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KITÜNTETETTJEINK
Pluhár
István

Ki tudja, hányadik tartály vizet eresztem a
kertre.
Nagy Dezsõvel fölszereltünk egy csepegtetõs öntözõrendszert július elején. Még ez a
szerencse, így megterem a paprika, paradicsom és sok minden más. A két sor uborkán
egy mázsánál több lett. A szõlõfürtök se
száradtak el, mint tavaly, mert õk is kaptak
az áldásból. Azt mondja Dezsõ, aki nem
öntöz, nem lesz idén, de jövõre se termése.

Krencz
Szabolcs

Érik a füge. Úgy hírlik, hogy a következõ
évtizedekben mediterrán vidék lesz Magyarország. Múlt héten még negyvenöt fok
volt árnyékban, aztán jött egy hidegfront
szélviharral, és didergünk most a 30 fokban, mert ez már tizenöttel kevesebb a
negyvenötnél. Éghajlatváltozás? Emlékszem, 1958-ban, amikor már 14 éves kamasz gyerek voltam, negyven napig nem
esett az esõ. Augusztus 20-án az Átok-csatorna melletti ligetben volt az utcabál. Rúgtuk a port, szakadt rólunk a víz. Fejest ugrottunk a csatornába, de annak a vize is forró volt. Éjfélkor megjött viharos széllel a
jégesõ. Dideregve, csuromvizesen futottunk haza. Abban az évben a három hold
szõlõrõl egy puttonnyal szedtünk, mert a
termést elverte a jég.
„Egyszer fázott, másszor lánggal égett…” –
írja Vörösmarty 4A vén cigány címû versében. Ilyen ez a mi kis országunk. S mégis, itt
élünk, itt halunk, s tesszük a dolgunkat.
Akik most, a sárbogárdi ünnepen kitüntetést kaptak, õk is tették a dolgukat, hol fázva, hol lánggal égve.
„Húzd, ki tudja, meddig húzhatod!”
Hargitai Lajos

Gilicze László

Gilicze Lászlóné
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Kitüntetések augusztus 20-án
Második éve, hogy nem hangos csinnadrattával, hanem szolid fõhajtással ünnepelte a város Szent István államalapítónk
ünnepét. Délelõtt ökumenikus istentiszteleten emlékeztünk nagy királyunkra a
sárszentmiklósi evangélikus templomban,
este pedig a város rangos kitüntetéseit adták át az arra érdemeseknek ünnepi mûsor
keretében.
Dr. Sükösd Tamás polgármester beszédében idézte Szent István Imre herceghez intézett intelmeit valamint az 1900-as évek
elején megjelent Sárbogárd és Vidéke lapból Székely Hugó néhány gondolatát,
hangsúlyozva, hogy nem érdemes hasonlítgatni a mai világot Szent István korához,
hiszen értékekben, amik példaként állnak
majd az utódok elõtt, ma sincs hiány.
A polgármester gondolatait alátámasztotta a kitüntetettek méltatása is.
Idén íjászok arattak babérokat.
Sárbogárd Város Sportjáért díjban részesült Gilicze László, a Sárréti Íjász Club vezetõje és sportolója.
Gilicze László 1950-ben született Székesfehérváron. Általános és középiskolai tanulmányait Sárbogárdon végezte, 1969ben öntözéses növénytermesztõ gépész
szakközépiskolai érettségit szerzett.
Egyetlen munkahelyen dolgozott életében: a Sárbogárdi Körzeti Földhivatal
mindenki által elismert és megbecsült dolgozója volt 1972-tõl 2010 szeptemberében
történõ nyugdíjazásáig.
A sport egész életében végigkísérte. 1964
és 1983 között megyei I. és II. osztályú labdarúgó volt, majd 1983-tól az íjászatnak
hódolt. Az aktív sporton túlmenõen 1992tõl a Sárréti Íjász Club mindeneseként dolgozik. Egyéni eredményei között több országos bajnoki cím szerepel. 2008-tól a senior korcsoportban versenyez a mai napig.
Az íjászatot jó értelemben vett „megszállott” sportolóként és vezetõként gyakorolja. Hihetetlen szellemi, anyagi energiát
fektetett az utánpótlás folyamatos nevelésébe, az egyesület életben tartására. Sporttevékenysége jelentõs hírnevet szerzett
Sárbogárdnak. Edzõi nagyságát minõsíti,
hogy az egyesület volt és jelenlegi tagjai
közül 17 fõ lett országos bajnok, és õk
összesen 91 országos bajnoki címet szereztek. Az egyesület versenyzõi a pályafutásuk során 15 alkalommal értek el országos
csúcsot. Az egyesületnek jelenleg 1 fõ
utánpótlás-válogatott tagja van.
Sárbogárd Város Szolgálatáért elismerést
vehetett át Gilicze Lászlóné, a polgármesteri hivatal nyugalmazott munkatársa.
Gilicze Lászlóné 1955-ben született Németkéren. 1973-ban érettségizett a sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnáziumban, majd
1990-ben költségvetési szakon képesített
könyvelõi végzettséget szerzett. Közigazgatási alapvizsgát 1994-ben tett.
Elsõ munkahelyén, a cecei ÁFÉSZ-nél
1973. szeptember 5-én kezdett el dolgozni

tablóellenõrként. Feladatai közé tartozott
a bolti jelentések ellenõrzése, kontírozása.
1974. november 1-jétõl áthelyezéssel került a sárbogárdi ÁFÉSZ-hez. Itt a beosztása analitikus nyilvántartó. Szintén áthelyezéssel 1989. április 1-jétõl került a sárbogárdi polgármesteri hivatalba, ahol egészen nyugdíjazásáig dolgozott. Beosztása:
pénzügyi fõelõadó, besorolása: fõmunkatárs, feladatköre: kontírozás, könyvelés,
majd 2007. november 19-étõl adóügyi
ügyintézõként dolgozott.
Munkája mindkét területen szakértelmet,
nagy odafigyelést, empátiát, türelmet igényelt, melynek õ igyekezett mindig maximálisan megfelelni. Az ügyfelek szerették
türelméért, kedvességéért. Kollégái csendes, szerény embernek ismerték meg, aki
tisztelte munkatársait, és aki a rábízott feladatokat igyekezett szorgalmasan, mindig
maradéktalanul végrehajtani.
Férjezett, egy fia van. Példás családi életet
él.
Sárbogárd Város Gazdasági Fejlõdéséért
díjat kapott Krencz Szabolcs, a Krencz
Nagyker tulajdonosa.
Krencz Szabolcs 1972-ben született. Iskolai tanulmányait a Mészöly Géza Általános Iskolában kezdte meg, majd a Petõfi
Sándor Gimnáziumba járt. Ezt követõen
kereskedelmi fõiskolára járt Budapesten.
Vállalkozását szülei segítségével 1994-ben
indította. Kezdetben egy Barkas típusú
gépkocsival, édesapja támogatása és édesanyja aktív közremûködése mellett kezdett dohánytermékeket forgalmazni.
1995-ben már újabb gépkocsi vásárlása
mellett tovább bõvítette az ügyfélkörét.
A vállalkozás az Ady E. út 50-ben – a szülõi
ház hátsó részében – kialakított helyiségbõl indult, majd a szomszéd ház megvásárlásával folytatódott.

Szabolcs elkötelezett sárbogárdiként folyamatosan fejlesztette vállalkozását a volt
Zöldért telep megvásárlásával, a gépkocsipark folyamatos bõvítésével és megújításával. A környékben mindenki által ismert
Krencz Nagyker számos terméket forgalmaz közmegelégedésre. 270 viszonteladóval állnak szerzõdéses kapcsolatban, a környék összes intézményét ellátják. A csapat
22 alkalmazottat számlál, folyamatosan
bõvül, fejlõdik.
A nagy ívû elõrehaladást mutató nagykereskedelmi cég motorja, Szabolcs számára
fontos a családi háttér. Nemrég elhunyt,
köztiszteletben álló, állatorvos édesapja
mindvégig segítette munkáját, akár édesanyja, aki tevõlegesen részt vesz a vállalkozásban a kezdetektõl a mai napig. Ugyanígy segíti jogász végzettségû testvére és
párja is, aki szintén vele dolgozik. Sárbogárdon él párjával, egy kisgyermeket nevelnek. A család, a gazdaság mellett Szabolcs élénk közösségi tevékenységet is végez. Szinte a kezdetektõl fõ támogatója és
versenyzõje a Sárbogárdi Íjász Egyesületnek. Országos bajnoki címei mellett 2005ben világbajnokságon szerepelve öregbítette saját, az egyesület és a város hírnevét.
A díszpolgári címet a 75. életévébe lépõ
Pluhár Istvánnak szavazta meg a képviselõ-testület.
Pista bácsi ajtaja mindenki elõtt nyitva áll,
és segítségért bárki fordulhat hozzá, a
meghallgatáson túl a bátorítás mellett
tényleges segítséget kap.
Mindig is közéleti ember volt. A közösségért nemcsak szóban állt ki, hanem személyes közremûködésével és anyagi áldozatával is példát mutatott. Felelõsséget érez a
közösség minden tagjáért, legyen az sárhatvani, vagy sárbogárdi.
Az üzleti életben a partnerek korrekt és
megbízható embernek tartják, akinek a
teljesítés és a határidõ szent és sérthetetlen.
Soha nem elégedett meg a saját probléma
megoldásával, mindig figyelembe vette a
körülötte lévõket, és vigyázott arra, hogy
érdeksérelem senkit ne érjen.
A gazdák rendezvényeinek lelkes szónoka,
beszédeiben az emberi értékek fontosságára, annak tiszteletben tartására hívta fel
a hallgatóság figyelmét. A hallgatóság maga közül valónak tekinti, akire érdemes
odafigyelni.
Az ünnepségen közremûködött a Sárbogárdi Fúvószenekar, akik nagy tapsot kaptak Farkas Antal Magyar dal és tánc címû
szerzeményének elõadásáért. A Kóborzengõ zenekar kíséretével felléptek az Iker
Józsefné vezette Sárréti Csókavirág néptáncegyüttes táncosai szólóban, és csoportban sárközi táncokkal. Õk egy Szent
Istvánt köszöntõ népdallal zárták az ünnepséget.
Hargitai–Kiss Virág
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István király dicsértessék!
Ökumenikus istentisztelettel köszöntötték az államalapítást,
Szent István királyt és az új kenyér ünnepét a sárszentmiklósi
evangélikus templomban. Így – az eddigi gyakorlattól eltérõen – a
bogárdi részen kívül a miklósi településrész is bekapcsolódhatott
az ünneplésbe.
Augusztus 20-án megtelt az evangélikus templom, ahol az egyházak képviselõi tartottak szertartást az ünnep tiszteletére. Elsõként Bõjtös Attila evangélikus lelkész köszöntötte az egybegyûlteket, majd Sándor Levente református beosztott lelkész mondta
el imádságát.
Közös énekekkel és különleges zeneszóval ajándékoztak meg
bennünket: Papp Petra, Vitéz Mariann, Szummer Ádám, Koska
György, Hegedûs Judit, Bõjtös Attila. A templom falai között Jákob Konrád Pecznik Pál Ima ébredésért címû mûvét verselte el.
A következõkben Váraljainé Melis Orsolya imádságában, Bõjtös
Attila pedig igehirdetésében Isten szeretetének nagyságáról beszélt nekünk: „Legyen erõtök arra, hogy megértsétek, ahogy ezt Isten
minden szolgájának meg kéne érteni, hogy milyen széles, hosszú, magas és mély az Õ szeretete. Ismerjétek meg Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok. Így Isten mindent átfogó erejével válhatsz teljessé.” (Efezus 3:18-19)
Dr. Sükösd Tamás polgármester
Szabó Imre és Forgács Endre református lelkészek szavait idézte
ünnepi beszédében: „Szent István karizmatikus személyiség, vagyis tehetséges vezetõ volt. Mindig
a vezetõké a döntés joga, de a felelõsség is rájuk hárul. Hogy Szent
István csakugyan jól döntötte el
népünk sorsát, annak egyszerû
bizonyítéka, hogy még mindig itt
vagyunk a Kárpát-medencében.”
(Szabó Imre: Egy prédikátor jegyzetei)

Szimbolikus jelentése van, hogy Szent István ünnepén az új kenyeret is ünnepeljük. Hiszen a magyar nép életének egyik meghatározó összetevõje, kovásza volt Szent István munkássága, illetve
a magyar nép életben maradásához úgy kellett István, mint egy falat kenyér. Tehát nem véletlen egybeesés csupán, hogy a frissen
aratott és õrölt gabonából készült kenyeret e napon szegjük meg
szertartásosan.
Az Úr asztalára helyezett új kenyeret Mészáros János atya áldotta
meg, majd Agyagási István református esperessel együtt mondtuk
el a Miatyánkot és az imádságot. Hegedûsné Erdõdi Judit református lelkész áldásával a lelkünkben térhettünk haza.
Az ökumenikus istentiszteleten résztvevõ hívek a templom elõtt
közösen fogyasztották el a megáldott kenyeret.
Mágocsi Adrienn

Mezõszilas is ünnepelt
A már hagyománnyá vált falunapot idén is megrendezték Mezõszilason. A rendezvényt
az iskola, mint fõ téma köré szervezték. Különlegesség volt a testvérváros, Pitzberg lakóinak vendégeskedése a településen.
Sok izgalmas program akadt kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Egy dolog volt kötelezõ: a
jó hangulat.
Amikor odaérkeztünk, éppen a kék lámpás szervezetek tartottak bemutatót, ahol megtanulhatták a nézõk a mentõk kihívásának menetét, láthatták, hogyan biztosítja a rendõrség a helyszínt, hogyan látják el a sérültek élethû sebeit. Majd egy iskolai tanórával folytatódott a rendezvény. Összemérhették tudásukat a régi falurészek: Aszeg, Fõszeg, Kiszeg.

