
pantott papucsos lábával.
– Mi-mi-mi-mi-mi … mi a-mia-mia … miért
nem alszol, Fáncimánci? És miért nem
hagysz engem aludni?
– Azért – jelentette ki a Fáncimánci –, mert
egy kérdésre nem tudom a választ. Majd te
megmondod.
Mapukki nem hitt a fülének.
– De pont most, az éjszaka közepén?
– Mon-dom, hogy nem hagy nyug-ton.
– A kérdés?
– Az hát.
Mapukki beletörõdött sorsába, felült az
ágyban, és kérdõn nézett a Fáncimáncira.
– Hogy szól az a kérdés, ami nem hagy nyug-
ton az éjszaka kellõs közepén, és ami miatt
engem se hagysz nyugton?
– Az nem hagy nyugodni, hogy mit csinál a
Mikulás nyáron. Hová megy nyaralni, pél-
dául? Mert örökké nem lehet az Északi-sar-
kon, azt még õ sem bírná.
Mapukkinak leesett az álla.
– Ezért keltettél fel? Ezért?
– Ha mondom.
Mapukki elkeseredett. Honnan tudja, mit
csinál a Mikulás nyáron?
– Annyit bizonyára te is tudhatsz, hogy talán
most alszik. Hogy senki nem bökdörészi, rá-
zogatja, hogy majd beleesik a viharos Bala-
tonba.
– Hová esik bele?
– Sehová nem esik bele, ha mondom. Mivel
nem rázogatják, cibálják. Majd reggel utá-
nanézek, mit csinálhat a Mikulás nyáron.
Joccakát! – zárta le a vitát Mapukki.
– Undok vagy! – állapította meg Fáncimán-
ci, és duzzogva kimasírozott, hóna alatt
kedvenc babáival.
– Még hogy, még hogy én vagyok undok? –
hüledezett Mapukki, és eloltotta a villanyt.
Végre megint elaludt.
Aztán felébredt. Méghozzá rázogatásra.
Mikor kinyitotta a szemét, testes alakot pil-
lantott meg az ágy szélén üldögélni. Ijedten
kapcsolta fel az olvasólámpát, és ezt kiáltot-
ta:
– Ki-ki-ki kicsoda? Mit-mit-mit akar?
A testes alak – hosszú, õsz szakállal, bozon-
tos hajjal – szintén meglepetten kiáltott fel:
– Mit-mit-mit ijesztgetsz?

Mapukki felült, szemrevételezte látogató-
ját. Térdig érõ, színes nadrágban, papucs-
ban, színes ingben volt, fején ellenzõs sap-
ka.
„Biztosan álmodom. Ez itt úgy néz ki, akár a
Mikulás. De nem lehet a Mikulás, mert az
nem öltözne soha strandoláshoz, vagy mife-
ne.”
– Mit akar tõlem? Egyáltalán kicsoda ma-
ga? – tette fel a kérdést Mapukki.
A testes jövevény jóízûen felnevetett.
– Hát nem tudod? Pedig sok-sok évvel ez-
elõtt levelet is írtál nekem az Északi- sarkra.
Mapukki nem adta fel egykönnyen.
– A Mikulás soha nem öltözne így. Bár, ha
hozzád képzelem a hosszú, piros kabátot,
nagy, fekete csizmákat, kacskaringós botot
…
– Hát képzeld – nevetett a színes ruhás, tes-
tes öregúr –, ha neked így kényelmesebb!
Mert nehogy azt gondold, hogy egész évben
ki se mozdulok abból a fagyasztószekrény-
bõl. Nekem is jár egy kis pihenés, kikapcso-
lódás, strandolás. Nem zavar, ha pipára
gyújtok?

– Csak tessék! És mit írtam abban a levél-
ben? – jött meg Mapukki kedve a társalgás-
hoz.
A Mikulás, mert bizony õ volt az, jóízûen
pöfékelt, majd felnevetett.
– Azt írtad, hogy szeretnél egy igazi pipát.
Mindig is különös gyerek voltál, különös kí-
vánságokkal.
A szobát közben kellemes pipafüst lengte
be. Mapukki meghatódott.
– Tényleg azt írtam, emlékszem. Te tényleg
a Mikulás vagy. Viszont arra is emlékszem,
hogy a pipát nem kaptam meg.
A Mikulás barátságosan nézett Mapukki
szemébe.
– Ezért vagyok most itt. Teljesítem a kíván-
ságod, melynek beteljesülését oly sok éve
várod, hogy közben magad is elfelejtetted.
– De hiszen nyár van – álmélkodott
Mapukki.
– Az igaz. De a régi, beteljesületlen kívánsá-
gok elsõbbséget élveznek – emelte fel mu-
tatóujját a Mikulás, aztán így folytatta.
– A levél elkallódott. Persze, mert rosszul
címezted – elõvett egy összehajtogatott bo-
rítékot, kivette a levélkét, feltette okuláré-
ját, és olvasni kezdte:
„Mükulús, Vészlaki sárik
Nedves Mükulús! Szemetnék etty pippát!”
A Mikulás, miután felolvasta a levelet, úgy
nevetett, csak úgy rengett a pocakja a színes
ing alatt.

