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Sáregres újra hazavárt

Haladtam a négysávos út egyik csíkjában,
körülöttem munka utáni forgalom. Elfárasztott már a napi teendõk sora, húztak
hazafelé a gondolataim. Egy kocsi szerencsétlenkedett elõttem, amiért én ráncolt
szemöldökkel fortyantam rá. Nem hallhatta, de látta a morgolódásomat. Akkor vettem észre, hogy egy kedves ismerõs az. Arca bocsánatkéréssel válaszolt.
Hónapokig lelkiismeret-furdalásom volt,
hogy türelmetlenségemben megbántottam, éppen õt.

Aztán amikor egyszer összefutottunk,
mindkettõnkbõl egyszerre buggyant ki a
bocsánatkérés. Felemelõ megkönnyebbülés volt letenni a hosszú ideig hordozott terhet. Rájöttem: odafigyeléssel, megértéssel
közlekedni elõrébb visz, mint a letiprós
nyomulás.
Ez utóbbi ugyanis olyan tragédiához vezethet, mint ami az elmúlt héten megesett Sárbogárd központjában. Két adrenalintól
hajtott „kemény csávó” felelõtlen versengése élete virágában semmisített meg egy
édesanyát, nagymamát.
Miközben létünk rendje, hogy élünk, aztán
jobblétre szenderülünk, e körforgás szerves részei vagyunk, rezzenéstelenül nézzük
végig, ahogy egy darázs a vízbe fúl, embertársunk halála mégis mély megrendüléssel
érint bennünket, és nem tudunk fölötte napirendre térni sokáig.
Ami itt fáj, az odaát derûs nyugalom.
Mit mondjunk a kisgyermeknek, ha megkérdezi, hol van, aki meghalt? Mondjuk az
igazat: benne, bennünk.
Hargitai–Kiss Virág

Árokba hajtott és felborult
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BOLDOGAN ÉLT…
Szokásos utcajelenet zajlik Sárbogárdon a
forró nyárestén. A kultúrház elõtt sörözõ
törzsvendégek szeme már meg se rebben a
fõutca felõl hallható motorbõgésre, a gumicsikorgásra, s azon se lepõdnek meg,
amikor az Opel padlógázzal elfüstöl Fehérvár felé.
– Na, ez se ötvennel megy – jegyzi meg rezignáltan a szemlélõdõ társaság egyik tagja, miközben hörpint egyet a hideg
sörébõl.
– A szokásos – feleli a másik egykedvûen. –
Rodeóznak a narkósok Bogárd fõutcáján.
Így van ez minden este. A 63-as út városi
szakasza a „nagyfiúk” versenypályája.
Ahogy a moziban látják: az egyik elindul
égõ gumikkal, a másik utána, tolja a gázt,
aztán ha utoléri, fél keréken elõzi.
Most azonban a száguldást valami hirtelen
megakasztja. Az iménti motorbõgést és
gumicsikorgást a távolban nagy csattanás
követi.
– Na, nem sikerült az elõzés! – jegyzi meg
flegmán, némi elégedettséggel a hangjában az imént megszólaló a kultúrház teraszán. De még õ sem gondolja, hogy ez a
csattanás milyen szörnyû tragédiáról tudósítja a világot.
Mint a rendõrségi tájékoztatóban is írják –
s egyébként sokan látták is, hogy így történt –, az a bizonyos Opel, amelyet az ilyen
kalandokról jól ismert Ny. Milán vezetett,
nagy sebességgel elõzni próbálta az elöl
száguldó BMW-t, de az úton megcsúszott
és nekiütközött az Orova bolttal szemben,
a járdán lévõ beton virágtartónak. Ezután
találkozott még a sarkon álló villanyoszlop
talapzatával is egy pillanatra, amitõl megpördült, és mintha jégpályán korcsolyázna,
a kocsi irányíthatatlanul a jobb oldali járda
felé csúszott. A kerékpársávban biciklijén
hazafelé tartott éppen az 57 éves Boros
Jánosné. Õt az irányíthatatlanná vált autó
magával sodorta. A kerékpáros és a gépkocsi ütközésének erejét mutatja, hogy a kerékpáros mintegy 30 métert repült, s az ál-

dozat a Huszár órással szemközti járdára
zuhant; az ütközés által olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy azonnal meghalt.
Egy szemtanú a társasházból:
– Ilyet még filmekben se láttam. Iszonyú
sebességgel, néhány másodperc alatt történt az egész. Sivítás, csattanások sorozata
követte egymást. Törmelékdarabok, autóalkatrészek, üvegszilánkok szálltak a levegõben. Az összetört virágtartó egyik darabja nagy dübörgéssel gurult végig a 63-as
úton. Utóbb ezt a 2-es kocsma elõtt találták meg. Letarolt az Opel mindent a házunk elõtt. Kis híja, hogy bele nem csapódott az épületbe. Láttam, ahogy repül a levegõben a kerékpáros, aztán mindennek
vége. Az háborított föl igazán, hogy a másik autós, a BMW-s csak egy pillanatra állt
meg, de nem ám azért, hogy segítsen a sérült kerékpároson! A mobiltelefonnal a fülén gyorsan megfordult, és nagy sebességgel elmenekült a kislóki úton. A rendõrök
aztán utánamentek és elfogták.
Mint a rendõrségi hírekbõl tudjuk, a gázolót, az Opel vezetõjét a rendõrség õrizetbe
vette, s ellene halált okozó ittas vezetés
megalapozott gyanújával eljárást indítottak.
A baleset híre megrázta a várost. Borosékat sokan ismerik, kedvelik. Mondják,
hogy ez a haláleset egy szép családot roppantott meg.
Ez volt az utolsó csepp a pohárban, hiszen
nap mint nap tanúi vagyunk annak az
eszetlen száguldásnak, ami napról napra
itt zajlik. Az emberek azon háborognak,
hogy olyan fiatalok, akik nem dolgoznak,
mégis milliós autókkal száguldoznak. Mibõl telik nekik erre a drága és veszélyes
hobbira? És most a város központjában,
csaknem a rendõrség kapuja elõtt lett tragédia a száguldásból.
Azt kérdezgetik az emberek, vajon nem lehetett volna ezt a tragédiát megelõzni nagyobb rendõri szigorral? Hiszen állítólag a
halálos balesetet okozó fiatalembernek

nem ez az elsõ esete, csak valahogy mindig
megúszta. És hát a rendõröknek, úgy látszik, vatta van a fülükben, hogy nem hallják, nem látják, mi megy itt esténként a városban közvetlenül a rendõrség ablakai
alatt? Ha látják, elfordítják a fejüket? A
kerékpárosokat szigorúan büntetik, ha
nincs prizma a küllõk közt, ezekkel meg a
téren pacsiznak? – Ilyen, és ehhez hasonló
megjegyzések hallhatók mindenfelé baráti
beszélgetésekben, olvashatók az internetes bejegyzésekben.