Magyar, történelem és matematika tantárgyak voltak az órarend részei. A tanórákat
csak néhány diákcsíny nehezítette, ennek
ellenére sikeresen végeztek a nebulók. A
nagy nevetések után faluvacsora következett. Az est folyamán fellépett a régi Titán
zenekar néhány zenésze és a Szilasi Betyárock együttes egy közös, közel egyórás
koncerttel, amit egy igazi jó mulatós, hajnalig tartó bál követett.
Mágocsi Adrienn
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Nagyhörcsökiek találkozója
Nem hittem volna, hogy olyan sokan összejönnek a nagyhörcsökiek elsõ találkozójára, mint amennyien (körülbelül 130-an) végül összesereglettek. Magam is sok ismerõssel váltottam szót,
akikrõl nem is tudtam, hogy valaha itt éltek, dolgoztak. Bánátiné
Szalai Rózsa, az egyik fõszervezõ csak úgy virult a nyüzsgés láttán, hogy a hívó szó nem volt hiábavaló. Bennem pedig az fogalmazódott meg: talán e találkozó révén költözik majd újra élet ebbe a vadregényes szépségû, adottságokban gazdag tájba.

Bárkivel elegyedtem szóba, mindenki arról vallott, milyen kitörölhetetlen, mély élmények fûzik Nagyhörcsökhöz. Mert itt jó
volt gyereknek lenni: bebarangolni, felfedezni a dombokat, mezõket, erdõt; jó volt felnõttként családias, összetartó közösségben
élni és dolgozni. Bizony, aki látta e települést virágozni, annak
igencsak szívszorító a mostani elhanyagoltságot, elhagyatottságot
látni, hogy az egykor takaros házak omladoznak, amiket szemérmesen a növények buja dzsungele igyekszik eltakarni.
Mégis, Nagyhörcsök még ebben az állapotában is sugárzó és vonzó. A benne rejlõ lehetõség tehát adott.
Örömmel konstatáltam, hogy a volt nagyhörcsökiek családostól
érkeztek a találkozóra, nagyszülõk, gyermekek és unokák is.
Amíg az apróságok a részükre leterített plédeken, felállított sátorban játszottak egymással és egy fekete cicussal, addig a felnõttek régi fotók fölött merengve idézték fel közös emlékeiket. Az
egyik fényképen az elsõ nagyhörcsöki Micsurin-traktort csodálhattuk meg; a gépsárkány kezelõje Rabai bácsi volt. Akkoriban a
paksi konzervgyárnak termeltek. Mint megtudtam, a mezõgazdasági kombinát dolgozóiból verbuválódott egy Nagyhörcsöki Medosz nevû focicsapat is, akik nem is akárhogyan rúgták a bõrt.

Ahogy gyûlt a társaság, úgy szaporodtak az asztalokon a saját készítésû, termelésû finomságok, amiket beszélgetés közben szívesen kínáltak egymásnak a jelenlévõk, és közös erõvel készült az
ebéd. Itt is, ott is kis csoportok formálódtak, hol ehhez, hol ahhoz
lehetett csatlakozni – nemcsak a nyári nap sugaraitól, de az újra
egymásra találás izgalmától is izzott a levegõ. Este fél nyolckor
úgy kellett kihúzni a vendégek alól a széket. Ez pedig bizakodásra
ad okot, hogy hagyomány teremtõdhet e találkozóból. Sõt, talán e
találkozón felbuzdulva lesznek, akik ide költöznek lakni és vállalkozni, és akkor újra felragyoghat Nagyhörcsök.
Hargitai–Kiss Virág
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Vadásznap
Alapon
A vadászat egy õsi hagyomány és legalapvetõbb élelmiszer-beszerzési forma az emberiség kezdete óta. Az állatoktól tanultuk a
vadak becserkészését s így törtünk a tápláléklánc csúcsára. De mit
is jelent ma a vadászat? Hisz az évezredek folytán ez is, mint minden más, átalakult. A vadászat formái és a vadászfegyverek is kifinomultabbak, erõsebbek lettek. Jobbára most már inkább sport
lett a vadászatból, mintsem alapvetõ élelmiszerforrás. A vadászok és erdészek kényesen odafigyelnek a természet körforgására, s nem pusztítják ki az amúgy is ritka fajokat, megpróbálják
megvédeni, telepíteni azokat. Egyszóval, ha valaki azt hiszi, hogy
kimegy a rétre, erdõbe és vadul pufogtat mindenre, ami mozog, az
nem vadász, hanem természetromboló. A vadászat nyugodtságot,
felkészültséget és odafigyelést igényel, hisz a vadak elejtése hoszszú és nehéz munka, akár lesrõl, akár földrõl, vagy éppen csalival
vadászik az ember.
Alapon több éve tartják a vadásznap hagyományát, idén augusztus 18-án vehettünk részt ezen a hangulatos eseményen. A környezõ településekrõl rengetegen érkeztek az egész napos rendezvényre, mely 10 órakor vette kezdetét a megnyitóval. A Bakony
Vadászkürt Egyesület kürtjeinek hangja hívta a színpad elé a látogatókat és résztvevõket, majd többen beszédet mondtak. A megnyitó után a vadászház oldalán lévõ, szépen faragott emléktáblánál tartottak koszorúzást.

Idén az egyik legizgalmasabb a vadászsolymász-bemutató volt,
melyet a közönség is nagy érdeklõdéssel követett végig. Lóki
György, Somogy megye vezetõ solymásza három madarat ismertetett meg a közönséggel; a vadászölyv volt az elsõ a sorban, melyet egy különlegesség, uhu bagoly követett, s a sort a sólyom zárta. A bemutatón megcsodálhattuk e madarakat testközelbõl s
röptében is. A leglátványosabb a sólyom volt, melyet láthattunk
vadászat közben is.

A délelõtt folyamán a már megszokott agyaggalamb-lövészet sem
maradhatott el; a közeli szántók egyikén durrogtak a vadászpuskák. Eközben finomabbnál finomabb ételek készültek, volt halászlé, vadpörkölt, levesek s a finom ételekhez nem hiányozhatott
a jó bor sem.

11 órai kezdettel Mészáros János atya tartott Szent Hubertus-misét az erre az ünnepségre kialakított oltárnál, melyet mindkét oldalról trófeák, hatalmas agancsok díszítettek.
A lelki felfrissülés után a programok sorában a vadászkutya-bemutató következett, ahol több kutyafajtát vonultattak fel gazdáik
dr. Magyar Béla kronológus tolmácsolásában. Fölsorolták jellemzõiket, származásukat, és ami a legfontosabb volt, hogy a vadászat mely területén a legalkalmasabbak.

A délután sem szûkölködött programokban; táncosok és zenészek szórakoztatták a közönséget. Fellépett a Black Horse Country Club, a Shadows 64 Memorial Band zenekar, majd a BagiNacsa humoristapáros tornáztatta meg a közönség rekeszizmait,
s az estébe nyúló programokon szerepelt még Csuti Csaba slágerénekes. A Boka és a Klikk zenekar pörgette fel a hangulatot rock
& rollal, a közönséget táncra buzdítva. Az éjszakai órákat a MiCsodabuli zenekarral tölthették el a bulizni vágyók.
Találkozzunk jövõre is!
Hargitai Gergely
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Keresztszentelés
Pálfán
Nemrég készült el a Pálfa és Simontornya
közötti aszfaltos út, s hogy az arra közlekedõk biztonságára az égiek is figyeljenek, az
elmúlt héten pénteken keresztet szenteltek a pálfai leágazótól nem messze.

A péntek délutáni ünnepségre busz vitte
a résztvevõket a Pálfa szívében álló katolikus templomtól, de voltak, akik saját
jármûvel mentek el a helyszínre. A szervezõk örömére az Apponyi család leszármazottai is megtisztelték jelenlétükkel
az eseményt.
A hitközösség asszonyainak éneke foglalta keretbe a szertartást. Bérdi Imre a
kereszt történetét foglalta össze röviden,
majd Bodor Kornél plébános megszentelte a feszületet.
A jelenlévõket ezt követõen a templomkertbe invitálták egy kis falatozásra, beszélgetésre.
Hargitai–Kiss Virág

A kõalapra helyezett fakereszt a Jézusszoborral nem új, hiszen még az Apponyi
grófok állíttatták. Mostanra azonban szépen felújították, így régi fényében tündököl. A szobrot a pálfai kötõdésû Notheiszné Csonka Anita hozta rendbe, festette
át.

Mezõföld Gimnázium

GYÛJTÉS

A Dunavecsei Református Kollégium Mezõföld Gimnáziuma

A Vajdaságban élõ rászorultak számára rendez gyûjtést Kovács István Mikulás-nagykövet.
Minden
használható holmit szívesen fogad: játékot, ruhanemût, cipõt, háztartási illetve
technikai eszközöket, könyvet stb.

Sárbogárdon, a József Attila u. 14. szám alatt várja
az érettségizni vágyókat
ESTI MUNKARENDÛ oktatásra (heti 2 nap, délután).
JELENTKEZÉSI FELTÉTEL: betöltött 16. életév (meglévõ bizonyítványát beszámítjuk).
Az oktatás iskolarendszerben történik a tanév rendjéhez igazodva (szeptembertõl júniusig). Elõnye, hogy tanulóink diákigazolványt igényelhetnek, illetve családtámogatási kedvezményt kaphatnak.

A felajánlásokért –
BEIRATKOZÁS: folyamatosan telefonon a 06 (25) 282 234, vagy a 06 (20) 239 7525,
vagy a 06 (30) 201 7659-es számon.
SZEMÉLYESEN 2013. augusztus 21-23., 2013. augusztus 25. és szeptember 6.,
15 és 18 óra között a Mészöly Géza Általános Iskolában.
Jelentkezési lap letölthetõ: www.mezogimi.hu
Tanuljon nálunk, velünk, legyen több általunk!

amiket a
mikulaskovet@gmail.com
címen lehet jelezni –
házhoz megy.
Szerkesztõség

Bogárd és Vidéke 2013. augusztus 22.
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Utcabuli
Estébe hajlott már a nap. Remegett még a forró aszfalt fölött a levegõ. A Kazinczy utcában, Miklóson a szûnni nem akaró augusztusi hõség ellenére mégis kint sürgött-forgott az utca népe vasárnap délután. Sörpadokat, asztalokat hordtak ki az utcára, s egy
katlanban tûz égett a nagy kondér alatt Kiss Istvánék portája
elõtt. Kriszta, a ház asszonya segítõivel az esti közös vacsorához
készítette elõ a hozzávalókat. Hagymát pucoltak, szeletelték a halat, s fõtt már a lobogó vízben a házilag gyúrt tészta is, mert a
halászlét bajai módra, tésztával tálalták estére, mire mindenki
megérkezik.
S jöttek is: a gyerekek labdával, tollasütõkkel, az asszonyok süteményekkel, a férfiak sörrel, borral teli szatyrokkal, s mint a lakodalomban szokás, rövidesen mindenféle földi jóval terítve várta a
hosszú asztal az utca népét. De nem lakodalomra, csupán egy nyár végi utcabulira, közös vacsorára gyûltek össze ezen az estén az utcabeliek. A
nagyobb gyerekek fogócskáztak, labdáztak, a
legkisebbek pedig babakocsiból és az anyukák
karjából nézték csodálkozva, hogy mi ez a nagy
viháncolás itt, a máskor csöndes utcában.
Egy fiatalember CD-lejátszóról szolgáltatta a
zenét a mulatsághoz, míg tálalták a halászlét.
Aki erõsen szerette, az tetszés szerint szórt bele
erõs paprikát, s tésztával, vagy anélkül fogyasztotta. Egy apuka beüzemelt egy házi vattacukorgyártó készüléket. A mûveletet a gyerekek körülállva izgatottan figyelték, majd egy-egy adaggal a kezükben boldogan futottak vissza viháncoló társaikhoz.
Családias hangulatban késõ éjszakáig mulatott
az utca, így tették emlékezetessé a négynapos
ünnepet.
Hargitai Lajos