– Mindig különös gyerek voltál, mindig, fur-
csa kívánságokkal.
– Hát – szerénykedett Mapukki –, igyekszik
az ember.
– No, nem baj. A levelet, ha késve is, csak
megkaptam. Szerveztem a manókból né-
hány kutatócsapatot. Az a dolguk, hogy az
ilyen elkallódott leveleket felkutassák. Van
ám belõlük rengeteg! De az én jelszavam:
jobb késõn, mint soha.
Mapukki fészkelõdni kezdett az ágyban.
– Kedves Mikulás, szeretnék kérdezni vala-
mit.
– Csak tessék – jött a pipafüst mögül a vá-
lasz.
– Fáncimánci arra kíváncsi, hol töltöd azt az
idõt, amikor nem vagy az Északi-sarkon.
– Már hogy hol nyaralok?
– Igen.
– Legjobban strandolni szeretek, imádom a
vízpartot, a szép, verõfényes idõt. Mert,
ugye, a havat is meg lehet unni. Most éppen
a Balatonnál nyaralok, éppen hogy leugrot-
tam ide, ezt a régi kívánságodat teljesíteni.
Már megyek is, hagylak aludni.
– De miért éjszaka jöttél?
– Mert nappal lubickolok, horgászgatok –
intett búcsút a Mikulás.
– Persze … persze … – helyeselt Mapukki,
és amint visszatette fejét a párnára, rögvest
el is aludt.
Rázogatásra ébredt.
– Te vagy az, Mikulás? Azt hittem, elmentél
– ébredezett.
– Miféle Mikulás? – hallatszott Fáncimánci
hangja. – Már eleget aludtál, ideje utána-
nézned, hogy … hogy … mi ez a pipafüst?
És kié ez a pipa?
– A Mikulás hagyta itt – ismerte be
Mapukki – és azt üzeni neked …
– Itt volt a Mikulás, és nem ébresztettél
fel?! Soha, de soha nem bocsátom ezt meg
neked!
– De Fáncimánci. Azt hittem, csak álmod-
tam az egészet. Ha meg eljött egyszer, majd
újra eljön – védekezett Mapukki.
Fáncimáncit azonban nem lehetett megvi-
gasztalni.
– Találkozhattam volna a Mikulással, de te
kisajátítottad magadnak! Most már soha,
de soha nem jön vissza!
Mapukki arca földerült.
– Itt van a pipája. Talán visszajön érte. Igaz,
azt nekem adta … tedd el emlékbe!
– Köszönöm! – sziszegte Fáncimánci. – De
mi szükségem nekem egy pipára, még ha a
Mikulásé is? A babák sem állhatják a do-
hányszagot.
Azért felkapta a pipát, és dohogva elvihar-
zott.
Mapukki csüggedten üldögélt az ágy szé-
lén.
– Mit tettem én, amivel így megharagítot-
tam? – sóhajtotta.

VÉGE
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Szeretettel várjuk
a szurkolókat

2013. július 13-án 9 órától
a Rétimajorban rendezendõ

strandkézilabda-tornára!

A megyébõl érkezõ nõi és
férficsapatok küzdelmén, látványos

meccsein izgulhatunk.

A kupa szervezõje, rendezõje:
VAX Sárbogárd kézilabdacsapata

SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI
TÁJÉKOZTATÁS

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Lakossági és Tájékoztatási Osztálya elkészítette a szociá-
lis és családügyekkel kapcsolatos aktuális és a vonatkozó jogszabályok hatályos rendelkezéseinek
megfelelõ tartalmú ügyfél-tájékoztatókat.
A kiadványok elektronikus úton az alábbi felületen érhetõk el:
www.kormány.hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/szocialis-csaladi-es-ifjusagugyert-felel
os-allamtitkarsag/csaladi-tudakozo-szocialis-tajekoztatas-tanacsadas;
vagy a kormány.hu weboldalon az Emberi Erõforrások Minisztériumát kiválasztva, a Szociális és Csa-
ládügyért Felelõs Államtitkárság oldalán a jobb oldali sávban a sötétkék felületre kattintva: Családi tu-
dakozó – Szociális tájékoztatás, tanácsadás.

Dr. Varnyu Péter aljegyzõ–hatósági osztályvezetõ

Meghívó
Sárbogárd Város Önkormányzatának

képviselõ-testülete

2013. július 12-én (pénteken)
16.15 órakor

rendkívüli ülést tart.
Az ülés helye: a polgármesteri hivatal
díszterme, Sárbogárd, Hõsök tere 2.

Napirend:
1. Folyószámla- és fejlesztési hitel igénylése.
Elõadó: polgármester.
2. A Sárbogárd–Hantos–Nagylók Szociális és
Gyermekjóléti Társulás társulási megállapodá-
sának módosítása.
Elõadó: polgármester.
3. Állásfoglalás a távhõszolgáltatás, használati
melegvíz-szolgáltatás ármegállapításával, ár-
változtatásával kapcsolatosan.
Elõadó: polgármester.
4. Az óvodák pedagóguslétszámának felülvizs-
gálata a 2013/2014-es nevelési évre vonatko-
zólag.
Elõadó: polgármester.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Sárbogárd város polgármesteri hivatala (7000

Sárbogárd, Hõsök tere 2.) a „Közszolgálati
tisztviselõkrõl” szóló 2011. évi CXCIX. törvény
45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

ÉPÍTÉSI HATÓSÁGI ÜGYINTÉZÕI
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

határozatlan idejû közszolgálati jogviszonyban,
6 hónap próbaidõ kikötésével.

Ellátandó feladatok

Sárbogárd közigazgatási területén belül a kijelölt
körzetekben teljes körû jegyzõi hatáskörbe utalt
építési hatósági feladatok ellátása, valamint
Alap, Alsószentiván, Cece, Igar, Mezõszilas és
Vajta településeken építési hatósági feladatok el-
látása.

A munkakör betöltésének feltételei:

– büntetlen elõélet, cselekvõképesség, magyar
állampolgárság;
– összeférhetetlenségi szabályoknak való megfe-
lelés;
– felsõfokú képesítés, a 29/2012. (III. 7.) korm.
rendelet 1. számú melléklet I/4. pont I. besorolási
osztályban írt képesítés valamelyikének megléte;
– felhasználói szintû számítástechnikai ismere-
tek;
– ’B’ kategóriás jogosítvány;
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása a
munkakör betöltése elõtt;
– részvétel elõzetes munkaköri alkalmassági
vizsgálaton.

Jogállás, illetmény és juttatások

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a
juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselõkrõl” szóló

2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irány-
adók.