A tragédiát követõ másnap este a Boros
család háza elõtt gyülekeznek az utcabeliek, ismerõsök, barátok mindenhonnan,
hogy kifejezzék együttérzésüket. Gyertyát
gyújtanak, virágot tesznek a kerítés elé.
Sírva nyilvánítanak részvétet a gyászoló
férjnek, a gyerekeknek, aztán elindulnak a
baleset helyszínéhez emlékezni. Mire odaérnek, már száznál többen állják körül némán azt a helyet, ahol a tragédia történt.
És még mindig jönnek, s hozzák a virágot, s
gyújtják az emlékezés gyertyáit.
Ami történt, már nem lehet meg nem történtté tenni. A kis unoka csodálkozó szemekkel nézi a síró szülõk mellett a virágokat, gyertyákat. Még nem érti, hogy a nagymama már nincs többé. Õ még úgy hiszi,
egy szép világba született, ahol mindenki
boldogan él…
Amíg meg nem hal…
Hargitai Lajos

Meddig még?
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

BOROS JÁNOSNÉ
Terike
57 éves korában
tragikus hirtelenséggel elhunyt.
Temetése 2013. augusztus 31-én,
16 órakor lesz
a Huszár-temetõben.

Meddig kell eltûrnünk drogos, részeg fiatalok ámokfutását útjainkon?
Meddig kell eltûrnünk rendõreink tehetetlenségét, szemet hunyását, tudva, hogy kik
azok, akik rendszeresen versenypályának használják a 63-as utat?
Lassan már nem lehet nyugodt szívvel kimenni az utakra, mert nem tudhatjuk, hogy a
szembejövõ autós éppen mennyi alkoholt, kábítószert fogyasztott! Hol a határ?
Miért kell ezt elviselni némán, beletörõdve?
Hol van a szülõk felelõssége?
Hány ártatlan embernek kell még meghalnia értelmetlenül útjainkon?
Mikor lesz ennek vége?
Ki válaszol ezekre a kérdésekre?
Marad a mérhetetlen fájdalom, a gyász egy értelmetlen halálért, egy hiába hazavárt
édesanyáért, nagymamáért, feleségért!!!!

Gyászoló család
Egy aggódó sárbogárdi
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„A rendõrség teszi a dolgát” –
A rendõrség teszi a dolgát?
– háborog a lakosság, a kapitány válaszol –
Jelentõs hullámot vetett a lakosság körében az elmúlt héten Sárbogárd központjában, a fõúton történt halálos baleset,
amiben egy ártatlan biciklis esett áldozatul
egy gyorsulási versenynek. Felettébb nagy a
rendõrség munkájával kapcsolatos elégedetlenség, felháborodás, aminek okai között az utolsó csepp volt e baleset. A lakosság részérõl különbözõ fórumokon megfogalmazott kérdéseket szegeztem Lasancz
Zoltánnak, Sárbogárd rendõrkapitányának, aki elsõként a baleset részleteirõl beszélt:

– Augusztus 22-én 19.40-kor történt Sárbogárdon az Ady Endre úton a halálos baleset. Két jármû haladt egymás mögött, vélhetõen a megengedettnél nagyobb sebességgel. Az egyik egy mellékutcára való befordulás közben kisodródott, nekicsapódott egy villanyoszlopnak illetve beton virágtartónak, majd elsodort egy szabályosan
arra haladó kerékpáros hölgyet, aki a baleset következtében életét vesztette. 10 másodpercen belül egy rendõrjárõr volt a helyszínen, mert õk észlelték az ellenkezõ
irányba haladva korábban, hogy nagy sebességgel közlekednek velük szembe a gépjármûvezetõk, ezért utánuk fordultak. A rendõrjárõrök elkezdték a megfelelõ intézkedéseket, az életmentést, de már nem tudtak
segíteni a hölgyön. A gépjármûben utazók
nem sérültek meg. A rendõrség a helyszíni
szemlét lefolytatta, mûszaki szakértõt is
kértünk, aki a szakértõi véleményt reményeink szerint egy héten belül fogja elõterjeszteni. Megtörtént a személyek, a gyanúsított kihallgatása, a további eljáráshoz
szükséges mintavétel, illetve felderítettük
azt a személyt, aki a gyorshajtásban részt
vett, mivel õ a helyszínrõl elmenekült. Az õ
felelõsségét is vizsgáljuk az ügyben. Vele
szemben felmerült, hogy egy külföldrõl behozott gépjármûvel úgy vett részt a forgalomban, hogy nem volt rajta hatósági jelzés,
illetve Magyarországon nem is volt forgalomba helyezve, nem volt kötelezõ biztosítása sem. Amennyiben kiderül, hogy más
jármûre vonatkozó hatósági jelzést helyeztek föl rá, az külön bûncselekmény. A baleset okozóját bûnügyi õrizetbe vettük és a
keletkezett iratokkal együtt a Fejér Megyei