A Miszla-Art Kulturális Központ és Alkotóház tisztelettel meghívja a
III. Nemzetközi Képzõmûvészeti Szimpozion kiállítás megnyitójára és
az ANIMA MUSICAE KAMARAEGYÜTTES koncertjére.
Idõpont: 2013. augusztus 24. (szombat) 18 órától
Helyszín: 7065 Miszla, Kis utca 168.
A kiállítást Nagy Imre mûvészettörténész nyitja meg.
Kiállítók: Anne-Catherine Charbonnier, Onisim Colta,
Elisabetta Diamanti, Horváth Kinga grafikusmûvész,
Incze Mózes, Alexandru Jakabhazi, Krajcsovics Éva, Nagy
Gábor, Nádas Alexandra, Simon Debora, Szakszon Imre,
Várhelyi Tímea.
Az Anima Musicae Kamaraegyüttes G. Horvath László
vezetésével, 2010-ben alakult vonósegyüttes. A Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem jelenlegi és egykori növendékei alkotják. A klasszikus és kortárs zenemûveket egyaránt játszó kamaraegyüttes számos elismeréssel is büszkélkedhet, 2012-ben Junior Príma-díjat kaptak.
Koncertprogram: Liszt – Angelus, Mozart – D-dúr Divertimento, Sibelius – Canzonetta, Mendelssohn – oktett.
A részvétel ingyenes.
Miszla-Art Kulturális Központ és Alkotóház
www.miszl-art.hu
miszla@miszla-art.hu
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MEGHÍVÓ
„Sáregres hazavár”
rendezvényünkre
Programok

2013. augusztus 24-én,
szombaton
20.00 órai kezdettel
BÚCSÚBÁL
Zenél: Kõrösi István és Varga István
Helyszín:
Csók István Mûvelõdési Ház

2013. augusztus 25-én,
vasárnap
Kiállítás 10.00 órától 18.00 óráig
az általános iskola épületében
helyi és vendég alkotók munkáiból.
Vendég alkotók:
Menyhárt Antalné – kézimunkák
(Alap)
Pálmay Éva – festmények (Budapest)
Varga László – festmények
(Sárbogárd)
Helyi alkotók:
Bandi Istvánné – kézimunkák
Pogány Sándorné és Pogány Ágnes –
grafikák, festmények
Tornócziné Bondor Csilla –
grafikák, festmények
Oroszi család – fazekasmunkák

Sáregresi sportpálya
14.30 megnyitó
14.35 Sáregresi Népdalkör
14.45 Black Horse táncegyüttes
(Sárbogárd)
15.00 Kovács Dominika (Sáregres)
15.10 standardtáncosok (Alap)
15.20 Harmónia Kórus (Cece)
15.35 standardtáncosok (Alap)
15.45 Bakakórus (Nagylók)
16.15 Sáregresi Népdalkör
Mindenkit szeretettel vár
Sáregres Község Önkormányzata!

FILMAJÁNLÓ

KÖNYVAJÁNLÓ

Renoir

Lackfi János:
Milyenek a magyarok?

Renoir utolsó éveit a dél-franciaországi Cagnessur-Mer-ben töltötte. Az elsõ világháború idején,
1915-ben járunk, ekkor ismerkedett meg Andree
Heuschlinggel, késõbb ismertté vált nevén Catherine Hesslinggel. A hamvas leányzó a mester
utolsó modellje volt, késõbb pedig a fia, a rendezõ
Jean felesége és sztárja lett. Andree jelentette az
összekötõ kapcsot két generáció meghatározó mûvészei, az élete alkonyán járó, de még mindig aktívan dolgozó Pierre-Auguste, illetve az akkor még
saját egyéniségét keresõ Jean között.

Lackfi János egy igen egyszerû kérdést tesz fel: milyenek a magyarok? Milyennek tartjuk magunkat,
milyennek képzeljük el hazánkat, és hogy látnak
minket a külföldiek? Melyek a klasszikus sztereotípiák, mi jut elõször eszébe a magyarokról egy idegen ország fiának? Talán lovas nemzet lennénk,
akik a nyereg alatt puhítják a húst? Attila, Isten Ostorának leszármazottai, netalán olyan férfiak és
nõk, akik még a csirkelábat is megeszik a levesben? Akik hajlamosak a depresszióra és a súlyos alkoholizmusra, nem tudnak nyelveket és szívesen
töltik szabadidejüket a mindenkor aktuális politikai
rezsim szidalmazásával? Vagy azok lennénk inkább, akik büszkék a zseniális feltalálóikra, nagy
felfedezõikre és lázadó természetükre?
Lackfi görbe tükröt állít a magyarok elé, hihetetlen
mennyiségû öniróniával és gúnnyal mutatja be a
nemzeti tudatunkat, annak minden részletével és
apróságával, de rendkívül szerethetõ humorral társítja.
Forrás: internet

Bogárd és Vidéke 2013. augusztus 22.
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ISKOLANYITOGATÓ
Szeretettel várjuk a leendõ elsõ osztályosokat iskolanyitogató foglalkozásunkon!

Idõpontja: 2013. augusztus 31. 10 órától
Helyszín: Madarász József Városi Könyvtár

MEGHÍVÓ

Sárbogárdi Petõfi Sándor
Gimnázium

Sárbogárd Város Önkormányzatának
oktatási, közmûvelõdési és sportbizottsága a város sportéletének szervezése és
a sportszervezetekkel való együttmûködés érdekében a városban mûködõ
sportszervezetek, nevelési–oktatási intézmények vezetõinek közremûködésével sportfórumot tart.

TANKÖNYVOSZTÁS

Helyszíne:
a polgármesteri hivatal díszterme
Napirendi pontok:
1. A sportkoncepció megalkotásához
vélemények, javaslatok.
2. Közérdekû kérdések, bejelentések.

A tankönyvosztás várható idõpontja
az elõzetes szállítási tervek szerint:
2013. augusztus 28-29.

Megjelenésére, építõ véleményére feltétlenül számítunk!
Erõs Ferenc, az OKSB elnöke

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot,
hogy a Sárbogárd, Hatvani út vasúti átjárója átépítésre kerül.
Az átépítés idején, a 2013. augusztus
29-én 21.00 órától 2013. augusztus
30-án 7.00 óráig terjedõ idõszakban teljes útzár kerül bevezetésre.
Kérem szíves megértésüket.

Helye: régi B épület
(József Attila utca 8.)
A hosszabb sorban állás elkerülése érdekében az egyes osztályok tankönyveit
a következõ beosztás szerint adjuk át:

2013. augusztus 28. (szerda):
Osztály
5. c
6. c
7. c
8. c
9. a
9. c

Fizetõs
8–9 óra
8–9 óra
9–10 óra
9–10 óra
10–11 óra
10–11 óra

Ingyenes
11–13 óra
11–13 óra
11–13 óra
11–13 óra
11–13 óra
11–13 óra

2013. augusztus 29.
(csütörtök):
Osztály
10. a
10. c
11. a
11. d
11. b
11. c
12. b
12. c
13. d

Fizetõs
8–9 óra
8–9 óra
9–10 óra
9–10 óra
10–11 óra
10–11 óra
11–12 óra
11–12 óra
11–12 óra

TANKÖNYVOSZTÁS
Tisztelt Szülõk!

Miért a könyvtárban tartjuk?
Egyrészt a feladatok megoldásához segítségül
hívjuk a könyveket.
Másrészt szeretnénk megismertetni a gyerekekkel, mire tudják használni a könyvtárat, iskoláséveik alatt milyen segítséget kaphatnak tõlünk,
feladataik megoldásához.
Reméljük, hogy ezzel a kis összejövetellel is hozzájárulunk ahhoz, hogy a késõbbiekben beiratkozott olvasóink között üdvözölhessük õket.

A rendezvény idõpontja:
2013. augusztus 28. 17.00 óra
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Ingyenes
12–13 óra
12–13 óra
12–13 óra
12–13 óra
12–13 óra
12–13 óra
12–13 óra
12–13 óra
12–13 óra

A Mészöly Géza Általános Iskolában a
következõ idõpontokban kerül sor a
tankönyvosztásra:
– augusztus 29-én (csütörtökön) 11–16
óráig,
– augusztus 30-án (pénteken) 8–12 óráig;
a Szent István tagiskolában:
– augusztus 27-én (kedden) 8–14 óráig,
– augusztus 28-án (szerdán) 13–17 óráig.
A KELLO-tól kapott csekket szíveskedjenek augusztus 15-éig befizetni és a
tankönyvosztáskor a másolatát magukkal hozni.
Az ingyenes tankönyvellátásban részesülõk a jogosultságot az alábbiak szerint
igazolhatják:
– tartósan beteg (szakorvos igazolja);
– sajátos nevelési igényû (szakértõi és
rehabilitációs bizottság igazolja);
– testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság
együttes elõfordulása esetén halmozottan fogyatékos;
– pszichés fejlõdés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és
súlyosan akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros
hyperkinetikus, vagy kóros aktivitászavar);
– három-, vagy többgyermekes családban élõ (a megállapított családi pótlék
igazolja);
– nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult (a megállapított családi pótlék igazolja);
– rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ (az errõl szóló határozat igazolja).
Az igazolások másolatát, kérjük, hozzák magukkal!
A Mészöly Géza Általános Iskola tanévnyitó ünnepélyét 2013. szeptember 2-án
7.45 órakor tartjuk.

Sárbogárdi KÉPESLAPOK

További részletek a gimnázium
honlapján: psg.hu

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

kaphatók szerkesztõségünkben
40 Ft-os áron.

ÉVNYITÓ

A Szent István tagintézmény évnyitója:
szeptember 2. 8.00 óra.

Sárbogárd,
Hõsök tere 12.,
tel.: 06 (25) 508 900.

A tanévnyitó ünnepély idõpontja:
2013. szeptember 1. (vasárnap)
15 óra.

Szeretettel várjuk diákjainkat és kedves
szüleiket!

Dr. Sükösd Tamás polgármester

Iskolavezetés
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A HARANGOKRÓL
„Egyedülálló hivatása van. Messze elszálló szavával minden hajlékba betér, hogy Istenhez hívogasson, szeretettel megszólítson és beszéljen velünk. Egyformán zeng, mégis mindig másképpen szól. Mindig eltalálja a hangot. Mintha értene minket és tudná, kikkel van dolga. Egyszer bûnbánatra ébreszt és könnyeket csal a szemekbe,
másszor hálaadásra indít és emlékeztet Isten kegyelmére. A béke hírnöke és a vész kongatója. Az élet ünneplõje és a halál jelzõje. Hív reggel, délben, este, ünnep- és munkanapokon, verítékes munka idején
és vasárnapok csendjében. Óv, figyelmeztet, megaláz, felmagasztal.
Hívja az embereket Istenhez, a templomba, az Úr asztalához, Isten
szolgálatára. Hívja a közönyösöket, hogy felbuzduljanak, a langymelegeket, hogy bizonyságtevõkké legyenek. Síri nyugalomra kísér, amikor ránk borul az élet estéje.”

Az elõzõ két harang helyett szintén 1923-ban öntetett újakat a
gyülekezet. Ezeket a második világháborúba vitték el.
A két harang pótlására 1949-ben került sor.

(Pásztor Pál evangélikus lelkész c. tanulmányából,
Evangélikus templomok c. gyûjteménybõl 1944. Bp. Athenaeum)

A sárbogárdi református templom
harangjainak történetérõl
A harang mindig az emberek összefogását, a békét hirdette. A harangok tragikus sorsa ugyanakkor, ha az emberek egymásra támadnak, háborút viselnek, elsõ, hogy a harangok esnek áldozatul,
belõlük ágyút, lövedékhüvelyt gyártanak. Amikor vége a háborúnak, az emberek megbékélve, a bronzból újra harangot öntenek.
Ez volt a sorsa a sárbogárdi református gyülekezet harangjainak
is.
Az elsõ harangot 1787-ben öntették. Felirata: „Szenteltetve Atya,
Fiú, Szentlélek Istennek Bogárd és Tinód N. Possessori An. 1737.”
Biczó Pál írja 1896-os egyháztörténetében: „E kis harang hívta ezután a nemes famíliák tagjait s családjaikat naponként az istentiszteletre...”
Ezt a harangot 1848-ban vitték el. A szabadságharcban szolgált
ágyúként. Ennek a harangnak a pótlására 1860-ban vásároltak új
harangot. Ezt az elsõ világháborúba vitték el 1917-ben.
Az elsõ világháborúba elvitt harang helyett 1923-ban öntettek
újat. Az alábbi felirat olvasható rajta: „A.1923 D. Harangmûvek
Rt. öntött engem Budapesten F.W. Rúncker által No. 4010 Isten
dicsõségére Szabó Sándor és neje Kovács Erzsébet Sárbogárd
1923.”