A pályázathoz benyújtandó
dokumentumok, mellékletek:

– pályázat benyújtása Sárbogárd város jegyzõjé-
nek címezve, feltüntetve rajta az NKI honlapján
közzétett pályázati azonosító számot valamint a
munkakör megnevezését;
– a 45/2012. (III. 20.) korm. rendelet 1. számú
melléklete szerinti szakmai önéletrajz;
– fõiskolai/egyetemi diploma másolata;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyít-
vány, melyben a büntetlen elõélet mellett azt is
igazolja, hogy foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
nem áll;
– iskolai és szakmai végzettséget igazoló doku-
mentumok másolata;
– a pályázó nyilatkozata, melyben hozzájárul sze-
mélyes adatainak a pályázati eljárással összefüg-
gõ kezeléséhez, illetve a pályázat elbírálásában
résztvevõk általi megismeréséhez.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

– építéshatósági ügyintézésben szerzett szakmai
tapasztalat;
– közigazgatási alap/szakvizsga megléte.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. au-
gusztus 9.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. au-
gusztus 16.
A munkakör a pályázat elbírálását követõen leg-
korábban 2013. szeptember 1-jétõl tölthetõ be.

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

Házasságkötések
A nyár folyamán a következõ párok kö-
tötték össze hivatalosan is életük fona-
lát Sárbogárdon:
május 18-án Nagy Anita (Sárbogárd)
és Somogyi Gábor (Alap);
június 29-én Kovács Melinda (Cece) és
Szabó Dániel (Sárkeresztúr).
A neveket az önkormányzat közlése
alapján, a házaspárok hozzájárulásával
tettük közzé.
Gratulálunk! Sok boldogságot, bõséges
gyermekáldást, a nehézségekben kitar-
tást kívánunk az újdonsült házasoknak!

Szerkesztõség

S T R A N D K É Z I L A B D AS T R A N D K É Z I L A B D A
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Fejér Megyei Petõfi Sándor
Gimnázium és Szakközépiskola

ANGOL–TÖRTÉNELEM SZAKOS
KÖZÉPISKOLAI TANÁR
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan
idejû közalkalmazotti jogviszony. A foglalkoztatás jelle-
ge: teljes munkaidõ. A munkavégzés helye: 7000 Sár-
bogárd, József Attila u. 4. A munkakörbe tartozó fel-
adatok: angol nyelv és történelem tantárgyak tanítása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és
a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szó-
ló”1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: egyetem, történelem szakos közép-
iskolai tanári, angol nyelvtanári végzettség, büntetlen
elõélet. A pályázat részeként benyújtandó iratok, iga-
zolások: motivációs levél, szakmai önéletrajz, végzettsé-
geket igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi
erkölcsi bizonyítvány. A munkakör betölthetõségének
idõpontja: a munkakör legkorábban 2013. szeptember 1.
napjától tölthetõ be. A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2013. július 15. A pályázati kiírással kapcsolatosan
további információt Boda János nyújt a 06 (20) 595
8825-ös telefonszámon. A pályázatok benyújtásának
módja: postai úton, a pályázatnak a KIK Sárbogárdi Tan-
kerülete címére történõ megküldésével (7000 Sárbogárd,
József A. u. 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplõ azonosító számot: 239-3/2013-
/KIK/071, valamint a munkakör megnevezését: angol-
–történelem szakos középiskolai tanár. Személyesen:
Fejér Megyei Petõfi Sándor Gimnázium – Boda János,
7000 Sárbogárd, József A. u. 4. A pályázat elbírálásá-
nak határideje: 2013. július 19. A munkáltatóval kap-
csolatban további információt a www.psg.hu honla-
pon szerezhet.

Mezõszilasi Németh László Általános
Iskola TESTNEVELÉS–ANGOL NYELV

SZAKOS TANÁR munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan
idejû közalkalmazotti jogviszony. A foglalkoztatás jelle-
ge: teljes munkaidõ. A munkavégzés helye: 7017
Mezõszilas, Petõfi utca 1/g. A munkakörbe tartozó fel-
adatok: testnevelõ tanári és angolnyelv-tanári feladatok
ellátása. Illetmény és juttatások: az illetmény megálla-
pítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásá-
ról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irány-
adók. Pályázati feltételek: fõiskola, testnevelõ tanári,
angolnyelv-tanári végzettség, büntetlen elõélet. A
pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
motivációs levél, szakmai önéletrajz, végzettségeket iga-
zoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány. A munkakör betölthetõségének idõpont-
ja: a munkakör legkorábban 2013. szeptember 1. napjától
tölthetõ be. A pályázat benyújtásának határideje:
2013. július 15. A pályázati kiírással kapcsolatosan to-
vábbi információt Zámbó Tibor nyújt a 06 (30) 377
5628-as telefonszámon. A pályázatok benyújtásának
módja: postai úton, a pályázatnak a KIK Sárbogárdi Tan-
kerülete címére történõ megküldésével (7017 Mezõ-
szilas, Petõfi utca 1/g). Kérjük a borítékon feltüntetni a pá-
lyázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 238-2-
/2013/KIK/071, valamint a munkakör megnevezését:
testnevelés–angol nyelv szakos tanár. Személyesen:
Mezõszilasi Németh László Általános Iskola – Zámbó Ti-
bor, 7017 Mezõszilas, Petõfi utca 1/g. A pályázat elbí-
rálásának határideje: 2013. július 19.

Sárbogárdi Mészöly Géza Általános
Iskola TANÍTÓ munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozott
idejû, 2013. szeptember 1–2014. június 30-áig tartó köz-
alkalmazotti jogviszony. A foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidõ. A munkavégzés helye: 7000 Sárbogárd, Jó-
zsef A. u. 14. A munkakörbe tartozó feladatok: tanítói,
napközis nevelõi feladatok ellátása. Illetmény és
juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatások-
ra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXI-
II. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltéte-
lek: fõiskola, tanító, bármely mûveltségi területtel. A
pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
motivációs levél, részletes szakmai önéletrajz, végzettsé-
geket igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi
erkölcsi bizonyítvány. A munkakör betölthetõségének
idõpontja: a munkakör legkorábban 2013. szeptember 1.
napjától tölthetõ be. A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2013. augusztus 5. A pályázatok benyújtásának

módja: postai úton, a pályázatnak a KIK Sárbogárdi Tan-
kerülete címére történõ megküldésével (7000 Sárbogárd,
József A. u. 14.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplõ azonosító számot: 189-3/2013-
/KIK/071, valamint a munkakör megnevezését: tanító. A
pályázat elbírálásának határideje: 2013. augusztus 12.