Rendõr-fõkapitányság közlekedési osztályához irányítottuk elfogultságra hivatkozva. Az ügyészség nem tartotta indokoltnak
az elõzetes letartóztatás kezdeményezését,
így a bíróságra el sem került az ügy; szabadlábra helyezésrõl döntött az ügyész.
– Tudomásom szerint a gépkocsivezetõk fogyasztottak tudatmódosító szert és/vagy alkoholt.
– Az egyik gépjármûvezetõnél a légalkoholmérés pozitív eredményt hozott, ezért is
történt mintavétel.
– Milyen arányú volt az alkoholszint?
– Mindenképpen bûncselekményi. Hogy
tudatmódosító szert fogyasztott-e, abban a
toxikológus fog nyilatkozni.
– A szabadlábra helyezés hogyhogy megtörtént? Sokan meglepõdtek, hogy szabadlábon
védekezhet az, aki úgymond gyilkolt.
– A mi hatáskörünk addig terjed, hogy megállapítsuk: az illetõ õrizetbe vételének indokai fennállnak-e. A saját adataink alapján
indokoltnak láttuk elõzetes letartóztatását,
ezt kezdeményeztük az ügyészség felé. Az
ügyész viszont úgy látta, hogy nem indokolt
az elõzetes letartóztatás kezdeményezése,
így a bíró felé sem élt ilyen igénnyel.
– Van olyan vélemény, hogy nem mindegy, milyen anyag kerül az ügyész elé. Ha úgy van
megfogalmazva, összeállítva az anyag, az
ügyész nem tudja ott tartani az illetõt.
– Ezt nem tudom értelmezni. Az ügyészhez
azok az anyagok kerülnek, amiket mi objektíven a helyszínen rögzítettünk: a tanúvallomások, személyek adatai. Ezekbõl
döntött. Mi is ezekbõl döntöttünk az õrizetbe vétel mellett.
– Igaz-e, hogy ez a fiatalember korábban is
követett el hasonló jellegû bûncselekményt?
Gyorshajtás, ital-, kábítószer-fogyasztás miatt
kapták-e már el, volt-e már balesete?
– Bûncselekményt, halálos balesetet nem
követett el. Korábbi szabálysértési elõzményei voltak, kisebb kihágások, amikért a
büntetését megkapta.
– A jogosítvány elvétele hogyan mûködik?
– Kétféle eset van. Az egyik, amikor bûncselekményt követ el valaki (most egyébként bevontuk a baleset okozójának jogosítványát). A másik, amikor 18 büntetõpontot szed össze; ez esetben automatikusan
bevonásra kerül a jogosítványa, és csak akkor kapja vissza, ha utánképzésben részesül.
– Meg van határozva, hogy mennyi idõnek kell
eltelnie a jogosítvány elvétele és visszaszerzése
között?
– Megvan, hogy mennyi idõre tiltották el, és
utána új vizsgát kell tennie.
– Bûncselekmény esetén is visszaszerezheti valaki a jogosítványát, vagy örökre bevonásra
kerül?

– A bíróság dönt, hogy mennyi idõre veszi
el. Ha végleges hatályú az eltiltás, akkor
nem szerezheti vissza.
Több dolog elhangzott az üzenõfalon.
Ezekkel kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy a rendõrség teszi a dolgát. Bármennyire is furcsán hangzik, ennek része az
is, hogy sebességet mér, hogy különbözõ
szabálysértésekért büntet. A rendõrnek intézkedési kötelezettsége van, amennyiben
jogsértést észlel. Ha valaki olyan veszélyes
helyzetet lát, hogy adott személyek visszatérõen olyan magatartást tanúsítanak, ami
veszélyezteti mások életét, forduljon hozzám bizalommal akár telefonon, akár személyesen bármikor. Egy pozitív példát szeretnék említeni: nemrég egy önkormányzati képviselõ megjelent az irodámban és elmondta, hogy egy adott területen egy személy nagy teljesítményû motorkerékpárral
közlekedik, zavarja az ott lakók nyugalmát.
Két napon belül szabálysértési eljárás alá
vontuk az illetõt. Az általa használt motorkerékpár olyan állapotban van, hogy a forgalmi engedélyét el kellett venni, amit akkor kap vissza, ha újra lemûszakiztatja a
gépjármûvet. Közösen tudunk tehát ezekben a dolgokban tenni valamit.
– Éppen a bizalom az alapprobléma. A legtöbb
vélemény (az internet különbözõ oldalain, a
szerkesztõségünkhöz érkezett e-mailekben,
személyes észrevételekben) arról szól, hogy a
lakók nem bíznak a rendõrségben, mert többen
jártak úgy, hogy tettek bejelentést, ám nem
történt semmi. Olyan is volt, hogy valamiféle
eljárás papíron lezajlott, de nem volt olyan
eredménye, amivel a lakók elégedettek lettek
volna.
– Ha lenne konkrét eset, arra jobban ki tudnék térni.
– Általános a probléma, azért nem is mondok
konkrét eseteket. Van-e terve a rendõrségnek,
hogy próbáljanak változtatni, hogy nagyobb legyen a bizalom a lakosság részérõl a rendõrség
felé?
– Többféle bûnmegelõzési programot indítottunk be az iskolákban, adott területek
vonatkozásában. Mindenütt vannak polgárõrök, akikkel szoros kapcsolatban dolgozunk, közös szolgálatot látunk el. Ott van
valamiféle bizalom és kapcsolat az állampolgárokkal. Minden önkormányzatnak elmondom, hogy nyitottak vagyunk mindenre. Minden területen van már körzeti megbízott. A polgármesterekkel is rendszeres
kapcsolatot tartunk. Egyébként nem értem
a bizalomvesztést, mert amikor arra kerül a
sor, hogy intézkedni kellene, vagy fellépni
egy jelenséggel szemben, akkor kevés olyan
van, aki odaáll és elmondja a véleményét.
Mi akkor tudunk intézkedni, ha a megfelelõ
Folytatás a következõ oldalon.
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Folytatás az elõzõ oldalról.