Az elsõ lépéseket ez irányban az ifjúság tette meg, a „Hindu szív”
címû zenés darab színrevitelével. A történet egy maharadzsának
és lányának megtérését kísérte végig. Szövegét a lelkész fia, Kis
Dániel akkori segédlelkész írta, nagyon szép zenéjét pedig Papp
Ákos zeneakadémista komponálta, aki ma Finnországban élõ neves egyházzenész. A nagy szereplõgárdát felvonultató darab akkora tetszést aratott, hogy a tervezett kettõ helyett háromszor kellett elõadni a Mészöly-vendéglõben. A befolyt összeg képezte az
elsõ komoly pénzalapot a harangok ügyében.
A fenti sorok a Bogárd és Vidéke 1999. 29. számában jelentek meg.
Régen – óra nem lévén – a harang szavához igazították a mindennapi élet ritmusát. Fontos szimbólum volt az öröm és gyász pillanataiban, de ez vitte hírét egyéb nagy eseményeknek, tûzesetnek
is. Hogy melyik harang szólt, abból lehetett tudni, hogy férfi, vagy
nõ, felnõtt, vagy gyerek távozott az élõk sorából. Mára elhalványodott már a harang szerepe, de azért még mindig jellegzetes része a település életének; reggel, délben és este kondul meg.
Jákob Zoltán

Déli harangszó
Ezúton hívjuk fel
kedves Olvasóink figyelmét,
hogy 2013. augusztus 24-én,
szombaton
a sárbogárdi református templom
tornyának harangja szólal meg
12 órakor
a Kossuth rádióban.
Szerkesztõség
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

FISCHER ISTVÁN
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke eseményeirõl

Bogárd és Vidéke 2013. augusztus 22.

A helyzethez
illõ ige
A Bázel melletti St. Chrischona missziós iskolájának növendékei vasárnaponként és olykor hétköznap is kijárnak a környékbeli helységekbe prédikálni. Régebben nemegyszer
megtörtént, hogy a hazafelé vezetõ úton a falusi suhancok megtámadták és megverték
õket. Egyszer azonban gazda nélkül csináltak
számadást. Egy idõsebb Chrischona-testvér
így mesélte el az esetet.
Egyszer volt Chrischonán egy gyenge fizikumú, alacsony testvér. Minden vasárnap
Grenczachba járt prédikálni, egy kis faluba, a
határ német oldalán. Bettingen faluban két
istentelen legény egy vasárnap gonosz tervet
eszelt ki. El akarták kapni hazafelé menet a
cingár testvért, és jó alaposan elagyabugyálni.
Elõzõleg bátorságot merítettek az italból,
majd elbújtak az erdei út mellett. Végül
felhangzott a kegyes énekszó Grenzach felõl.
– Ez nyilván a vékonypénzû testvér – súgták
egymásnak.
Sajnos, semmit sem láttak, mert az éjszaka
nagyon sötét volt. Azt sem tudták, hogy aznap
este nem a cingár testvér tartotta az összejövetelt, hanem egy másik, aki korábban kitanult szakmájában kovácsmester volt.
Gyõzelmükben biztosan vetették magukat a
kovácsra, aki az elsõ néhány ütleg után átlátta, mirõl van szó. És akkor dolgozni kezdett: a
két támadó fejét jó néhányszor egymáshoz
verte – amíg azok jajveszékelve el nem menekültek –, és nyugodtan folytatta útját.
Másnap a – mindenféle színben pompázó –
két legény panaszra ment a missziós házba.
Bevallották, hogy bántalmazni akarták a cingár testvért, de az a másik testvér, akivel
összetévesztették, alaposan túlzásba vitte a
dolgát.
Rappard, az akkori igazgató, magához hívatta a kovács testvért, és komolyan mondta:
– Testvér, hogyan tehettél ilyet? El kell most
küldenünk téged az intézetbõl. Miért nem
gondoltál Jézus szavaira: Aki arcul üt téged
jobb felõl, tartsd oda a másik arcodat is (Mt
5,39)?
– De igazgató úr – felelt a bepanaszolt –, amikor ez a két legény rám támadt és verni kezdett, én Üdvözítõmnek egy másik igéjére
gondoltam.
– Melyikre?
– Amelyik a Már 4,24-ben van megírva: Amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek nektek, sõt, ráadást is adnak.
Erre azt felelte Rappard igazgató:
– Nos, akkor nincs mit tennünk. Szerencséd,
hogy olyan jól ismered a Bibliát.
Attól kezdve megszûntek a támadások a testvérek ellen, mivel a történet hamarosan elterjedt az egész környéken.
Forrás: Adolf Wunderlich: Isten oltalmában
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„Meghallotta Isten a fiú hangját…”

Hittantábor Balatonõszödön
Isten kegyelmébõl július végén hittantáborban lehettünk Balatonõszödön 18 református hittanos gyerek részvételével.
Nagyon jó idõt kaptunk, így sok idõt lent
tudtunk lenni a Balatonon. Naponta kézmûveskedtünk, játszottunk.
Érkezés után az 1 Mózes 21,19 Igével
kezdtük a hetünket. „És megnyitotta Isten az asszony szemét, úgyhogy meglátott
egy forrást… és megitatta a fiút.”
Hágárt megszólítja Isten: „Ne félj, mert
meghallotta az Isten a fiú hangját…”
Nem az asszony sírását, hanem a gyermek imádságát. Isten komolyan veszi a
gyermekeket! A kicsi imádsága magasabbra hatol, mint az anyja jajgatása.
Ezért bátorítottuk a gyerekeket, hogy
merjék megszólítani az Élõ Istent, mert
hallja õket, sõt meg is akarja õket szólítani! Álljanak Isten elõtt figyelmes szívvel
most életükben elõször, vagy újra!
Ekkor megnyitja Isten az édesanya szemét, s látják az éltetõ vizet. Ilyen megnyílt szemû édesanyákra van szükség,
akik komolyan veszik Isten Igéjét, s legalább olyan fontos a gyermekük lelke,
mint a teste, az örök élete, mint e földi
boldogulása. Akiket elengedtek a táborba, reméljük, így is gondolják! Adja Isten,
hogy egyre többen vágyjanak Isten közelébe és a gyülekezet közösségébe!
Reggelenként Dániel történetét olvastuk. Láttuk, hogyan ível felfelé élete, karriere, s hogyan ragaszkodik Istenhez a
próbákban is. Szinte mesébe illõ, hogy a
jó elnyeri jutalmát.

A reggeli csoportbeszélgetésen azonban
arról beszéltünk, hogy mit jelent számunkra a próbákban kitartani. Látszódik-e rajtunk, hogy az élõ Istenhez ragaszkodunk? Nemcsak akkor, amikor a
templomban vagyunk, vagy a hittanórán,
hanem a hitetlen osztálytársak, barátok
elõtt is. Minket nem veszélyeztet a tüzes
kemence, sem az oroszlánok verme,
mégsem mindig könnyû felvállalni, hogy
mi például imádkozunk a menzán is evés
elõtt, vagy foci, játék helyett hittanórára
megyünk, mert nekünk az fontosabb.
Ne szégyelljük a Krisztushoz és az õ családjához való ragaszkodást, „mert aki
megtagad engem az emberek elõtt, azt én
is megtagadom az én Mennyei Atyám
elõtt” – mondja az Úr Jézus.
Esténként a Tékozló fiú történetét hallhattuk. Az Atya mérhetetlen szeretetét
láthattuk mindkét fiú iránt. A kisebbik
fiú iránt is, akit elenged az atyai házból,
de várja vissza, s elébe szalad, amikor
még messze van a gyermeke. S látjuk a
nagyobb fiú iránti szeretetét is, aki után
kimegy, s kérleli, hogy vegyen részt a családi közösségben.
Mennyei Atyánk elénk is jött Jézus kereszthalála által. „Õ elõbb szeretett minket!” Jön utánunk is, amikor hív minket a
vele való közösségbe, szól az Õ Igéje által, vár minket a templomba, a hittanórára, a bibliaórára. Hallgassunk hívó hangjára!
Sándor Andrea református
hittanoktató–gyülekezeti munkatárs

A szilvás gombóc
Egyszer egy gazdag ember házánál nagy dínomdánom volt, s meghívott erre két híres hazugot is.
Nosza, amint asztalhoz telepedtek, megeredt a
hazudozás.
– Hiszen, amit eddig hallottatok – mondta az
egyik hazug –, az mind semmi, most jõ csak az
igazi. Hát tegnap is vendégségben voltam egy régi jó barátomnál, s ott akkora gombócot láttam,
amekkorát még soha életemben. Akár hiszitek,
akár nem, ehhez a gombóchoz száz métermázsa
liszt kellett meg ötven métermázsa szilva. Tíz
nagy asztalt toltak össze, úgy fért el a gombóc,
húszan voltunk vendégek, egy nap s egy éjjel
folyton-folyvást ettünk, s még csak felét sem
tudtuk megenni. Hát egyszerre csak mi történt?
Két vendég a nagy lakmározás közben úgy eltûnt,
mintha föld nyelte volna el õket. Tûvé tettük az
egész házat, nem találtuk sehol. Már egy jó órája
kerestük õket, amikor egyszerre csak halljuk,
hogy a gombóc közepébõl kiabálnak: ,,Ej, de jó,
de pompás!” Bezzeg hogy belebújtak a gombócba, csakhogy annál többet ehessenek!
– Hát hiszen – mondta a másik hazug –, elég nagy
gombóc volt, szent igaz, de ez csak kölyke lehetett annak, amit én láttam egy vendégségben. Ott
akkora gombóc volt, hogy bár lehettünk vagy ötvenen, három éjjel s három nap folyton ettük, s

még csak feléje sem jártunk a tölteléknek. Na,
mondtam én a barátaimnak, pihenjünk egyet,
hogy újult erõvel láthassunk neki. Pihentünk egy
fél napot, akkor újra nekifeküdtünk a gombócnak,
s hát uram teremtõm, megakad a villám valami
keménységbe. Gondoltam, bizonyosan szilvamag, de nem az volt, hanem mit gondoltok, mi?
Egy nagy útmutató kõoszlop! Az volt ráírva: Innen
a töltelék még három kilométer!
– Hiszem – mondotta a másik hazug –, de hol készült az a rettentõ nagy üst, amelyikben ez a gombóc fõtt?
– Az bizony ott, ahol az az üst, amelyikben a te
gombócodat fõzték!
Népmese
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NAGYMAMA RECEPTJEI
Olaszos rakott krumpli

2013. augusztus 22. Bogárd és Vidéke

A TÓRÓL

Hozzávalók: 1 kg krumpli, 30 dkg darált hús, 3 tojás, 1 kis dobozos paradicsompüré, 1 fej vöröshagyma, 2 gerezd fokhagyma, só,
bors, ételízesítõ, babérlevél, olaj.
A krumplit megpucoljuk és karikára vágjuk. Pár kanál olajat melegítünk egy serpenyõben, és átpirítjuk egy kicsit a krumplit, picit
megsózzuk, és fedõ alatt sütjük 10 percig. A tojásokat megfõzzük,
és karikára vágjuk. A vöröshagymát kockára vágjuk, és pici olajon
megfuttatjuk, hozzáadjuk a felaprított fokhagymát és a darált
húst. Sózzuk, borsozzuk, adunk hozzá egy-két babérlevelet, és így
megpirítjuk a húst. Majd hozzáadjuk a paradicsompürét és kb. 1
dl vizet, és 10 percig hagyjuk fõni. Egy tûzálló tálat kivajazunk, és
a krumpli felét eloszlatjuk az alján, rákanalazzuk a paradicsomos
húst, erre halmozzuk a tojáskarikákat, és végül befedjük a krumpli másik felével. 2 dl forró vízben feloldunk 1 tk ételízesítõt, és
ráöntjük a rakott krumplira. Sütõben megsütjük.

A zamárdi szabad strand kilométernyi hosszan kínál felüdülést az
embereknek. Normális idõjárási körülmények között zöld fû terül el az egész térségen, öröm ránézni. De most nem normálisak
az idõjárás viszonyai, le van égve az egész terület. Mintha lángok
nyaldosták volna végig. Rekordszárazság, „nincs egy árva fûszál a
torzs közt kelõben.” Úgy látszik, Arany János is tapasztalt ilyen
aszályt, különben hogy írhatott volna le a Toldiban ilyen mondatot, hogy „nincs tenyérnyi zöld hely nagy határmezõben”? Itt a
strandon kietlen a látvány, az embernek az életkedvét is elveszi,
akárcsak a korai tömeghalált halt, leégett kukoricatáblák országszerte. Némi vigaszul szolgálhat, hogy közvetlenül a vízparton van
egy két-három méter széles üde zöld sáv, amely azt tanúsítja, hogy
nem halt még ki az élet Magyarországon. A füvecskék érzik az
életadó víz közellétét, a gyökerek részesülnek az áldásban, az
üdülõvendég ide szívesebben teríti le a pokrócát, mert akkor vannak rendben a dolgok, ha a fû zöld.