Sárbogárdi Mészöly Géza Általános
Iskola TANÍTÓ munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozott
idejû, 2013. szeptember 1–2014. június 30-áig tartó köz-
alkalmazotti jogviszony. A foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidõ. A munkavégzés helye: 7000 Sárbogárd, Jó-
zsef A. u. 14. A munkakörbe tartozó feladatok: tanítói,
napközis nevelõi feladatok ellátása. Illetmény és jut-
tatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltéte-
lek: fõiskola, tanító, bármely mûveltség területtel. A
pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
motivációs levél, részletes szakmai önéletrajz, végzettsé-
geket igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi
erkölcsi bizonyítvány. A munkakör betölthetõségének
idõpontja: a munkakör legkorábban 2013. szeptember 1.
napjától tölthetõ be. A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2013. augusztus 5. A pályázatok benyújtásának
módja: postai úton, a pályázatnak a KIK Sárbogárdi Tan-
kerülete címére történõ megküldésével (7000 Sárbogárd,
József A. u. 14.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplõ azonosító számot: 189-3/2013-
/KIK/071, valamint a munkakör megnevezését: tanító. A
pályázat elbírálásának határideje: 2013. augusztus 12.

Sárbogárdi Mészöly Géza Általános
Iskola MAGYAR, MATEMATIKA,

TECHNIKA SZAKOS TANÁR
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozott
idejû, 2013. szeptember 1–2014. június 30-áig tartó köz-
alkalmazotti jogviszony. A foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidõ. A munkavégzés helye: 7000 Sárbogárd, Jó-
zsef A. u. 14. A munkakörbe tartozó feladatok: magyar
nyelv és irodalom, matematika, technika tantárgy tanítá-
sa. Illetmény és juttatások: az illetmény megállapításá-
ra és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szó-
ló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: fõiskola, magyar, matematika,
technika szakos tanár. A pályázat részeként benyúj-
tandó iratok, igazolások: motivációs levél, részletes
szakmai önéletrajz, végzettségeket igazoló okiratok má-
solata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. A
munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör
legkorábban 2013. szeptember 1. napjától tölthetõ be. A
pályázat benyújtásának határideje: 2013. augusztus 5.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pá-
lyázatnak a KIK Sárbogárdi Tankerülete címére történõ
megküldésével (7000 Sárbogárd, József A. u. 14.). Kérjük
a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számot: 189-3/2013/KIK/071, valamint a mun-
kakör megnevezését: magyar, matematika, technika sza-
kos tanár. A pályázat elbírálásának határideje: 2013.
augusztus 12.

Sárbogárdi Mészöly Géza Általános
Iskola TESTNEVELÉS, BÁRMELY

SZAKOS TANÁR munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan
idejû közalkalmazotti jogviszony. A foglalkoztatás jelle-
ge: teljes munkaidõ. A munkavégzés helye: 7000 Sár-
bogárd, József A. u. 14. A munkakörbe tartozó felada-
tok: testnevelés tantárgy tanítása. Illetmény és jutta-
tások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltéte-
lek: fõiskola, testnevelõ, bármely szakos tanár. A pályá-
zat részeként benyújtandó iratok, igazolások: motivá-
ciós levél, részletes szakmai önéletrajz, végzettségeket
igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erköl-
csi bizonyítvány. A munkakör betölthetõségének idõ-
pontja: a munkakör legkorábban 2013. szeptember 1.
napjától tölthetõ be. A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2013. augusztus 5. A pályázatok benyújtásának
módja: postai úton, a pályázatnak a KIK Sárbogárdi Tan-
kerülete címére történõ megküldésével (7000 Sárbogárd,
József A. u. 14.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplõ azonosító számot: 189-3/2013-
/KIK/071, valamint a munkakör megnevezését: testneve-

lõ, bármely szak. A pályázat elbírálásának határideje:
2013. augusztus 12.

Sárbogárdi Mészöly Géza Általános
Iskola TANÍTÓ munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan
idejû közalkalmazotti jogviszony. A foglalkoztatás jelle-
ge: teljes munkaidõ. A munkavégzés helye: 7000 Sár-
bogárd, József A. u. 14. A munkakörbe tartozó felada-
tok: tanítói, napközis nevelõi feladatok ellátása. Illet-
mény és juttatások: az illetmény megállapítására és a
juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pá-
lyázati feltételek: fõiskola, tanító, bármely mûveltségi
területtel. A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások: motivációs levél, részletes szakmai önélet-
rajz, végzettségeket igazoló okiratok másolata, 3 hónap-
nál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. A munkakör
betölthetõségének idõpontja: a munkakör legkorábban
2013. szeptember 1. napjától tölthetõ be. A pályázat be-
nyújtásának határideje: 2013. augusztus 5. A pályá-
zatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak
a KIK Sárbogárdi Tankerülete címére történõ megküldé-
sével (7000 Sárbogárd, József A. u. 14.). Kérjük a boríté-
kon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosí-
tó számot: 189-3/2013/KIK/071, valamint a munkakör
megnevezését: tanító. A pályázat elbírálásának határ-
ideje: 2013. augusztus 12.