információnk megvan. A nyomozásnál elõfordul, hogy nem találjuk meg az elkövetõt.
A világon nincs olyan rendõrség, amely 100
%-os hatékonysággal tudna dolgozni. Törekszünk arra, hogy minél eredményesebben végezzük a munkánkat. A tavalyi évhez
képest az idei elsõ féléves eredményünk ugrásszerûen megemelkedett a bûncselekmények elkövetõinek felderítése, a szabálysértések észlelése, kezelése területén. Az eligazításokon elmondom a kollégáknak az
elvárásaimat. Nekem világos, egyértelmû
állásfoglalásom van: a jogsértõkkel szemben fel kell lépni, de differenciáltan. Megbeszéltem a kollégáimmal, hogy a kopott
gumit, vagy csengõt nem a legszigorúbb
szankcióval kell sújtani, hanem akár egy figyelmeztetéssel. De olyan jogsértés mellett
nem fogunk szó nélkül elmenni, ami veszélyezteti mások testi épségét, életét. Bizonyos szabálysértéseknél fix bírság van, aminél kevesebbet nem szabhat ki a rendõr.
Sok vita volt azon, hogy ha kerékpáros ittas
állapotban közlekedik, akkor intézkedés
alá vonjuk-e, vagy sem. Továbbra is az a véleményem, hogy nem lehet inni annak, aki
közlekedésben részt vesz, hogy ne veszélyeztesse se magát, se azt, aki az úton közlekedik.
– Ezzel bizonyára sokan egyetértenek, csak az
vágja ki sokaknál a biztosítékot, hogy amíg a
kerékpárost megbüntetik nagy összegre (vagy
ha nem tudja kifizetni, leüli), addig vannak
olyan tolvajok, betörõk, akik szabadon végezhetik a dolgukat. Mert igaz, hogy „mindenki ismeri, aki teszi”, mégis ismeretlen tettes
zárszóval végzõdik egy ügy. A sebességmérés
kapcsán az is elhangzott, hogy jó lenne, ha a
központban is mérnének a rendõrök, hiszen
aki most elkövette ezt a balesetet, állítólag nem
elõször versenyzett a fõutcán.
– Nem tesszük minden tevékenységünket
közhírré. Az elmúlt éjszaka lakott területen
belül 22 felvételt készítettünk gyorshajtókról a 63-as úton.
– És az elõzõ éjszakát megelõzõen? Mielõtt a
baleset megtörtént, elõtte mértek-e belterületen?
– Mikor erre alkalmunk van, akkor minden
esetben mérünk, sõt, a jövõben nemcsak
mérni fogunk, hanem vizsgálni, hogy a gyalogátkelõhelyeknél az elsõbbségadás a jármûvezetõk részérõl hogyan valósul meg.
Csak ebben a hónapban több mint 400 felvétel készült gyorshajtókról az egész illetékességi területen. Igyekszünk végezni a dolgunkat mindenki megelégedésére. Aki
megkapja a csekket a 30 ezer Ft-ról, az nyilván azt fogja mondani, hogy miért ott mérünk, miért nem másutt, miért nem a betörõkkel foglalkozunk meg a zsiványokkal.
Ha oda kerül a sor, hogy jegyzõkönyvbe kell
mondani, hogy valamit adott személy követett el, és erre a bíróság tudna vádat, ítéletet
alapítani, akkor következnek a problémák.
Pedig van lehetõségünk arra, hogy egy tanú
adatait bizalmasan kezeljük, hogy ne tudják
meg, ki volt a tanú.
– Ehhez képest mégis vannak olyan szembesítések, amikor le kell ülni a sértettnek a gyanúsítottal szemben.
– Ha zártan kezeljük a tanú adatait, akkor
nincs szembesítés. Akkor a bírósági tárgya-