Szalonnán sült fokhagymás csirkecombok

Egyébként egy strand népessége alapul szolgálhat az emberi természetrajz mélyreható tanulmányozásához. Összefügghet ez azzal, hogy itt az emberek megszabadultak ruhájuk nagy részétõl,
úgyszólván biológiai létformájukban vannak jelen. A strand varázsának egyik titka, hogy itt valamiféle õsi demokrácia jelenik meg,
a vagyoni vagy hatalmi különbözõségek kifejezõdésének nincs
módja, mindenki egyenlõ. Nincs öltözködési ravaszkodás, mindenkinek olyannak kell elvállalnia a testét, amilyen van neki. El is
vállalják. Nyugodtan lépked a túlsúlyos úr a heverõk között, pedig
a hája szabályosan rálóg a fürdõnadrágjára. És mit tegyen a leányzó, akinek a lába kissé görbére sikerült? Jókedvûen dobálja a piros labdát a sekély vízben. Akiket a sors és az életmód jó alakkal
áldott meg, szerény büszkeséggel tárják a világ elé formás idomaikat. Viszont a szemlélõt elborzasztja egyik-másik rémes tetoválás,
némely zöld és piros kompozíció emberi test helyett inkább egy
gyíkot, vagy inkább krokodilt idéz. Ismeretes: olyan idõben élünk,
amikor az emberek valamely titokzatos okból szeretik elcsúfítani
magukat.

Hozzávalók (5 fõre): 5 db nagy csirkecomb, 20 dkg húsos erdélyi
szalonna, 5 gerezd fokhagyma, csípõs pirospaprika, só, bors, 5 db
friss rozmaringág, 3 db friss kakukkfûágacska.
A megmosott csirkecombokat papírtörlõn leszárítjuk. Vékonyra
szeleteljük a szalonnát, megtisztítjuk a fokhagymát. A húst sóval,
borssal és a csípõs pirospaprikával alaposan fûszerezzük, az alapanyagokat egymásra pakoljuk egy cseréptálba, alul a szalonnaszeletek és a fokhagyma. Mindegyik halomra ráfektetünk 1-1 csirkecombot, megtûzdeljük a fûszerágacskákkal, és alufóliával lefedjük a tál tetejét. 200 fokon sütjük, míg puha és zamatos lesz. Amikor majdnem kész, levesszük a fóliát, meglocsolgatjuk a zsírjával,
és kb. 10 percig sütjük, míg szépen megpirul.

Karamellel sült krumpli
Hozzávalók (4 fõre): 1 kg nem szétfövõ krumpli (legjobb az
újkrumpli, de természetesen más fajtából is elkészíthetõ), 3 ek
vaj, 3 ek cukor, csipet só.
A krumplit hajában, enyhén sós vízben majdnem teljesen puhára
fõzzük. Ha készen van, megpucoljuk, és kicsit hagyjuk hûlni. Ha
nagyobb szemû krumplink van, akkor darabokra vágjuk. Egy vastag falú serpenyõben felmelegítjük a vajat, és rátesszük a krumplikat. Folyamatosan kevergetjük, ameddig egy pici színt nem kap,
icipicit sózzuk. Ehhez a recepthez nagyon erõsen ajánlott a vaj, ha
nincs más, használhatunk hozzá margarint, de az olaj tilos!
Visszavesszük a lángot nagyon alacsonyra, és megszórjuk a cukorral. Óvatosan, folyamatosan addig kevergetjük, amíg a cukor rá
nem karamellizálódik. Azon nyomban tálaljuk. Nagyszerû köret
sült húsokhoz.

Az ellenkezõ véglet: a sok kisgyerek a strandon. Azok a kis kalapkák a gyengéd hajacska fölött! A totyogások. Az aranyos naivság. Úgy látszik, egyelõre nem érkezett el a magyarságra a végzet.
Kétségtelen: az Úristen ezeknek a kicsiknek készítette a Balatont.
Mert õk aztán nagyon tudják élvezni. Titokban valami olyan sejtés fut át az agyon, hogy ezt a tavat Õfelsége kárpótlásul adta nekünk a sok baj ellenében. De elvonul elõttük három-négy torzonborz legény istentelen hajzattal, csicsás gatyában. Nem jó arra
gondolni, hogy ezek a körülöttünk nevetgélõ, falatozó kisdedek
ugyanilyen gángók lesznek tizenkét év múlva.
Mindegy! A Balaton szép, fölötte a sirályok ívelése szép, a fák szépek, a túlpart hegyei, melyek megszakítják a víz kifejezhetetlen
kékségét, szépek. Nincs aszály, amely mindezt elronthatná.

Sokfûszeres ketchup
Hozzávalók: 2 kg paradicsom, 2 dl vörösborecet, 20 dkg barnacukor, vagy kristálycukor, 4 vöröshagyma, 4 gerezd fokhagyma, 4
teáskanál õrölt kömény, 4 teáskanál õrölt koriander, 2 teáskanál
reszelt gyömbér, 4 szem szegfûszeg, 4-5 bazsalikomlevél, só, bors,
olívaolaj.
A paradicsomokat pár másodpercre forrásban lévõ, majd hideg
vízbe rakjuk, és lehúzzuk a héjukat. A zöld részeket kivágjuk (magok maradhatnak). A hagymát finomra vágjuk és pár perc alatt
megpároljuk az olajon. Hozzádobjuk a többi fûszert is (kömény,
koriander, szegfûszeg, fokhagyma, gyömbér, só, bors, bazsalikomlevél), közben a paradicsomot felkockázzuk, és azt is hozzáadjuk. Felforraljuk, közben néha megkeverjük, majd a forrástól
számított 10 perc után félrehúzzuk a tûzhelyrõl a fazekat, és
összeturmixoljuk a fûszeres paradicsomot. Ezután hozzáadjuk a
cukrot és a vörösborecetet, majd újra felforraljuk. Újabb 10 perc
forralás után a forró ketcupot kimosott, fertõtlenített üvegekbe
töltjük, majd pár percre fejtetõre fordítjuk az üvegeket. Másnapig
szárazdunsztba rakjuk.

L. A.

IDÕJÁRÁS
A következõ napokban több-kevesebb napsütésre minden nap
számíthatunk, bár gyakran megnövekszik majd a felhõzet. Pénteken és szombaton elszórtan lehet zápor, zivatar, de alapvetõen száraz, mérsékelten meleg idõre számíthatunk.
www.metnet.hu
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Lapszemle 1913. augusztus 17. Táborozunk!
Két számban is búcsúzik a Sárbogárd és Vidéke szerkesztõsége az egykori alsószentiváni illusztris személytõl, Koller Pál földbirtokostól. Az alábbiakban olvashatunk részleteket halálhírérõl és temetésérõl.

Koller Pál
(p.) Nagy halottja van Fejérvármegyének: egyik legnépszerübb, legkiválóbb férfija ravatalánál áll megrendült lélekkel a sárbogárdi járás népe. E hó 15-kére virradóra meghalt
Koller Pál zedregpusztai nagybirtokos.
Elköltözött életének delén, csillogó reményeinek hajnalán. Ötvenkét éves volt. Telve
életkedvvel, rajongó szeretettel a természet nagy templomában folytatott hivatása iránt s
itt kellett hagynia mindent, mert igy intézte a végzet, mely annyiszor rombolja szét az emberek hitét, bizalmát, erejét. Becsapta kérlelhetetlen keze a könyvet, melybe évek hosszú
során át egy fáradhatatlan kéz oly nagy szeretettel irta az idõk történetét, a napsugarat,
esõt, vihart. Bezárúlt a könyv s ha egy méltatlan utód egykor folytatni kivánná a feljegyzéseket, azzal kellene kezdenie, hogy: – … Feketébe öltözött a határ, fekete felhõk úsztak az égen, fekete harmatot gyöngyözött a mezõ, mikor hire szállt, hogy a természet
leghivatottabb ismerõje, gazdája, szerelmese: Koller Pál, örök álomra húnyta le szemét.”
Gyászolja õt mindenki. Kicsiny és nagy, szegény és gazdag egyaránt. Mindenki veszitett
benne valakit: nagylelkü pártfogót, nemes emberbarátot, lángoló lelkü elvtársat, szeretõ
férjet, legjobb édesapát. Pótolhatatlan ûr marad utána Fejérvármegye közgazdasági életében, makulátlan, spártai jelleme nem önt többé bizodalmat a vele egy zászló alatt
küzdöttek lelkébe.
Aggódó, félõ sejtelemmel lestünk minden legkisebb hirt napok óta, mely a budapesti uj
Szt. János kórházból kiröppent. Szomorúak voltak a hiradások s egyre lesujtóbbakká váltak. Valami daganat képzõdött a szive fölött, melynek eltávolitása az orvos-tudomány
mai eszközeivel kivihetetlen volt. Rendkivüli volt a betegsége, mint a minõ kevesen vannak már manapság a Koller Pálhoz hasonló emberek!
A társadalmi életben vitt kiváló szerepe mellett közgazdasági tevékenysége vivott ki részére páratlan tekintélyt. Alelnöke volt a Fejérvármegyei gazdasági egyesületnek, a vármegye közigazgatási bizottságának a legujabb idõkig, évtizeden át közgazdasági elõadója, orsz. gazdasági tudósitó, Fejérvármegye törvényhatósági bizottságának tagja, a sárbogárdi takarékpénztár r. t.-nak éveken át alelnöke, utóbb elnöke, a Fejérvármegyei függetlenségi párt alelnöke, a sárbogárdi járás függetlenségi pártjának elnöke stb.
Zedregpusztai birtokát mintagazdasággá fejlesztette s gazdasági kérdésekben tekintélye
döntõ súlyú volt az egész Dunántúlon.
Rendithetetlen függetlenségi érzelmü férfiu volt. Gerince kemény, mint az acél. Megtörni képes lett volna, de meghajolni soha. S e puritán, imponáló jellemszilárdsága tiszteltté tette õt politikai ellenfelei elõtt is. A sárkeresztúri választókerület az agg Madarász
apó utódját õ benne látta, neki tartogatta bizalmát, szeretetét. Ki hitte volna, hogy onnan
felülrõl korábban kézbesitik neki a mandátumot?
Holttestét hazaszállitották Budapestrõl Zedregpusztára s vasárnap délután 4 órakor helyezik örök nyugalomra a család sirboltjában.
Az 1913-ik szerencsétlen esztendõ áldozatainak száma ismét megszaporodott eggyel, ismét többünk van egy, minden emlékezésre méltó, még sok nemes cselekedetre hivatott
halottunkkal.

Második alkalommal került megrendezésre a Nagylóki Közösségi Házban a Szöszmötölõ tábor.
Ebben az évben kiemelt figyelmet kapott a
rendezvény, hiszen ez az elsõ programja az
„Építsünk aktív közösséget Nagylókon”
elnevezésû pályázatnak.

A rendszeres mozgást a néptánc biztosítja
számunkra, ahol mezõföldi táncokat tanulunk. Kézmûves-foglalkozásokon kipróbáltuk a nemezelés nehéz munkáját, varrtunk, agyagoztunk, festettünk, gyöngyöt
fûztünk. Újdonság volt számunkra, hogy
gyékénybõl is lehet virágot, tutajt, hattyút
készíteni. Ezt az új technikát a megyei mûvelõdési központ munkatársa mutatta meg
nekünk. Emlékezetes maradt számunkra
az egyórás táncház, melyben négytagú zenekar húzta a talpalávalót, vagy a délutáni
pihenõk, melyeken klasszikus rajzfilmeket
néztünk.