Sárbogárdi Mészöly Géza Általános
Iskola TANÍTÓ ANGOL MÛVELTSÉG-
TERÜLETTEL munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan
idejû közalkalmazotti jogviszony. A foglalkoztatás jelle-
ge: teljes munkaidõ. A munkavégzés helye: 7000 Sár-
bogárd, József A. u. 14. A munkakörbe tartozó felada-
tok: tanítói, napközis nevelõi, idegen nyelv oktatásával
kapcsolatos feladatok ellátása. Illetmény és juttatások:
az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közal-
kalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: fõisko-
la, tanító angol mûveltségterülettel. Angol nyelvbõl kö-
zépfokú „C” típusú általános nyelvvizsga, társalgási szin-
tû nyelvtudás. A pályázat részeként benyújtandó ira-
tok, igazolások: motivációs levél, részletes szakmai ön-
életrajz, végzettségeket igazoló okiratok másolata, 3 hó-
napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. A munkakör
betölthetõségének idõpontja: a munkakör legkorábban
2013. szeptember 1. napjától tölthetõ be. A pályázat be-
nyújtásának határideje: 2013. augusztus 5. A pályá-
zatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak
a KIK Sárbogárdi Tankerülete címére történõ megküldé-
sével (7000 Sárbogárd, József A.u.14.). Kérjük a boríté-
kon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosí-
tó számot:189-3/2013/KIK/071, valamint a munkakör
megnevezését: tanító angol mûveltség területtel. A pá-
lyázat elbírálásának határideje: 2013. augusztus 12.

Sárbogárdi Mészöly Géza Általános
Iskola tagintézménye, Szent István

Általános Iskola TANÍTÓ–TESTNEVELÕ
SZAKOS TANÁR munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozott
idejû, 2013. szeptember 1–2013. december 31-éig tartó
közalkalmazotti jogviszony. A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ. A munkavégzés helye: 7000 Sárbo-
gárd, Szent István út 79–82. A munkakörbe tartozó fel-
adatok: napközis nevelõi, testnevelõ tanári feladatok el-
látása. Illetmény és juttatások: az illetmény megállapí-
tására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irány-
adók. Pályázati feltételek: fõiskola, tanító, testnevelõ
mûveltségi területtel, testnevelõ tanár. A pályázat ré-
szeként benyújtandó iratok, igazolások: motivációs le-
vél, részletes szakmai önéletrajz, végzettségeket igazoló
okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizo-
nyítvány. A munkakör betölthetõségének idõpontja: a
munkakör legkorábban 2013. szeptember 1. napjától tölt-
hetõ be. A pályázat benyújtásának határideje: 2013.
augusztus 5. A pályázatok benyújtásának módja: pos-
tai úton, a pályázatnak a KIK Sárbogárdi Tankerülete cí-
mére történõ megküldésével (7000 Sárbogárd, József A.
u. 14.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbá-
zisban szereplõ azonosító számot: 189-3/2013/KIK /071,
valamint a munkakör megnevezését: tanító–testnevelõ
szakos tanár. A pályázat elbírálásának határideje:
2013. augusztus 12.
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Július 13., SZOMBAT
MTV: 5.55 Hajnali gondolatok 6.00 Nemzeti Nagyvizit 6.25 Magyar gazda 6.55
Balatoni nyár 9.00 Aranyfeszt 2013 9.30 Vágtass velem! 10.00 Történetek a
nagyvilágból 10.30 Életmûvész 11.30 Valóságos kincsesbánya 12.00 Hírek 12.10
Másfélmillió lépés Magyarországon 13.05 Gálakoncert a kulisszák mögött 13.35
A világörökség kincsei 13.50 Lottózsonglõrök 15.20 Berosált a rezesbanda 16.15
Fábry 17.35 Gasztroangyal 18.30 Szerencseszombat 19.30 Híradó 20.00 Sporthí-
rek 20.15 A Labdarúgó Szuper Kupa döntõje: Gyõri ETO FC–Debreceni VSC-TEVA
22.35 Muriel esküvõje 0.20 Nagyon zene 1.15 Szemvillanás alatt
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.10 Vadnyugati történet 12.05
Gasztrotúra Extra 12.30 4ütem 13.05 Dilinyósok 14.05 Agymenõk 14.30
Eastwicki boszorkák 15.35 A hõs legendája 16.35 Télapu 3.: A szánbitorló 18.30
Híradó 18.55 Házasodna a gazda 20.10 Dr. Dolittle 2. 21.45 Halálos fegyver 4.
0.15 Nevem Sam
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 6.25 TV2 Matiné 10.00 Astro-világ 11.05 Monster
High 12.00 Babavilág 12.30 Stílusvadász 13.00 Én is menyasszony vagyok 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 az utolsó kereszteslovag 21.55 Van Helsing 0.25 Tisztességtelen ajánlat
2.25 Astro-világ 3.30 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 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00
Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07 Kabaréklub 0.10 Éjszaka