KÖZÜGYEK
lásra se fogják beidézni, hanem fölolvassák
a vallomását. Nekünk is kell a segítség ahhoz, hogy megtegyük azokat, amiket az állampolgárok elvárnának, joggal.
– Amikor elhangzik, hogy kire gyanakszanak,
utána mégis, mintha meg nem történt lenne.
Mert nem lehet odamenni házkutatásra, csak
úgy felelõsségre vonni azt, akire gyanakszik
esetleg egy illetõ. Úgy tûnik, vannak védett emberek a városban, akikrõl tudjuk, hogy vannak
simlis ügyeik, mégis élik világukat.
– A jogi lehetõségeit kifejtettem a rendõrségnek. Szabálysértésben szélesebb lehetõségeink vannak, mert a törvény biztosítja a
72 órás õrizetbe vételt.
– Mi van akkor, ha valaki gyanítja, vagy tudja,
ki az elkövetõ, és meg is mondja a rendõrségnek? Mit tudnak tenni a gyanúsított ellen?
– A rendelkezésre álló adatokkal össze kell
vetni, hogy mit lehet ezzel kezdeni. Nem tudok róla, hogy lenne itt védett személy. Az
én szememben biztos nincs. Erre garanciát
tudok vállalni. Valaki vagy tisztességes,
vagy nem. Ha nem, akkor eljárás alá fogjuk
vonni. Az már más kérdés, hogy mennyi bizonyíték, tanúvallomás áll rendelkezésre,
hogy az ügyészség felé vádindítványt tudjunk kezdeményezni. A kollégáimtól nagyon komolyan számon kérem, hogy senkinek a jogsértõ magatartásától nem tekintünk el. Ha ilyen merül fel kollégával kapcsolatban, annak nincs helye a testületben.
– A fórumokon sokszor fölmerül, hogy nagyon
sok a fiatal kolléga, ami önmagában még nem
is lenne probléma, de vannak, akik úgymond
lebratyiznak a bûnözõkkel, maguk is részt
vesznek a drogterjesztésben. Errõl tud-e valamit?
– Arról nem, hogy rendõr részt venne drogterjesztésben. Mivel ez kisváros, vannak
kollégák, akiknek ismerõseivel, volt iskolatársaival, szomszédjaival szemben fölmerül
az, hogy különbözõ jogsértõ cselekményeket követnek el. Nyilván a kolléga nem fogja megtagadni, hogy legalább egy köszönés
erejéig ne álljon meg a volt osztálytársával
beszélni, de ez még nem azt jelenti, hogy
bratyizik vele, hogy egyetért az õ magatartásával, vagy ne adj isten õ is bekapcsolódik
a jogsértõ tevékenységbe…
– …vagy szemet huny felette.
– Én ilyenrõl sem tudok. Az állomány elõtt
elmondtam több esetben is, hogy aki bizonyíthatóan ilyen magatartást követ, annak
nincs helye köztünk.
– Van bármilyen eljárás folyamatban kollégával kapcsolatban drogterjesztés, egyéb miatt?
– Nincs tudomásom róla. Mióta itt vagyok,
5 ügyben indult eljárás kábítószerrel való
visszaélés miatt. Egyrõl sem igazolódott be,
hogy az kábítószer lett volna. Kábítószer az,
ami a listán szerepel. Amíg nem szerepel
rajta, addig büntetõjogilag nem tudjuk értékelni.
– Javaslatként elhangzott – már nem elõször –,
hogy jó lenne, ha a rendõrség nemcsak gépjármûvel, hanem motorral, biciklivel, gyalog, lóval, kutyával lenne jelen a közterületen. Ilyen
módon spórolhatnának is.
– A Hõsök tere környékén kiszállva a gépkocsiból rendszeresen jelen vannak a kollégák. Motorbiciklink, lovunk nincs, csak a
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gépjármû meg a gyaloglás. Hacsak a kollégák a sajátjukat nem hozzák.
– Nemcsak a központban, hanem Miklóson,
más településrészeken is hiányolják a rendõri
jelenlétet.
– Miklóson azt mondták, 10 éve nem jártak
ott rendõrök. De gondolom, annyira nem
veszélyes a helyzet.
– Gondolja, vagy tudja?
– Talán ahhoz képest kevés a látható rendõr, hogy nagy kiterjedésû a város és a körzet.
– Egyszerre hány járõr teljesít szolgálatot?
– Az már nagyon jó, ha három, de õk az
egész területen. Szerencsére vannak olyan
területek, ahol kevesebb rendõri jelenlétet
igényel a megtörtént esetek sûrûsége, van
ahol viszont többet.
– A bejelentésekkel kapcsolatban felmerült:
volt, hogy bejelentettek valamit, és nem, vagy
csak késõn ért a helyszínre a kolléga, illetve kiment, de távolról szemlélte az eseményeket,
nem avatkozott be.
– Konkrét esetre tudnék válaszolni. Van,
amikor el kell vezényelni az itt lévõ járõrt
egy vidéki eseményhez, akkor elõfordulhat,
hogy perceken belül nem vagyunk ott. De
olyat nem tudok elképzelni, hogy ne reagáljunk egy eseményre, ugyanis minden bejelentést rögzítünk hangrögzítõvel és írásban
is.
– A száguldozást állítólag bejelentették a rendõrségnek még a baleset bekövetkezése elõtt. A
rendõrség hogyhogy nem hallja meg, ha elõtte
hajt el a kocsi, amikor másutt is hallani a
városban?
– Ilyen bejelentés abban az idõszakban nem
érkezett.
– Hónapokkal, hetekkel elõtte se?
– Gyorsulási versenyrõl nem.
– Ha valaki az ügyeleten ül és hallja, hogy elhúz egy kocsi 120-szal, gondolom, ki tudja küldeni a járõrt.
– Az ügyeletesnek millió dolga van. Nem
biztos, hogy ennyi irányba egyszerre tud figyelni. Ráadásul, ha nincs sebességmérõ
kint, akkor nem tudjuk bizonyítani, menynyivel lépte túl a megengedett sebességet.
Büszkék vagyunk az elért eredményeinkre
még akkor is, ha negatív megjegyzések is elhangzanak. Az önkormányzatokkal, polgárõrségekkel rendszeresen vannak egyeztetések, ahol a fölmerült problémákat meg
lehet beszélni.
– Hasznosnak tartanék lakossági fórumot is a
rendõrség részérõl. Ha vannak negatív vélemények, az nyilván sértõen hat a rendõrség
egójára, de jelzi, hogy adott területen oda kell
figyelni valamire. Ha elégedettek lennének az
emberek, akkor nem lennének ilyen panaszok.
Az, hogy rendszeresen ismétlõdnek ezek a kérdések, azt jelzi, hogy valamilyen lépés szükséges a hatékonyságban, jobb kommunikációban.
– Sokban tud nekünk segíteni a bejelentõ
abban is, hogy mi lenne a megoldás. Több
helyen ez ragyogóan bevált. A közös munkában látom a megoldást.
Hargitai–Kiss Virág
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KÉK HÍREK
Gyújtogató tinédzserek
elõzetesben
Két fiatalkorút gyanúsítanak a sárbogárdi rendõrök
a hét közepén Alsószentiván közelében elégett bálakazal felgyújtásával. Összesen 3010 szalmabálából álló kazal égett le 2013. augusztus 21-én éjszaka. A kár: 18 millió Ft. Mivel idegenkezûség merült
fel, így a Sárbogárdi Rendõrkapitányság bûnügyi
osztályának nyomozói forró nyomon indultak az elkövetõk felkutatására. Alapos és kitartó felderítésüknek köszönhetõen 2013. augusztus 23-án elfogták a bálatûz okozásával gyanúsítható két fiatalkorút. A 14 és a 15 éves elõszállási fiúkat jelentõs
kárt okozó rongálás bûntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsítottként
a nyomozók. A két tinédzser mindegyike ellen folyamatban van a Dunaújvárosi Rendõrkapitányságon több büntetõeljárás is vagyon elleni bûncselekmények és garázdaságok elkövetése miatt. A
rendõrök mindkét fiút bûnügyi õrizetbe vették és
kezdeményezik elõzetes letartóztatásukat. A páros
a bûncselekmény helyszínére, a rendelkezésre álló
adatok alapján, lopott kerékpárral érkezett, amiket
menekülésük közben hátrahagytak. A két bicikli közül egyet a Dunaújvárosi Rendõrkapitányság nyomozói már beazonosították mint egy korábbi bûncselekmény tárgyát. A sárbogárdi rendõrök vizsgálják, hogy a két fiatalkorú terhére a rongáláson
túl más bûncselekmény – lopás, közveszélyokozás
illetve környezetkárosítás – felróható-e. A Székesfehérvári Járásbíróság a 14 éves fiatalkorú elõzetes letartóztatásról, illetve 15 éves társa házi õrizetérõl határozott.
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KATASZTRÓFAVÉDELEM HÍREI
Több ezer szalmabála égett
Alsószentiván közelében
Szalmakazal gyulladt ki augusztus 21-én,
szerdán, éjszaka Alsószentiván közelében. A katasztrófavédelem sárbogárdi
hivatásos tûzoltó egységeinek kiérkezésekor a háromezer-hatszáz szalmabálából álló kazal fele lángokban állt. A nagy
hõ miatt a tûzoltók idõszakonként vízzel
hûtötték a 61-es fõút burkolatát, és folyamatosan felügyelték az égõ bálákat
annak érdekében, hogy az izzó részek az
út túloldalán lévõ kukoricatáblában további tüzet ne okozzanak.
Fotó: Katasztrófavédelmi Mûveleti Szolgálat
Szabó-Bisztricz Anett tû. hadnagy, megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