1913. augusztus 24.
Koller Pál halálához
E hó 17-ikén délután 2 3 órakor helyezték megboldogult Koller Pál holttestét örök nyugalomra a zedregpusztai családi sirboltban. A részvét impozáns módon nyilvánult meg.
A gyászoló közönség teljesen megtöltötte a kastély elõtti térséget. Ott volt az egész környék uri társadalma, a vármegye küldöttsége, élén Szüts Jenõ alispánnal, de százszámra
jött a köznép is a közeli falvakból, pusztákról. Hordták a koszorukat: egy-egy szomorú
zálogát annak a nagy szeretetnek, melyet Koller Pál oly igazán megérdemelt.
Az egyházi szertartás végeztével elõlépett Szluha Pál országgyülési képviselõ és a
sárkeresztúri választókerület függetlenségi polgársága nevében a következõ, lendületes,
Koller Pált remekül aposztrofáló beszédben búcsúztatta el.
…
Majd Kenessey Gyula székesfehérvári ügyvéd, a megyei függetlenségi és 48-as párt elnöke mondott utolsó Istenhozzádot szeretett elnöktársának. Ezután megindult a szinte
végnélkülinek látszó szomorú menet a zedregi gyönyörü parkon keresztül a sirbolt felé.
Négy szekérre fért rá a sok hatalmas koszoru, virág, mely elboritotta késõbb a sirbolt
egész környékét.
Összeállította: (-b -n)

Köszönjük mindenkinek a segítséget,
mellyel lehetõvé tették a Szöszmötölõknek, hogy kellemesen, aktívan tölthessenek a szünidõbõl egy hetet.
Bakonyi Ágota IKSZT-munkatárs
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SPORT

Edzõtáboroztak a pingpongosok
Augusztusban a sárbogárdi asztaliteniszklub gyermekszakosztálya egyhetes, egész
napos edzési lehetõséget kapott. A
töbörzsöki általános iskola tornatermében
az erõnléti edzések és a kemény gyakorlás
jó hangulatban telt, amelyhez hozzájárultak Zádori és Buzás anyuka süteményei,
palacsintái. A gyerekek szakmai fejlõdését
meghívott edzõ is segítette.
A házibajnoksággal záródó edzõtábor után
minden gyerek azt kérdezte, hogy jövõre is
meg lesz e tartva a tábor. Ha rajtunk múlik,
igen.
Köszönet a támogatóinknak: Tóth Zoltán
(szervezés), Domján Tibor – Korona étterem, Domján József – autószerviz, Bereczk
István – árnyékolástechnika, Handa Csaba
– Fair bútorház, és külön köszönet az iskola
igazgatónõjének.
Buzás István

SZÜRETI
TINÓDON
2013. szeptember 14-én
szüreti mulatság és bál
rendeztetik Tinódon!
Indulás délben a vasúti sportpályától.
Felvonulók jelentkezését várjuk 2013. szeptember 7-éig Huszár Györgynél a 06 (30) 300
7783-as telefonszámon.
Támogatásokat, adományokat szívesen fogadunk: Soós Andrea 06 (70) 340 0711.
Szervezõk

KRUMPLIEGÉR

Az Agárdi Termál
csoport eredményei
LMSK–Dég
Káloz–Kulcs
Baracs–Lajoskomárom
Szabadegyháza II.–Nagylók
Kõszárhegy–Seregélyes
Aba-Sárvíz–Pusztaszabolcs
Adony–Sárbogárd
Sárszentmiklós–Mezõszilas

A Horfer Serleg
csoport eredményei
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1. Vajta
2. Enying
3. Alap
4. Zichyújfalu
5. Rácalmás
6. Nagykarácsony
7. Dase
8. Cece
9. Kisapostag
10. Nagyvenyim
11. Mezõfalva II.
12. Perkáta
13. Sárszentágota
14. Elõszállás

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
0
0
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HARGITAI NAGYMAMA
SZAKÁCSKÖNYVEI
Sárszentágotán
termett ez az egérre
hajazó krumpli

3-0
0-7
4-1
5-0
4-2
5-2
3-3

A csoport állása

A csoport állása
1. Sárszentmiklós
2. Adony
3. Baracs
4. Seregélyes
5. Nagylók
6. Káloz
7. Pusztaszabolcs
8. LMSK
9. Kõszárhegy
10. Szabadegyháza II.
11. Kulcs
12. Aba-Sárvíz
13. Dég
14. Lajoskomárom
15. Sárbogárd
16. Mezõszilas

Rácalmás–Perkáta
Elõszállás–Vajta
Zichyújfalu–Mezõfalva II.
Enying–Sárszentágota
Nagykarácsony–Kisapostag
Alap–Nagyvenyim
Cece–Dase

kaphatók
a Bogárd és Vidéke Lapkiadóban
és az újságot árusító boltokban!
Kis szakácskönyv: 1.500 Ft
Nagy szakácskönyv: 2.500 Ft
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KÉK HÍREK
ÚJABB HALÁLESET
kábítószer-fogyasztás
miatt
A rendõrség fokozott óvatosságra inti a
kábítószer-fogyasztókat!
Székesfehérváron 2013. augusztus 18-án
hajnalban egy fiatal nõ halt meg, miután
lakásában kábítószert fogyasztott.
Az elhunyt 25 éves nõ élettársa értesítette
a mentõket 2013. augusztus 18-án hajnalban, mert a Széchenyi utcai lakásukban a
nõ nem adott életjeleket. A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint elõzõ este
lakásukban az elhunyt nõ és az élettársa, T.
Gergely, valamint S. Nikoletta és K. Zsolt
együtt italoztak és kábítószert fogyasztottak. Miután a S. Nikoletta és K. Zsolt elmentek, a sértett rosszul lett, majd meghalt.
A székesfehérvári nyomozók a lakásban
„Y” lenyomatú tablettákat, valamint fehér
port foglaltak le. A tablettákról az elõzetes
szakvélemény alapján megállapították,
hogy extasy-tabletták, míg a fehér port további szakértõi vizsgálatnak vetik alá.
Az ügyben a Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság vizsgálati osztályának nyomozói T.
Gergely 26 éves, K. Zsolt 35 éves, S. Nikoletta 22 éves székesfehérvári lakosokat
gyanúsítottként hallgatták ki kábítószer
birtoklása bûntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt.
A nyomozók az üggyel kapcsolatban kábítószer-kereskedelem bûncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt
õrizetbe vették V. Gábor 27 éves és V. Róbert 27 éves székesfehérvári lakosokat.
A Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság
nyomozói vizsgálják a jelenlegi és a korábbi halálesetek között felmerülõ esetleges
összefüggéseket.
Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

HÍREK, ESEMÉNYEK
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KATASZTRÓFAVÉDELEM HÍREI
Szabadtéri tüzek a hétvégén Fejér megyében
Összesen huszonegy alkalommal riasztották a katasztrófavédelem Fejér megyei tûzoltó
egységeit szabadtéri tüzekhez augusztus 17-én és 18-án. A legtöbb helyszínen kis területen égett a száraz aljnövényzet, de szombaton rövid idõn belül két kiemelt tûzeset is
történt.
Vasárnap délután Sárkeresztúron körülbelül kétezer négyzetméteren bokros terület
gyulladt ki. A lángokat a katasztrófavédelem sárbogárdi hivatásos tûzoltó egységei fékezték meg, majd Vajta közelébe riasztották õket, ahol kétszáz négyzetméteren a száraz
aljnövényzet égett. A tûz kukoricatáblát veszélyeztetett.
Szabó-Bisztricz Anett tû. hadnagy, megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

EGYRE TÖBB GYANÚSÍTOTT
A FEHÉRVÁRI KÁBÍTÓSZERES ÜGYBEN
Újabb drogdílereket fogtak el a székesfehérvári kábítószerügyben. A 25 éves székesfehérvári nõ 2013. augusztus 18-ai halálát követõen megindított büntetõeljárásban naponta bõvül a gyanúsítottak köre. Két terjesztõ elõzetes letartóztatásba került.
Mint ahogy arról korábban hírt adtunk, Székesfehérváron 2013. augusztus 18-án meghalt egy fiatal nõ. Az ezt követõen megindított nyomozás során a Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság vizsgálati osztálya még 2013. augusztus 18-án öt személyt fogott el és
hallgatott ki gyanúsítottként. T. Gergely 26 éves, K. Zsolt 35 éves és S. Nikoletta 22 éves
székesfehérvári lakosokat kábítószer birtoklása, míg V. Gábor és V. Róbert 27 éves székesfehérvári lakosokat kábítószer-kereskedelem miatt. Utóbbi két férfit a nyomozók
bûnügyi õrizetbe vették. Elõzetes letartóztatásukat a mai napon rendelte el a
Székesfehérvári Járásbíróság.
Rajtuk kívül 2013. augusztus 19-én és 20-án további személyek elfogására került sor
ugyanebben az ügyben. Sz. Zsolt 25 éves és S. Krisztián 21 éves székesfehérvári lakosokat
a nyomozók kábítószer-birtoklás bûntett, míg V. Róbert és K. Zsolt 27 éves székesfehérvári férfiakat kábítószer-kereskedelem bûntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt fogták el, majd hallgatták ki gyanúsítottként a nyomozók. Utóbbi két személyt bûnügyi õrizetbe vette a Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság vizsgálati osztálya, és kezdeményezi elõzetes letartóztatásukat.
Még két kábítószer-terjesztõt fogtak el a Fejér megyei nyomozók 2013. augusztus 21-én.
Az elsõdleges intézkedések azonban velük szemben még jelenleg is folyamatban vannak,
ezért bõvebb tájékoztatásra ezzel kapcsolatban a késõbbiekben kerül sor.
Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

Kísérleti nyúl, aki dizájnerdrogot fogyaszt
A dizájnerdrogok elárasztották a kábítószerpiacot. Néhány év leforgása alatt megszázszorozódott a
számuk. 2005-ben 14-et tartottak számon, de mára már meghaladják a háromszázat. Míg a régi,
klasszikus kábítószerek hatásai/mellékhatásai jól ismertek, az új anyagok legnagyobb veszélye, hogy
szinte semmit sem tudunk róluk, és sokszor nem várt, kellemetlen (nem egyszer halálos) következményekkel járnak.
A dizájnerdrogok olyan anyagok, amelyek a már ismert kábítószerek hatásait utánozzák. Mára már valamennyi „klasszikus” kábítószer hatását képesek mímelni, a marihuánától kezdve egészen a heroinig.
Bár e drogok Európában és Észak-Amerikában a legnépszerûbbek, származási helyük Ázsia azon területei, ahol nagyon fejlett a gyógyszeripar. Népszerûségük abból származik, hogy sokukat legálisan,
akár interneten keresztül is meg lehet rendelni.
Azonban óva kell inteni mindenkit, hogy dizájnerdrogokat fogyasszon. Lehet hallani olyan esetekrõl,
hogy egy adott anyagtól felszívódik a bõr és izom, és felszínre kerül a csont. Görcsroham, extrém magas testhõmérséklet vagy pánikroham, súlyos szorongás alakulhat ki, nem is beszélve a gyártásukban
bekerülõ vegyszerek hosszú távú hatásairól.
A jogi szabályozás sokáig nem tudott lépést tartani az új anyagok számával. Ha betiltottak egyet, azt a
gyártók kijátszották: átszervezték a molekulát, tettek rá egy plusz csoportot, vagy elvettek egyet. Mostanra az elv megváltozott: az alapmolekulát tiltják be, amely a hatásért felelõs, így valamennyire kiküszöbölhetõ és kordában tartható az õrült növekedés.
A dizájnerdrogok sokkal veszélyesebbek, mint a klasszikus kábítószerek, amelyek kezdenek egyre inkább kiszorulni. Miután nincsenek hatásukra vonatkozó tapasztalatok, így a fogyasztók maguk a kísérleti nyulak. Ha meg valami nem úgy sül el, ahogy várjuk, nincs felelõsségre vonás, sõt a szer sokszor a
piacon is megmarad.
Forrás: glamouronline.hu
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TV-RÁDIÓMÛSOR

Augusztus 24., SZOMBAT
MTV: 5.55 Hajnali gondolatok 6.00 Nemzeti Nagyvizit 6.25 Magyar gazda 7.00 Híradó 7.15 Sporthírek 7.25 Zöldsorsok 8.00 Híradó 8.15 Mikrokozmosz – Füvek népe
9.30 Vízitúra 10.00 Történetek a nagyvilágból 10.30 Életmûvész 11.30 Valóságos
kincsesbánya 12.00 Hírek 12.05 Másfélmillió lépés Magyarországon 12.55 A világörökség kincsei 13.15 Boxutca 13.45 Forma-1 15.20 Angelique és az ezüsthátú gorillák 16.15 Fábry 17.35 Gasztroangyal 18.30 Szerencseszombat 19.30 Híradó
20.00 Sporthírek 20.15 Romantikus lelkek 21.55 Borvacsora 22.50 Tina
Turner-koncert 0.25 Volt egyszer egy másik Amerika
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Híradó 7.25 Kölyökklub 10.10 Monsuno 10.40 A
Föld-mentõakció 12.25 Gasztrotúra Extra 12.50 4ütem 13.30 Dilinyósok 13.55 Agymenõk 14.25 Eastwicki boszorkák 15.30 A hõs legendája 16.30 Castle 18.30 Híradó
18.55 Házasodna a gazda 20.05 Harry Potter és a bölcsek köve 23.05 Ragadozó 2.
1.00 Remington Steele
TV2: 6.00 Az idõ örvényében 6.25 TV2 Matiné 10.00 Monster High 10.25
Astro-világ 11.30 Babavilág 12.00 Stílusvadász 12.30 Én is menyasszony vagyok
13.00 Doktorok 14.00 Xena 15.00 A férjem védelmében 16.00 Luxusdoki 17.00 Sas
Kabaré 18.00 Tények 19.00 Aktív Extra 19.30 Mint a hurrikán 21.35 A sakál 0.05
Holtak földje 1.55 Astro-világ 3.00 Propaganda 3.50 A férjem védelmében 4.40
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 15.00 Hírek 15.05 Idõt kérek 16.00 Szombat délután
17.05 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.30 Népzene 19.07 Sportvilág
19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.05 Sportvilág 20.30 Aranyalap 20.50
Vers napról napra 21.04 Rádiószínház 21.54 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.30 Esti séta 23.00 Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07 Kabaréklub 0.10 Éjszaka