Július 14., VASÁRNAP
MTV: 5.55 Hajnali gondolatok 6.00 Esély 6.25 Magyar gazda 6.55 Balatoni nyár
9.00 Katolikus krónika 9.40 Megkeresni az embert 9.50 Tanúságtevõk 10.15 A
sokszínû vallás 10.30 Metodista magazin 10.55 Református ifjúsági mûsor 11.05
Isten lelkének vezetésével 11.30 Útmutató 12.00 Hírek 12.10 Világ+Kép 12.40
TS – Sport 7 13.10 Az Andok országai 14.15 Aki megölte Sherlock Holmest 15.20
Van barátod? 16.55 Apurablók 18.20 Kultúránk az UNESCO-ban 18.50 A lényeg
19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Éjszaka a parton 21.55 Mennyei hang: Mar-
ton Éva-portré 22.50 Agora 0.50 Sheryl Crow – Lemezbemutató koncert a Panta-
gen színházban
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.05 Ízes élet – Mautner Zsófival
10.30 Teleshop 11.25 Gasztrotúra 11.50 A Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus
lelkek 12.30 Tuti gimi 14.35 Dr. Dolittle 2. 16.30 Castle 18.30 Híradó 18.55 Cobra
11 20.00 Segítség, gyereket várok! 22.00 Erõszakik 0.05 Portré 0.45 Cobra 11
1.45 Remington Steele
TV2: 6.00 Teleki Sámuel útján 6.25 TV2 Matiné 10.00 Astro-világ 11.05 Nagy
vagy, Balatonfüred! 11.35 Egészségmánia 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 16.35 Nicsak, ki beszél most! 18.30 Tények 19.00
Napló 20.00 A házinyuszi 22.00 Eden Lake – Gyilkos kilátások 23.55 A halászki-
rály legendája 2.25 Astro-világ 3.30 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 Evangélikus istentisztelet
közv. 11.05 Gondolat-jel 12.00 Krónika 12.22 Sportvilág 12.30 Harminc perc alatt
a Föld körül 13.05 G7 – Gazdasági magazin 13.30 Nemzeti nagyvizit 14.05 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 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 15., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 A lényeg 5.55 Ma reggel 7.30 Vágtass velem!
8.00 Híradó 8.15 Capri – Az álmok szigete 9.15 Balatoni nyár 11.10 Rex felügyelõ
12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 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 23.00 Híradó 23.15 Aranyfeszt 2013 23.45 Az utol-
só elõtti út 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 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 19.15 1
perc és nyersz! 20.20 Fókusz 20.50 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 20.05 Családi titkok 21.05 Hal a tortán 22.05 NCIS 0.05 Összeesküvés 1.05
Tények 1.40 Astro-világ 2.45 NCIS 4.25 Magyarország, jövünk! 4.30 Aktív Extra
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 Az evangélikus
egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium
Rocktörténet 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika 17.54
Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.30 Családi sáv
19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.10 Belépõ – Kulturális magazin 20.50
Vers napról napra 21.04 Belépõ – Kulturális magazin 21.32 Rádiószínház 21.51
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 16., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 A rejtélyes XX. század 5.55 Ma reggel 7.30
Zöld Tea 8.00 Híradó 8.15 Capri – Az álmok szigete 9.15 Balatoni nyár 11.10 Rex
felügyelõ 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Srpski ekran 12.55 Unser
Bildschirm 13.25 Aranyfeszt 2013 13.55 Ridikül 14.45 Balatoni nyár 15.55 Elcse-
rélt lányok 16.40 Híradó 16.50 Család csak egy van 17.40 Híradó 17.50 A szenve-
délyek lángjai 18.35 Rex felügyelõ 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Párizsi
helyszínelõk 21.10 King 21.55 Borgiák 22.45 Híradó 23.00 A 69 centiméteres férfi
23.50 Munkaügyek – Irreality Show 0.20 Család csak egy van 1.10 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 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 19.15 1
perc és nyersz! 19.20 Fókusz 20.50 Éjjel-nappal Budapest 21.35 Az utolsó szamu-
ráj 0.35 Reflektor 0.50 Remington Steele
TV2: 6.00 TotalCar 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 20.05 Családi titkok 21.05 Hal a tortán 22.05 Ovizsaru 0.25 Esküdt ellensé-
gek 1.25 Tények 2.00 Astro-világ 3.05 Szent Iván napja 4.35 Magyarország,
jövünk! 4.40 Super Car
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katoli-
kus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémi-
um Kabarématiné 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika
17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tet-
ten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11 Be-
lépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.04 Belépõ – Kulturális ma-
gazin 21.32 Rádiószínház 21.51 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 17., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Múlt-kor 5.55 Ma reggel 7.30 Angi jelenti 8.00
Híradó 8.15 Capri – Az álmok szigete 9.15 Balatoni nyár 11.10 Rex felügyelõ
12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Hrvatska krónika 12.55 Ecranul nostru
13.25 Útravaló 13.40 Ridikül 14.30 Balatoni nyár 15.55 Elcserélt lányok 16.40 Hír-
adó 16.55 Család csak egy van 17.40 Híradó 17.45 A szenvedélyek lángjai 18.35
Rex felügyelõ 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Bosszú 21.00 Gyilkosság
21.45 Borgiák 22.40 Híradó 22.55 Átok 23.55 Munkaügyek – Irreality show 0.25
Család csak egy van 1.10 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 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 19.15 1 perc és nyersz! 20.20 Fókusz 20.50
Éjjel-nappal Budapest 21.35 Szulejmán 23.50 Reflektor 0.05 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-sorsolás20.05 Családi titkok 21.05 Hal a tortán 22.00
Hazugságok gyûrûjében 0.10 Én is menyasszony vagyok 0.45 Ringer – A vér kö-
telez 1.45 Tények 2.20 Astro-világ 3.25 A jég fogságában 2/1. 4.55 Magyaror-
szág, jövünk! 5.00 Babavilág
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A református
egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium
Hangalbum 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika 17.54
Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért
szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11 Belépõ –
Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin
21.32 Rádiószínház 21.52 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap törté-
netei 23.00 Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07 Arcvonások 23.30 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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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 12., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00
Alapi férfikonferencia (81p), Szent László-napi koncert a sárbogárdi katoli-
kus templomban (105p) 23.00 és 0.00 Lapszemle

Július 13., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Megyei II. osztályú futballmér-
kõzés (90p) 13.00 Lapszemle 14.00 Alapi férfikonferencia (81p), Szent
László-napi koncert a sárbogárdi katolikus templomban (105p) 18.00 Lap-
szemle 19.00 Rendkívüli testületi ülés (60p), Családi nap a sárszentmiklósi
evangélikusoknál (49p), Felolvasóest Sárszentmiklóson (77p) 23.00 és
0.00 Lapszemle

Július 14., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Alapi férfikonferencia (81p), Szent
László-napi koncert a sárbogárdi katolikus templomban (105p) 13.00 Heti
híradó 14.00 Rendkívüli testületi ülés (60p), Családi nap a sárszentmiklósi
evangélikusoknál (49p), Felolvasóest Sárszentmiklóson (77p) 18.00 Heti
híradó 19.00 Sárszentágotai kegyhely avatása (ism. 60p), Újmise a sárbo-
gárdi katolikus templomban (ism. 74p) 23.00 és 0.00 Heti híradó