Oldalára borult egy kisbusz

Munkásokat szállító
kisbusz borult fel Alapnál
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság ügyeletére 2013.
augusztus 23-án 14 óra 52 perckor érkezett bejelentés arról, hogy Alap külterületén, a 6223-as úton
sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt. A
rendelkezésre álló adatok szerint egy tizennyolc
személyes Mercedes Sprinter közlekedett a sofõrrel együtt összesen nyolc fõvel Sárbogárd irányából Alap felé a 6223-as úton. A gépkocsivezetõ egy
kanyarban elvesztette uralmát a jármû felett, és a
kisbusz a bal oldali útárokba hajtott, majd ott oldalára borulva állt meg. A balesetben négyen sérültek
meg, õket a mentõk kórházba szállították.
Németh-Kész Mónika r. õrnagy,
FMRFK Kommunikációs Szolgálat

FELHÍVÁS
A rendõrség várja azok jelentkezését, akik érdemleges információval tudnak szolgálni az
augusztus 22-én este Sárbogárdon, az Ady
Endre úton történt halálos balesettel kapcsolatban.
Az eljárást lefolytató Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság közlekedési osztályának
munkatársa Sárbogárdon veszi fel a tanúvallomásokat.

A Fejér megyei katasztrófavédelmi mûveleti szolgálattal közösen kaptak riasztást közlekedési balesethez a sárbogárdi
hivatásos tûzoltók augusztus 23-án, a
délutáni órákban. Egy kisbusz Alap és
Sárbogárd között letért az útról és az oldalára borult. A jelzés szerint több sérült
is volt a helyszínen, ezért mentõhelikopterrel kiegészülve több mentõautó is vonult a balesethez. A gépjármûben nyolcan utaztak, amikor a menetirány szerinti bal oldali árokba hajtott és felborult,
azonban a karosszériába nem szorult be
senki. A mentõszolgálat munkatársainak tájékoztatása szerint ketten súlyos, ketten
könnyû sérüléseket szenvedtek, õket a székesfehérvári és dunaújvárosi kórházakba szállították. A tûzoltók a balesetet szenvedett autót áramtalanították, a rendõrségi helyszínelést követõen pedig kerekeire állították.
Farkas-Bozsik Gábor tû. százados, megyei katasztrófavédelmi szóvivõhelyettes
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Pluhár Pista bácsi
Díszpolgári címben részesítette Pluhár Istvánt Sárbogárd képviselõ-testülete augusztus
20-án. Ez alkalomból látogattam el a köztiszteletnek örvendõ gazdához, aktív közösségi
emberhez, volt önkormányzati képviselõhöz sárhatvani otthonába egy beszélgetésre.

I. rész
– Pista bácsi, hol látta meg a napvilágot 75
évvel ezelõtt?
Pluhár István: – Kimondottan sárhatvani
gyökerekbõl származom. Édesapám is itt
született, én is, itt éltem az életem 98 %-át,
itt dolgoztam, itt tevékenykedtem, itt jártam általános iskolába a 6. osztályig. A 7.
osztályt Székesfehérváron jártam, mert a
kistelepüléseken lévõ jobb képességû gyerekeket elvitték oda kollégiumba a Széchenyi utcába, és a Május 1 Általános Iskolába
jártam a 7. általánost. 1950-ben ezt áthelyezték Komádiba (Hajdú-Biharba, a román határ mellett), így a nyolcadik osztályt
ott jártam.
– Akkor rengeteget kellett utaznia.
– Nagyon. Karácsonyra meg év végén jöttünk haza.
– Nem volt nehéz ezt olyan fiatalon megélni?
– Nagyon nehéz volt elszakadni a szülõi
háztól, de a szüleim biztattak, megtettek
mindent, hogy a gyermeküknél valami fejlõdés legyen. Nem volt rossz a sárhatvani
iskola, csak 8 osztály volt együtt.
– Akkoriban hány gyerek volt itt az iskolában?
– 30-40. 10-12-en voltunk egy osztályban.
Sárhatvan lakossága akkoriban 600 fõ volt.
Ma 180. Hála a jó égnek mindig volt jó pedagógus házaspár Sárhatvanon – elõször
Hingyiék, utána Jobban tanító bácsi, Kovács –, aki törõdött a gyerekekkel. Sárhatvan egyik legnagyobb problémája ma, hogy
se papunk, se pedagógusunk nincs.
– Hamar elkerülnek a gyerekek a saját közösségbõl.
– Sokat próbáltam küzdeni azért, hogy a
sárhatvani óvodát ne szüntessék meg. Még
volt 12 gyerek. Nem sikerült. Nem egyszerû
dolog egy 3-4 éves gyereket felültetni a
buszra reggel fél hétkor, aki aztán délután
4-5 órakor jön haza. Ez a gyereknek is, szülõnek is törést okoz. Ez nem anyagi kérdés
volt, csupán hozzáállás kérdése. Biztos vagyok benne, hogy nem lett olcsóbb az üzemeltetés. Arról nem beszélve, hogy Sárhatvanon akkor volt két munkahely: egy dada
és egy óvónõ.
– Pista bácsi milyen nebuló volt?
– Kimondottan szorgalmas, jó gyerek voltam. A szüleim nagyon vigyáztak rám. Három nõvérem van és egy húgom. Az én jó
anyám megóvott szinte mindentõl; azt hitte, hogy belõlem pap lesz.
– Volt ehhez Pista bácsinak vonzalma?
– Abszolút nem. Abban az idõben a templomba járás kötelezõ volt. Az iskolában felsorakoztunk vasárnap, kézen fogva, kettesével mentünk onnan a templomba. Versenyeztünk azért, hogy ki ministráljon.
– A szüleinek mi volt a foglalkozása?
– Édesanyám gazdasági cseléd volt, édesapám géplakatos.
– Itt volt a családi ház, ahol most vagyunk?