Augusztus 25., VASÁRNAP
MTV: 5.55 Hajnali gondolatok 6.00 Esély 6.25 Magyar gazda 7.00 Híradó 7.15
Sporthírek 7.25 Caravaggio Máltán 8.00 Híradó 8.15 Nem az én erõm 9.00 Katolikus
krónika 9.40 Megkeresni az embert 10.05 Útmutató 10.30 Tanúságtevõk 10.40 A
sokszínû vallás 10.55 Evangélikus magazin 11.20 Evangélikus ifjúsági mûsor 11.30
Az utódok reménysége 12.00 Hírek 12.10 Világ+Kép 12.35 A világörökség kincsei
12.55 TS – Sport 7 13.30 Forma-1 16.20 DVSC-TEVA–Ferencvárosi TC labdarúgó-mérkõzés 18.50 A lényeg 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Irigy Hónaljmirigy
21.20 Üvegtigris 2. 23.10 Már nem lakunk itt 0.50 MüpArt Classic – Orgonasztorik
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.05 Ízes élet – Mautner Zsófival 10.25
Teleshop 11.20 Gasztrotúra 11.50 A Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek
12.25 Tuti gimi 13.25 Harry Potter és a bölcsek köve 16.30 Castle 18.30 Híradó
18.55 Cobra 11 20.00 Bolondok aranya 22.15 A sárkány bosszúja 0.05 Portré 0.45
Cobra 11 1.45 Míg a halál el nem választ
TV2: 6.00 Idõnyomozó 6.25 Zöld Világ 6.50 TV2 Matiné 10.00 Monster High 10.25
Astro-világ 11.30 Egészségmánia 12.00 Stahl konyhája 12.30 Több mint testõr
13.00 A kiválasztott – Az amerikai látnok 14.00 Békétlen békítõ 15.00 Sue Thomas –
FBI 16.00 Mint a hurrikán 18.00 Tények 19.00 Napló 20.00 Cápamese 21.45 Hulk
0.25 Közelebb 2.15 Astro-világ 3.20 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül – a kultúráról 6.00 Vasárnapi
újság 8.30 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 10.04 Református 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 15.00 Hírek 15.05 Hangalbum 15.30 A Metró Klubtól a Szigetig 16.00 Vasárnap délután 17.05 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.30 Irodalmi újság
19.07 Sportvilág 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.05 Határok nélkül – A
kultúráról 20.30 Aranyalap 20.50 Vers napról napra 21.04 Rádiószínház 21.55 Zene
22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07
Válogatás a Vasárnapi újság reggeli mûsorából 0.10 Éjszaka

Augusztus 26., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 A lényeg 5.55 Ma reggel 9.00 Capri – Az álmok
szigete 9.55 Rex felügyelõ 10.45 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25
Roma magazin 12.55 Domovina 13.25 Magyarlakta – vidékek krónikája 14.30 Hunyadi járat 15.00 Az ember bolygója 15.50 Család csak egy van 16.35 Híradó 16.50
A szenvedélyek lángjai 17.35 Híradó 17.45 A múlt fogságában 18.35 Rex felügyelõ
19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Legenda 21.30 Rex 22.20 Hacktion újratöltve
23.15 Híradó 23.30 Aranyfeszt 2013 0.00 Az utolsó elõtti út 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 – Minden
reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztro-show 12.50 Reflektor 13.05 Portré 13.40 Ízes
élet – Mautner Zsófival 14.05 Éjjel-nappal Budapest 14.45 Fókusz 15.20 A végsõ
akarat 16.20 Kettõs játszma 17.25 A bosszú angyala 18.30 Híradó 19.20 Fókusz
19.45 Éjjel-nappal Budapest 20.30 Barátok közt 21.10 Dr. Csont 22.15 CSI: A helyszínelõk 23.10 A fõnök 0.15 Reflektor 0.30 Remington Steele
TV2: 6.00 Aktív Extra 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.40 TeleShop 10.50 Astro-világ 12.00 Amit a szív diktál 13.00 Monk – Flúgos
nyomozó 14.00 Tények 15.00 Született feleségek 16.00 Csapdába csalva 17.00 Veled is megtörténhet! 18.00 Tények 19.10 Családi titkok 20.15 Aktív 21.00
Jóban-Rosszban 21.35 NCIS 23.35 Én is menyasszony vagyok 0.05 Összeesküvés
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1.05 Tények 1.40 Astro-világ 2.45 Jake visszalõ 4.35 Doktorok 5.20 Magyarország,
jövünk!
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 20.11 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.04 Belépõ – Kulturális magazin 21.32 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07 Arcvonások 23.30
Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Augusztus 27., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 A rejtélyes XX. század 5.55 Ma reggel 9.00 Capri
– Az álmok szigete 9.55 Rex felügyelõ 10.45 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Srpski ekran 12.55 Unser Bildschirm 13.25 Aranyfeszt 2013 13.55 Ridikül 14.40 A hangyák mindent tudnak 14.55 Az ember bolygója 15.50 Család csak
egy van 16.35 Híradó 16.50 A szenvedélyek lángjai 17.35 Híradó 17.45 A múlt fogságában 18.35 Rex felügyelõ 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Párizsi helyszínelõk 21.05 King 21.55 Hacktion újratöltve 22.50 Híradó 23.05 Hõskeresõk 0.05 Munkaügyek – Irreality Show 0.35 Család csak egy van 1.20 Bûvölet Sacra Corona
RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztro-show 12.50 Reflektor 13.05 4ütem 13.40 Ízes
élet – Mautner Zsófival 14.05 Éjjel-nappal Budapest 14.45 Fókusz 15.20 A végsõ
akarat 16.20 Kettõs játszma 17.25 A bosszú angyala 18.30 Híradó 19.20 Fókusz
19.45 Éjjel-nappal Budapest 20.30 Barátok közt 21.10 A mentalista 22.10 Döglött
akták 23.15 Reflektor 23.30 Hazudj, ha tudsz!
TV2: 6.00 TotalCar 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.30 Babapercek
9.40 TeleShop 10.50 Astro-világ 12.00 Amit a szív diktál 13.00 Monk – Flúgos nyomozó 14.00 Tények 15.00 Született feleségek 16.00 Csapdába csalva 17.00 Veled is
megtörténhet! 18.00 Tények 19.10 Családi titkok 20.15 Aktív 21.00 JóbanRosszban 21.35 Sodró lendület 2. – Hív a természet 23.30 Esküdt ellenségek 0.30
Tények 1.05 Astro-világ 2.10 Történetek az elveszett birodalomból 3.15 Doktorok
4.00 Magyarország, jövünk! 4.05 Super Car
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc
9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika
12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.25 Zene 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 14.35 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium Kabarématiné 15.30 Közelrõl 16.40
Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika 17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene
19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.04 Belépõ – Kulturális magazin 21.32 Rádiószínház 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

Augusztus 28., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Múlt-kor 5.55 Ma reggel 9.00 Capri – Az álmok
szigete 10.00 Rex felügyelõ 10.50 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek
12.25 Hrvatska krónika 12.55 Ecranul nostru 13.25 Útravaló 13.40 Ridikül 14.30
Szeretettel Hollywoodból 15.00 Az ember bolygója 15.50 Család csak egy van 16.35
Híradó 16.50 A szenvedélyek lángjai 17.35 Híradó 17.45 A múlt fogságában 18.35
Rex felügyelõ 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Egyszer volt, hol nem volt 21.00
Gyilkosság 21.50 Hacktion újratöltve 22.45 Híradó 23.00 Átok 0.00 Munkaügyek –
Irreality Show 0.30 Család csak egy van 1.15 Bûvölet
RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztroshow 12.50 Reflektor 13.05 A Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek 13.40 Ízes élet – Mautner Zsófival 14.05 Éjjel-nappal
Budapest 14.45 Fókusz 15.20 A végsõ akarat 16.20 Kettõs játszma 17.25 A bosszú
angyala 18.30 Híradó 19.20 Fókusz 19.45 Éjjel-nappal Budapest 20.30 Barátok közt
21.10 Szulejmán 23.30 Reflektor 23.45 Rejtélyek asszonya
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek
9.30 Teleshop 10.50 Astro-világ 12.00 Amit a szív diktál 13.00 Monk – Flúgos nyomozó 14.00 Tények 15.00 Született feleségek 16.00 Csapdába csalva 17.00 Veled is
megtörténhet! 18.00 Tények 19.10 Családi titkok 19.50 Skandinávlottó-sorsolás
20.15 Aktív 21.00 Jóban-Rosszban 21.35 Csontdaráló 23.55 Ringer – A vér kötelez
0.55 Tények 1.30 Astro-világ 2.35 Zûrös turné 4.00 Doktorok 4.45 Magyarország,
jövünk! 4.50 Babavilág
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc
9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika
12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.25 Zene 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 történetei 23.00
Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07 Arcvonások 23.30 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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Augusztus 29., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Summa 5.55 Ma reggel 9.00 Capri – Az álmok
szigete 9.45 Rex felügyelõ 10.45 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25
Slovenski utrinki 12.55 Kvartett 13.25 Vízitúra 13.55 Ridikül 14.40 Az ember bolygója 15.35 Család csak egy van 16.20 Híradó 16.35 A szenvedélyek lángjai 17.20 Szerencse Híradó 17.30 Híradó 17.45 A múlt fogságában 18.35 Rex felügyelõ 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 Lány a parkban 22.05 Az Este 22.40 Hacktion újratöltve
23.35 Híradó 23.50 Nemzeti Nagyvizit 0.20 Barangolások öt kontinensen 0.50 Munkaügyek – Irreality Show 1.15 Család csak egy van 2.00 Bûvölet
RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztroshow 12.50 Reflektor 13.05 Gasztrotúra 13.40
Ízes élet – Mautner Zsófival 14.05 Éjjel-nappal Budapest 14.45 Fókusz 15.20 A végsõ akarat 16.20 Kettõs játszma 17.25 A bosszú angyala 18.30 Híradó 19.20 Fókusz
19.45 Éjjel-nappal Budapest 20.30 Barátok közt 21.10 Kegyenc fegyenc 23.20 Reflektor 23.35 Totál szívás 0.45 Infománia 1.20 Remington Steele
TV2: 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 Teleshop 10.50 Astro-világ 12.00 Amit a szív diktál 13.00 Monk –
Flúgos nyomozó 14.00 Tények 15.00 Született feleségek 16.00 Csapdába csalva
17.00 Veled is megtörténhet! 18.00 Tények 19.10 Családi titkok 20.15 Aktív 21.00
Jóban-Rosszban 21.35 Riddick – A sötétség krónikája 23.55 Grimm 0.55 Tények
1.30 Astro-világ 2.35 Riddick – A sötétség krónikája 4.25 Magyarország, jövünk!
4.30 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 13.25 Zene 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium
Rádiókabaré 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika 17.54
Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.32 Rádiószínház 21.52 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00
Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07 Arcvonások 23.30 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Augusztus 30., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 9.00 Capri – Az álmok
szigete 9.55 Rex felügyelõ 10.50 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25
Roma kultúra 12.55 Esély 13.25 Történetek a nagyvilágból 13.55 Ridikül 14.40 A
hangyák mindent tudnak 15.00 Az ember bolygója 15.50 Család csak egy van 16.35
Híradó 16.50 A szenvedélyek lángjai 17.35 Híradó 17.45 A múlt fogságában 18.35
Rex felügyelõ 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.05 Boxutca Extra 20.15 Mikonosz
királyai 22.00 Híradó 22.15 Moszkva tér 23.45 Szimfonik Live 2.0 0.40 Munkaügyek
– Irreality Show 1.10 Család csak egy van 1.55 Bûvölet
RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.00 Top Shop 11.40 Asztroshow 12.50 Reflektor 13.05 Gasztrotúra 13.40
Ízes élet – Mautner Zsófival 14.05 Éjjel-nappal Budapest 14.45 Fókusz 15.20 A végsõ akarat 16.20 Kettõs játszma 17.25 A bosszú angyala 18.30 Híradó 19.20 Fókusz
19.45 Éjjel-nappal Budapest 20.30 Barátok közt 21.10 CSI: Miami helyszínelõk
22.15 Gyilkos hajsza 23.15 Reflektor 23.35 Totál szívás 0.40 Gasztrotúra 1.05
4ütem 1.40 Remington Steele
TV2: 6.00 Alexandra Pódium 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.20 Stahl konyhája 9.25 Babapercek 9.30 Teleshop 10.50 Astro-világ 12.00 Amit a szív diktál 13.00 Monk –
Flúgos nyomozó 14.00 Tények 15.00 Született feleségek 16.00 Csapdába csalva
17.00 Veled is megtörténhet! 18.00 Tények 19.10 Családi titkok 20.15 Aktív 21.00
Jóban-Rosszban 21.35 Pokolfajzat 23.55 Luxusdoki 0.55 Tények 1.30 Astro-világ
2.35 Pokolfajzat 4.55 Magyarország, jövünk! 5.00 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 13.21 Zene 13.30 A zsidó vallási
felekezet félórája 14.05 Alma és fája 14.35 Regényes történelem 15.00 Krónika
15.10 Prémium Hely 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika
17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten
ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11 Belépõ –
Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.04 Belépõ – Kulturális magazin 21.32
Rádiószínház 21.52 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei
23.00 Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07 Alma és fája 23.30 Regényes történelem 0.10
Éjszaka

MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93
Mhz-es frekvencián, valamint az LRT-COM hálózatán a C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.
Augusztus 23., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Lapszemle
19.00 III. Sárszentmiklósi Lecsófesztivál (~30p), A Huszics Vendel Kórus
Kárpátalján 2. rész 23.00 és 0.00 Lapszemle
Augusztus 24., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 Lapszemle 14.00
III. Sárszentmiklósi Lecsófesztivál (~30p), A Huszics Vendel Kórus Kárpátalján 2. rész 18.00 Lapszemle 19.00 Interjú Fráter Lilla hastáncossal
(20p), Az Alapi Önellátó Gazdálkodás (ism. 33p) és fejlõdése (30p), Elõdeink lépte nyomán (74p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Augusztus 25., V: 7.00 Heti híradó 8.00 III. Sárszentmiklósi Lecsófesztivál
(~30p), A Huszics Vendel Kórus Kárpátalján 2. rész 13.00 Heti híradó
14.00 Interjú Fráter Lilla hastáncossal (20p), Az Alapi Önellátó Gazdálkodás (ism. 33p) és fejlõdése (30p), Elõdeink lépte nyomán (74p) 18.00 Heti
híradó 19.00 Megemlékezés a zsidó áldozatokról (ism. 67p) 23.00 és 0.00
Heti híradó
Augusztus 26., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Megemlékezés a zsidó áldozatokról (ism. 67p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Ökumenikus istentisztelet
Sárszentmiklóson (70p), A Huszics Vendel Kórus Kárpátalján 3. rész 23.00
és 0.00 Heti híradó
Augusztus 27., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Heti híradó
19.00 Államalapításunk ünnepe Sárbogárdon (60p), Alapi Vadásznap
(~130p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Augusztus 28., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Ökumenikus istentisztelet
Sárszentmiklóson (70p), A Huszics Vendel Kórus Kárpátalján 3. rész 13.00
Heti híradó 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport: Kézilabdatábor Tápiószentmártonban 1. rész (~60p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Augusztus 29., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Kézilabdatábor Tápiószentmártonban 1. rész (~60p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Megemlékezés a zsidó áldozatokról (ism. 67p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
***
Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lapszemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
Hirdetésfelvétel a Hírházban (Bogárd és Vidéke szerkesztõsége). Ha
gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. – 06 (40)
416 000, LRT-COM Kft. – 06 (40) 811 911.

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

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

Fõszerkesztõ és kiadó: Hargitai Lajos, tel.: 06 (30) 9860-849. Felelõs szerkesztõ: Hargitai–Kiss Virág, tel.: 06 (30) 3483 320.
Szerkesztõség, kiadóhivatal és nyomda: 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 12. Telefon: 06 (25) 508-900, 06 (25) 508-901. E-mail:
bogardesvideke@gmail.com Honlap: www.bogardesvideke.hu Lapszemle látható: a Bogárdi Tévén és az interneten:
www.bogarditv.blog.hu Állandó és idõszaki rovatok szerzõi, szerkesztõi: Dombi Zoltánné, Gerse Ferenc, Gróf Ferenc, Hargitai
Lajos, Hargitai–Kiss Virág, Horváth István, Horváthné Mikuli Erzsébet, Huszár Anikó, Jákob Zoltán, Kiss Balázs, Kiszlné Simon
Andrea, Kovács Györgyné, Leszkovszki Albin, Pajor László, Papp László, Pozsár László, Rehák Sándor, Szabó Béla, Tóth Zoltán,
Zámbó Tibor és még sokan mások. Tördelõszerkesztõ: Huszár Anikó. Grafikai szerkesztõ: Kiss Balázs. Elõkészítés és
utómunka: Heiland Ágnes, Hargitai Gergely, Mágocsi Adrienn. Készült: a Bogárd és Vidéke Lapkiadó nyomdájában. Megjelenik minden csütörtökön. Kéziratok
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fax: 06(1)303-4744.
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HIRDETÉSEK

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!
FOGSORJAVÍTÁS
06 25 468 556, 06 70 382 8512
GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása
06 30 440 5790
BÚTORKÁRPITOZÁST, -JAVÍTÁST vállalok.
06 30 662 5375

APRÓHIRDETÉSEK
38-as fekete Tamaris, Vera Pelle, Deska alkalmi nõi cipõk, Esprit kismama-farmernadrág, alig használtan eladók. 06 (30) 3483 320.
Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826
Családi ház eladó Sárszentmiklóson. Irányár: 4.300.000 Ft. Érdeklõdni. 06 (20)
256 9325 (8000185)
Tûzifavásár! Cser hasított: 2050 Ft, akác kugli: 2280 Ft, hasított 2380 Ft. Vegyes tûzifa cser akáccal: 2200 Ft. Házhozszállítással! 06 (20) 406 9267 (8000185)
Sárbogárd központjában, Posta utcában, felújított családi ház eladó. 06 (20)
419 4940.
2

MATRÓZBLÚZ eladó.
06 20 405 7366
HOSSZÚ HÉTVÉGE ZAKOPÁNÉBAN
szeptember 27-30-ig.
4 nap: busz+szállás+bõséges reggeli, vacsora.
38.000 Ft/fõ.
Telefon: 06 70 334 9149 Etelvári Zoltán

Árpád-lakótelepen 53 m -es, elsõ emeleti, másfélszobás, erkélyes lakás eladó. Érdeklõdni a 06 (30) 549 9148-as számon lehet. (8000543)
8 db malac és tavalyi házi kacsák eladók. Árban megegyezünk. Érdeklõdni: 06
(70) 6369 303 (8000736)
Pálinkafõzetõk figyelem! Az abai pálinkafõzde várja régi és az új megrendelõit. 06 (30) 927 5627 (8000732)
56 éves „r” nyugdíjas keres olcsó albérletet, társbérletet. Nagy testû 50
3
cm -es, kétütemû robogó, 3000 km-el eladó. Irányár: 150 ezer Ft. 06 (25)
464 955, 06 (30) 547 7010 (8000648)
Terménydarálás 06 (20) 973 6871 (8000738)

KIHÚZHATÓS GYERMEKHEVERÕK OLCSÓN ELADÓK.
06 30 855 9493

ORSZÁGOS KIRAKODÓ- ÉS
KISÁLLATVÁSÁRT rendezünk
2013. augusztus 24-én Sárbogárdon
az Ifjúsági park (Túry M. u. mellett) területén.
A vásár területén a Seszták Optika (8-13 óráig)
INGYENES LÁTÁSVIZSGÁLATOT TART.
Bõvebb információért érdeklõdhet a KÖZÉV Kft.
telefonszámán: 06 (25) 508 990,
vagy honlapunkon: www.kozev.hu.

HOLLAND VIRÁG- ÉS
KERTINÖVÉNY-VÁSÁR
30-50 %-KAL OLCSÓBBAN!
ÖRÖKZÖLD TUJÁK – CSEREPES VIRÁGOK 500 Ft-tól
TULIPÁNFÁK 999 Ft-tól

2013. AUGUSZTUS 29-ÉN, CSÜTÖRTÖKÖN
SÁRBOGÁRDON A MÛVELÕDÉSI HÁZBAN
NYITVA: 8-12 óráig
Mezõgazdasági nagyüzem gyakorlattal rendelkezõ

NEHÉZGÉPKEZELÕT ÉS TRAKTOROST keres.
Bérezés megegyezés szerint.
Jelentkezni lehet munkanapokon 7-15 óráig a
06 (30) 543 2755-ös telefonszámon.
Mezõgazdasági nagyüzem gyakorlattal rendelkezõ

AGRÁRMÉRNÖKÖT keres.
Bérezés megegyezés szerint.
Jelentkezni munkatars.fejer@gmail.com címen lehet.

PSZICHOLÓGIAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
* gyermekneveléssel kapcsolatos kérdések * beilleszkedési nehézségek
* tanulási problémák * konfliktuskezelés

Telefon: 06 30 320 8324
Horváthné Apró Etelka pszichológus
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HÁZIORVOSI RENDELÉSEK

Közérdekû telefonszámok

DR. CSANÁDI JÓZSEF HÁZIORVOS

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

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

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

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

DR. HORVÁTH ENDRE HÁZIORVOS

Ha a lakásban áramkimaradás van:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ha sérült, kóbor ebet, rókát látunk,
elhullott vagy elütött állati tetemet fedez fel,
hívja a polgármesteri hivatalban Mikóné Vollár Veronika Diánát:
06(25)520-261, 38-as mellék, vagy Sárközy Károly gyepmestert
06(30)342-1493

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

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

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

Ha nincs víz, csõtörés van a mérõórán kívül, eldugult
a kerítésen kívül a szennyvízcsatorna:
Körzetünk településein a Fejérvíz ZRt. üzemeltet. Ügyfélszolgálat munkanapokon: 7.30-14.30-ig, minden csütörtökön 7.30-18.00-ig. Hívható telefonszám:
06(25)460-101.

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

Ha közúton...

KÖZPONTI ÜGYELET MINDEN NAP 15.30 órától
Ady Endre út 79-83., 06 (25) 460-163, 463-490.
SÁRVÍZ KISTÉRSÉGI KÖZPONTI ÜGYELET: Aba, Káloz,
Sárkeresztúr, Sárszentágota: Aba, Béke tér 2.,
06 (22) 593 010. Zöldház orvosi rendelõ.
Ügyelet munkanapokon: 16 órától másnap reggel 8 óráig, munkaszüneti napokon, utolsó munkanapokon 16 órától az elsõ munkanap reggel 8 óráig.

SÁRBOGÁRDI KÖZPONTI ÜGYELET: Sárbogárd, Hantos,
Nagylók: Sárbogárd, Ady E. út 79-83., 06 (25) 460 163.
Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel 7.30-ig,
szombattól hétfõ reggelig, 7.30—7.30-ig.

CECEI KÖZPONTI ÜGYELET: Alap, Alsószentiván, Cece,
Sáregres, Vajta: Cece, Jókai u. 11., 06 (25) 234 841.
Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel 7.30-ig,
szombattól hétfõ reggelig, 7.30—7.30-ig.

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

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

Tömegközlekedés
Menetrendi információk:
távolsági busz: Alba Volán: 06(22)514-714, 06(22)506-168,
MÁV információ: 06(1) 515 9137 (állandó sárbogárdi ügyelet).
Helyi buszjárat:
Régió 2007 Kft. 8083 Csákvár, Berényi út 2072/11 hrsz.
Lics Zoltán ügyvezetõ: 06(20)6613 958

Belvíz, árvíz, vegyi stb. katasztrófa esetén:
Fejér
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság:
06(22)311-120,
06(22)512-150. Sárbogárdon polgármesteri hivatal: napközben hívható a
06(25)520-260, 06(25)520-240, egyéb idõben a katasztrófa-elhárítási bizottság elnöke: dr. Sükösd Tamás a 06(30)5300-858 számon bármikor riasztható.
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Utolsó
középkezdés
A vasárnap délutáni futballmérkõzés elõtt ünnepélyesen is elbúcsúztatták a Sárszentmiklósi SE elnökét, id. Nagy Lászlót a
miklósi pályán. 2013 januárjától fia, ifj. Nagy László végzi az egyesület vezetõi teendõit.

Ahogy a Luczek Tibor által elmondott rövid méltatásban elhangzott: Laci bácsi 12 éve látta el az elnöki feladatkört. Ezt megelõzõen támogatóként, fiatalon pedig játékosként is részese volt az
egyesület életének. Évtizedeket felölelõ munkáját számos díjjal
jutalmazták. A sportélet folyamatos fenntartásáért és fejlesztésé-

ért 2004-ben sportmecénási
díszoklevelet kapott, 2010-ben
Sárbogárd város díszpolgári
kitüntetésben
részesítette,
majd 2012-ben az FMLSZ a
Fejér Megye Labdarúgásáért
arany fokozatú díjával ismerte
el áldozatos munkáját.
A köszöntést követõen Laci
bácsi átvette a csapattól a névre szóló, 12-es számú, zöld emlékmezt, és egy laza mozdulattal elvégezte a kezdõrúgást.
Ezt követõen többen is gratuláltak neki.
Örömteli éveket kívánunk családja körében, Laci bácsi!
Hargitai–Kiss Virág