Július 15., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Sárszentágotai kegyhely avatása (ism.
60p), Újmise a sárbogárdi katolikus templomban (ism. 74p) 13.00 és 18.00
Heti híradó 19.00 50 éves osztálytalálkozó Pálfán (137p), 5 éves a
Sáregresi Népdalkör (ism. 70p) 23.00 és 0.00 Heti híradó

Július 16., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Megyei II. osztályú futballmérkõ-
zés (90p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 A zöld ékkõ: Kisszékely (kb.
25p), Zacher Gábor elõadása 1-2. rész (ism. 184p) 23.00 és 0.00 Heti hír-
adó

Július 17., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 50 éves osztálytalálkozó Pálfán
(137p), 5 éves a Sáregresi Népdalkör (ism. 70p) 13.00 Heti híradó 18.00
Lapszemle élõben 19.00 Sport: Megyei II. osztályú futballmérkõzés (90p)
23.00 és 0.00 Lapszemle

Július 18., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Megyei II. osztályú futballmér-
kõzés (90p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Sárszentágotai kegyhely ava-
tása (ism. 60p), Újmise a sárbogárdi katolikus templomban (ism. 74p)
23.00 és 0.00 Lapszemle

***

Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lapszem-
le és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon: www.bogar-
ditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújság
futószövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ idõtartam kö-
rülbelül 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 18., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Summa 5.55 Ma reggel 7.30 A mi erdõnk 8.00
Híradó 8.15 Capri – Az álmok szigete 9.15 Balatoni nyár 11.10 Rex felügyelõ
12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Slovenski utrinki 12.55 Alpok–Duna–Adria
13.25 Vágtass velem! 13.55 Ridikül 14.45 Balatoni nyár 15.45 Elcserélt lányok
16.25 Híradó 16.40 Család csak egy van 17.25 Szerencse Híradó 17.40 Híradó
17.50 A szenvedélyek lángjai 18.35 Rex felügyelõ 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek
20.15 Szerelem és egyéb katasztrófák 21.45 Az Este 22.20 Híradó 22.35 Borgiák
23.25 Nemzeti Nagyvizit 23.55 Barangolások öt kontinensen 0.25 Munkaügyek –
Irreality Show 0.55 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 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
19.15 1 perc és nyersz! 20.20 Fókusz 20.50 Éjjel-nappal Budapest 21.35
Revolution 23.35 A rejtély 0.40 Reflektor 0.55 Infománia 1.30 Remington Steele
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 20.05 Családi titkok 21.05 Hal a tortán 22.05 Utcai igazság 0.05
Grimm 1.05 Tények 1.40 Astro-világ 2.45 A jég fogságában 2/2. 4.15 Magyaror-
szág, jövünk! 4.20 Segíts magadon!
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katoli-
kus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémi-
um Rádiókabaré 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika
17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tet-
ten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11 Be-
lépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális ma-
gazin 21.32 Rádiószínház 21.51 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 Éj-
szaka

Július 19., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 7.30 Noé barátai 8.00
Híradó 8.15 Capri – Az álmok szigete 9.15 Balatoni nyár 11.10 Rex felügyelõ
12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Roma kultúra 12.55 Esély 13.25 Történetek
a nagyvilágból 13.55 Ridikül 14.45 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 Egy szoknya, egy nadrág
21.55 Híradó 22.10 Sherlock: A rózsaszín tanulmány 23.45 Munkaügyek –
Irreality Show 0.15 Család csak egy van 0.55 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
19.15 1 perc és nyersz! 20.20 Fókusz 20.50 Éjjel-nappal Budapest 21.35 CSI: Mi-
ami helyszínelõk 22.35 Gyilkos hajsza 23.35 Totál szívás 0.40 Reflektor 0.55
Gasztrotúra 1.25 4ütem
TV2: 6.00 Alexandra Pódium 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25
Babapercek 9.30 Teleshop 10.30 Astro-világ 11.30 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 20.05 Családi titkok 21.05 Hal a tortán 22.05 Szerelem a Fehér
Házban 0.30 Jog/Ászok 1.30 Tények 2.05 Astro-világ 3.10 Szerelem a Fehér Ház-
ban 5.35 Magyarország, jövünk! 5.40 Alexandra Pódium
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180
perc 9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A baptista egy-
ház 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 Tet-
ten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11 Be-
lépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.04 Belépõ – Kulturális ma-
gazin 21.32 Rádiószínház 21.51 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 tör-
ténelem 0.10 Éjszaka

MÛSORA

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

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



38-as fekete Tamaris, Vera Pelle, Deska alkalmi nõi
cipõk, Esprit kismama-farmernadrág, alig használ-
tan eladók. 06 (30) 3483 320.

Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826

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.

Németjuhász kölyökkutyák eladók. 06 (30) 532
6170

Harkányban strandközeli apartman kiadó. Érdek-
lõdni: 06 (30) 384 0228

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

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

Eladó családi ház Sárszentmiklóson a Jókai utcá-
ban, 2 szoba, étkezõ, konyha, fürdõszoba, mellék-
épületek, garázs. Irányár: 4,3 millió Ft. Érdeklõdni:
06 (20) 256 9325

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

Sárbogárd központjában Posta utcában felújított
családi ház eladó. 06 (20) 419 4940
Némakacsák 8 növendékkel eladók. 06 (30)
8307095
Választási malacok eladók. 06 (70) 940 9031
Használt M20-as, M30-as rekeszek eladók. 06
(30) 820 5056
Sárszentmiklóson összkomfortos családi ház el-
adó. Telefon: 06 (70) 772 9510
Eladó használt ülõgarnitúra kanapé +2 fotel,
190x230-as szõnyeg. 06 (20) 469 9876 (8000248)

Tûzifa akció! Csertölgy aprítva: 2160 Ft/q, akác
aprítva 2400 Ft/q. Ingyenes házhozszállítással! 06
(30) 290 2531 (3557921)

Orion színes tévé 10.000 Ft, mini konyha 2 fõzõlap-
pal, grillezõ sütõvel teljesen új állapotban 25.000
Ft-ért eladó. 06 (30) 680 0278
Új állapotú, összecsukható kerekes szék eladó
20.000 Ft-ért. 06 (30) 748 7341 (8000590)

Sárbogárdon Takarékszövetkezet mögött, két-
szintes társasházi lakás, garázzsal eladó. 06 (30)
247 4086
Sárbogárdon Gagarin utcában új építésû családi
ház eladó. 06 (30) 247 4086
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FOGSORJAVÍTÁS
06 25 468 556, 06 70 382 8512

GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása,
karbantartása 06 30 440 5790

SÁRBOGÁRDON
Kossuth utcában

CSALÁDI HÁZ ELADÓ.
Telefon: 06 70 310 8086,

06 30 5524 914

SVÉDMASSZÁZS-TANFOLYAM
augusztusi kezdéssel 45.000 Ft.