– Nem. Sárhatvanon volt úgynevezett 10es, 8-as, 6-os ház. Az egyik 8-as ház második épületében laktunk. Akkor még sok helyen egy szobában élt az egész család, és egy
konyhán osztozott egy másik családdal.
Nem volt egyszerû a háború után a gyerekkorunk.
– Sok alkalmazkodást kívánt.
– A szüleink elmentek vásárba évente egyszer-kétszer, akkor kaptunk egy 20-30
cm-es szíjcukrot, ami olyan, mint a bakancsfûzõ. Szegények voltunk.
– Azért a szegénységben is tudtak tisztességben, becsülettel élni.
– Az emberek tisztelték egymást, barátkoztak. Ha valaki disznót vágott, akkor este vacsorára 10-15 szomszéd, vagy a sorház meg
volt hívva. Évente egy-két disznónál többet
nemigen vágtunk.
Olyan labdával szoktunk futballozni, amit
a tank egyik gumikerekébõl vágtunk ki. Két
és fél kiló volt, mint a rugby, és nem arra
ment, amerre akartuk. A pedagógus is ott
volt köztünk.
– Az általános iskola után hova került?
– Sopronba erdõipari technikumba. Ott elvégeztem 3 évet, aztán hazajöttem, mert a
szüleim megbetegedtek.
– Minek készült volna?
– Szeretem a természetet és a fát. Nekem
most is öröm, amikor dolgozhatok a fával
meg kint lehetek a természetben. Erdész
akartam lenni. Amikor hazajöttem, beálltam a termelõszövetkezetbe és elmentem
bognártanulónak.
– A fiatalabb olvasók miatt kérdezem: mi a
bognárság lényege?
– Ez a kocsigyártás.
– Az is fával kapcsolatos.
– Csináltunk hintókat. A termelõszövetkezetben egy traktor volt, egy Zetor, és volt 40
lófogat. Hárman voltunk bognárok. Az istállókat is mi javítottuk. A fizetést úgy kaptuk, hogy év közben kaptunk egy kis zsírt,
szappant, ezt-azt, és év végén volt elszámolás, akkor kaptunk egy kicsit többet. Az
50-es évek vége felé már elõleget is fizettek. Addig rettentõ nehéz volt ám az élet!
– Az önellátásra kellett ráállni.
– Itt nem volt olyan család, ahol csirke, tyúk
meg disznó ne lett volna. 8-10 család lakott
egy-egy soron, elöl mindenkinek volt egy
kis része, ahol gazdálkodott. Úgy különböztették meg az asszonyok, hogy melyik
baromfi kié, hogy mindenkinek volt egy jele. A mi csirkénknek a jobb sarka lett lenyisszantva.
– A szegényebb világban az ember sok olyan
tapasztalatot szerez, ami késõbb is hasznára
válik; megtanulja megbecsülni azt, ami adatik.
– Ez így van. A múlt sokat jelent. Szegények
voltunk, de vigyáztunk egymásra, megbe-

csültük egymást, nem volt ez a nagy marakodás.
– A feleségét mikor ismerte meg és hogyan?
– 3 évig voltam katona a határõrségnél.
61-ben leszereltem. A legényekkel a szomszéd falvakba (Hörcsökre, Örspusztára,
Sárbogárdra) ketten mentünk egy kerékpárral. A faluban az 50-es években mindössze 3 kerékpár volt. A feleségem örspusztai, egy bálban találkoztunk. Akkoriban a pedagógus színdarabot tanított be
gyerekeknek, fiataloknak, idõsebbeknek,
és jártunk egyik településrõl a másikra elõadni, utána meg volt bál.
– Ez olyan kikapcsolódás volt, ami építette is a
közösséget.
– Nem volt tévé, amikor lett is a 60-as években, nem kötött le annyira minket. Amikor
vége volt a munkának, és volt egy kis szabadidõnk, mentünk a pályára focizni.
Hogy az emberek boldogabbak legyenek,
nem mindig pénz kérdése. Ahhoz nem kell
pénz, hogy a szemetet ne dobjam el az utcán. Csináltunk szeméttartókat Sárhatvanon. Bosszant, amikor elmegyek a szeméttartó mellett, és 2 méterre ott van az eldobott sörösüveg. Ez kultúra kérdése. Az sem
pénz kérdése, hogy normálisan viselkedjünk a másikkal. Miért kell gyûlölködni?
Ha valakinek más a véleménye, attól még
nyugodtan lehet a barátom. Legföljebb
nem a politikáról beszélgetek vele, vagy arról, ami éppen ütközõpont. A békesség, a
nyugalom a legfontosabb.
– Ezeket a gondolatokat már sok helyen közvetítette Pista bácsi. Közösségi tevékenységének
ez egy fontos eleme. Mióta is?
– Amikor hazajöttem a soproni iskolából
Sárhatvanra, sok fiatal volt itt már. Akkor
kezdõdött a mozgalmi tevékenységem.
– Miért tartotta ezt fontosnak?
– Engem boldoggá tett az, ha a szomszédjaim, barátaim is jól érzik magukat. Közös
munkával kultúrházat csináltunk lóistállóból, szebbé tettük az iskolát, utcát javítottunk, vízvezetéket építettünk ki a faluban.
A termelõszövetkezet megvette a csövet,
mi meg kiástuk neki az árkot meg leraktuk.
Tartoztunk Kálozhoz, Pusztaegreshez,
Sárbogárdhoz, de itt az emberek összefogtak mindig a településért. Volt egy országos szinten is elismert röplabdacsapatunk a
70-es években. Õrsi Emil volt az edzõnk.
Az országos szpartakiádén harmadikak is
voltunk. Fekete dresszünk volt, otthon
mindenki kivágta fehér anyagból Sárhatvan betûit, rátûzködtük a hátunkra, úgy játszottunk.
Folytatjuk.
Hargitai–Kiss Virág
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Sáregres újra hazavárt
Idén is megrendezésre került a Sáregres hazavár címû rendezvénysorozat. Az elsõ napon
már mulatsággal indított a község, hisz esti búcsúbállal nyitottak, ahol Kõrösi István és
Varga István zenélt.
Másnap délután már messzirõl látni lehetett a sátrakat. A tavalyi évhez képest idén sem
volt szerencsénk az idõjárással. Míg az elmúlt évben a szél és a szárazság, ebben az esztendõben majdnem esõ mosta el az ünnepséget – de szerencsére a jókedvet nem, köszönhetõen a több település által vásárolt rendezvénysátornak, mely a közönséget is védte az
csapadék ellen.
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Mr. Nobody
Az életünkben sok olyan döntést hozunk,
amely visszafordíthatatlan irányba tereli jövõnket. De hogyan döntenénk, ha megvizsgálhatnánk az alternatív döntés kínálta jövõt is? Történetünk a 20. és a 21. század között, különbözõ idõzónákban, de egyazon
szereplõ életében játszódik.