06 20 437 4869

Sárbogárdi ÉTTEREMBE
betanított SZAKÁCSOT,

vagy KONYHAI KISEGÍTÕT KERESÜNK.
06 70 542 6731

KIEMELT
APRÓHIRDETÉSEK:

a Bogárdi TV-ben is látható!

APRÓHIRDETÉSEK

A Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet
központjába

BÉRSZÁMFEJTÕ–SZÁMLAKEZELÕ
MUNKATÁRSAT KERES.

Feladatok:
– Bérszámfejtési, tb-ügyintézési feladatok elvégzése (nem kifizetõhelyi)
– Adatszolgáltatások elkészítése
– Adminisztrációs és munkaügyi feladatok ellátása
– Havi jelentések összeállítása
– Számlavezetési rendszerben utalások indítása, fogadása
Elvárások:
– Szakirányú szakképesítés
– bérszámfejtõi tapasztalat
– Jogszabályok naprakész ismerete
– Magabiztos számítástechnikai ismeret (Word, Excel)
– Precíz, terhelhetõ, megbízható személyiség
Munkavégzés helye:
– Sárbogárd
Milyen jelentkezõket várunk?
Vállalati kultúránk meghatározó értéke a rugalmasság és a nyitottság. Hiszünk abban,
hogy a jó munka egyet jelent a folyamatos tanulással, fejlõdéssel. A keményen dolgozó, ta-
nulni vágyó munkatársak számára tréninglehetõséggel igyekszünk biztosítani a fejlõdés
lehetõségét.

Jelentkezési határidõ: 2013. július 22.
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklõdését, és szívesen csatlakozna

a Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet csapatához, kérjük,
hogy önéletrajzát küldje el a kozpont@sarbogardtksz.hu e-mail címre.

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.

MINDEN NAP 8 ÓRÁNYI MÛSOR
SÁRBOGÁRD ÉS KÖRNYÉKE ESEMÉNYEIRÕL
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Bolti szarka

A Sárbogárdi Rendõrkapitányságra július
5-én 16.00 óra körül érkezett bejelentés,
mely szerint Sárbogárd egyik élelmiszer-
áruházában lopás történt. A helyszínre
küldött járõrök elfogták és a Sárbogárdi
Rendõrkapitányságra elõállították N. Ta-
más 18 éves helyi lakost. A fiatalembert a
nyomozók lopás vétségének elkövetése
gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták
ki, majd szabadon bocsátották.

Szenvedélyes
horgászok

A Sárbogárdi Rendõrkapitányság járõrei
július 7-én este Rétszilas külterületén in-
tézkedtek két férfivel szemben, akik enge-
dély nélkül horgásztak egy helyi részvény-
társaság halastavában. A rendõrök elfog-
ták és a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra
elõállították K. Béla 34 éves és J. Ernõ 47
éves rétszilasi lakosokat, akiket a nyomo-
zók meghallgattak és szabálysértési õrizet-
be vettek.

www.police.hu

A szegedi menetrend szerinti autóbuszjáratot utolérte és a hátsó részébe ütközött egy te-
herautó július 8-án a késõ délutáni órákban Cece és Simontornya között a 61-es úton. A
baleset következtében a busz az út melletti árokba csúszott, de a kerekein maradt. A bu-
szon 18 személy utazott, közülük ketten, valamint a teherautó vezetõje megsérültek, aki-
ket a mentõszolgálat kórházba szállított. Beszorult sérült nem volt, az utasok elszállítá-
sára a Volán mentesítõbuszt indított.
A sárbogárdi hivatásos tûzoltók a székesfehérvári hivatásos tûzoltók darujával elsõként
a teherautót vontatták le az autóbuszról, ezt követõen pedig az árokból is kihúzták a
buszt.
A mûszaki mentés ideje alatt többször volt szükség félpályás, illetve teljes útzárra, ame-
lyet a rendõrség helyszínen lévõ munkatársai irányítottak.

Farkas-Bozsik Gábor tû. százados, Fejér MKI

KÉK HÍREK KATASZTRÓFAVÉDELEM HÍREI

Három sérült az autóbusz és aHárom sérült az autóbusz és a
teherautó balesetébenteherautó balesetében



20 KÖZÖSSÉG / HIRDETÉSEK 2013. július 11. Bogárd és Vidéke

Horgászverseny Alsószentivánon
Július 6-án és 7-én 28 órás horgászverseny zajlott az
alsószentiváni Benedek-tónál. A versenyre 18 csapat
jelentkezett, akik kisebb-nagyobb sikerekkel zárták a
megmérettetést. Elsõ helyen a Catch & Release csa-
pat (ifj. Keresztes Imre, Mózes Roland és Keresztes
Gábor) végzett 42 kg 51 dkg-mal, így megvédve a ta-
valyi címüket. Második helyezést ért el a Hard Team
csapat (Borbély Zsolt és Boros Richárd) 23 kg 35
dkg-mal. 12 kg 60 dkg-mal a harmadik helyen végzett
a Vergõdõ kukacok csapata (Hír Ferenc, Hír Zsolt és
Schäffer Tamás). A legnagyobb halat, egy 9 kg 40
dkg-os amúrt ifj. Keresztes Imre fogta.

Nagy Lajos HE-elnök