Nemo Nobody hétköznapi életet él feleségével, Elise-zel és három gyermekükkel,
mindaddig, amíg egy napon a valóságra ébred idõs öregemberként, 2092-ben. Mr.
Nobody a maga 120 évével a legidõsebb ember és egyben az utolsó halandó is a Földet
benépesítõ új és halhatatlan emberi faj tagjai között. Ám ez úgy tûnik, nem igazán izgatja õt, az egyetlen kérdés, amely foglalkoztatja, hogy valóban azt az életet élte-e,
amely számára a legmegfelelõbb volt; valóban azt a nõt szerette-e, akit neki szántak és
azokat a gyerekeket nevelte-e, akiket kellett. Most csak az a célja, hogy megtalálja
erre a választ.

A sportpályán gyülekezett a község apraja-nagyja. Nagy
szeretettel fogadták az elsõ fellépõt, a helyi népdalkört,
akik szebbnél szebb dalokkal ajándékozták meg a közönséget. Egy fiatal, helyi lányka, Kovács Dominika érkezett a színpadra s énekelt népdalokat. Majd a sárbogárdi Black Horse Country Club tánclépéseivel dobogtatta meg a táncparkett gerendáit, amit a késõbbiekben
az Alapi Ten Dance tánccsoport folytatott. Ezután vezetõjük, Radnai Zoltán és táncpartnere, Szõke Fanni
kápráztatta el a közönséget kecses mozdulatokkal,
tánclépésekkel. Mûsorukat a tánccsoport fiatal tagjai
színesítették. A lányok nagyon kitettek magukért. Mivel sûrûn jelennek meg hasonló mûsorokon, mondhatni

Könyvajánló

színpadon nõnek fel, így jó látni, hogy mozdulataik, tánclépéseik hogyan finomodnak.
Õket követte a cecei Harmónia Kórus Barina Júlia vezetésével. A kórus egy igazán alkalomhoz illõ összeállítással készült. A dalok és énekek között
Kallós Péter cecei pap humoros mûsorral és viccekkel bírta
kacagásra a hallgatóságot.
Nagylókról érkezett a Bakakórus, akik Nagy László vezetésével katonadalokat, valamint
népdalokat énekeltek. Utolsó fellépõként a Sáregresi Népdalkör új darabbal debütált,
mely „egy fiatal lány” kalandját dolgozza föl Mexikóban. A humoros elõadás cselekményét tánc- és énekbetétekkel tették kissé musicalessé. A közönség jót mulatott a darabon, így újból sikert könyvelhetett el a csoport.
Eközben az iskola termeiben egész nap kiállítás várta az érdeklõdõket. Több helyi alkotó
(Pogány Sándorné és Pogány Ágnes, Tornócziné Bondor Csilla) munkái mellett megtekinthettük Pálmay Éva és Varga László festményeit, rajzait, grafikáit. Külön termekben
helyezték el Bandi Istvánné és Menyhárt Antalné kézimunkáit. Egy hosszú folyosó két
oldalára sáregresi házak régi képeit rakták ki, amiket 20-25 évvel ezelõtt fotózhattak. A
házakat követve jutottunk el a fazekasmunkák terméhez, melyet az Oroszi család rendezett be, valamint a szépen varrott, díszes asztalterítõkhöz. A kiállítás õsi, hazai világot
teremtett. A kiállítás bizonyos darabjait meg is lehetett vásárolni.
Sáregres mindig hazavár!
Hargitai Gergely

Soma Mamagésa:
Hogyan ne
sárkányosodjunk el?
Tényleg minden nõ egy
potenciális házisárkány?
Mit lehet tenni egy kapcsolat ellaposodása ellen? Vajon a sors, vagy a
szabad akarat irányítja
az ember életét? Valóban szükségünk van az illúziókra ahhoz, hogy tovább tudjunk lépni?
Ehhez hasonló izgalmas és húsbavágó kérdésekre keresi a választ Soma Mamagésa
legújabb kötete, amely az elmúlt évek legjobb és legérdekesebb elõadásaiból válogat. Soma néha humorral, máskor szenvedéllyel, olykor elgondolkodva, de mindig
nagy alapossággal járja körül témáit hallgatóit és olvasóit egyaránt elragadtatva.
Valójában mindig ugyanoda lyukadunk ki:
a szeretethez. A szeretet, a gyûlölet. A szeretet eteti, táplálja az életerõt, a gyûlölet kiöli. Irányuljon az magunk, vagy mások felé.
Amiért mi felelõsséget vállalhatunk: az saját magunk. A saját elsárkányosodásunkért.
Úgyhogy kívánok mindenkinek bátor tükörbe nézést, és sok-sok erõt!
Forrás: internet
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LAPSZEMLE 1913. augusztus 31.
A gabonatermelõ és állattartó nagyközség fejlõdésében nagy szerepet játszott a vasútvonal megépítése. Az itt keresztülhaladó Budapest–Fiume vasútvonalat 1882 novemberében adták át. A 90-es években Szekszárd és Székesfehérvár irányába is bõvültek a
szárnyvonalak. „A község anyagi erejével is hozzájárult a vasút megépítéséhez: 200 igás- és 700 gyalognapszámot adott, és ingyen juttatta a vasútállomás területét a vasúttársaságnak. Az állomás kiépítése során figyelembe vették a helyi gazdasági sajátosságokat, az
áruforgalmat. Az állatszállításhoz rakodót építettek” – írja a Sárbogárd története c. könyv (113. old.).
Az indóház, az akkori pályaudvar a település szélétõl – a mai Bethlen és Salamon utcáktól – kijjebb esett. Aztán szép lassan kiépült az
üres rész is. E cikk az állomás újjáépítését tárgyalja. Sajnos, ez az épület a második világháborúban leégett, és utána húzták fel a ma is
funkcionáló állomást.

Az uj sárbogárdi állomás
(p.) Nem közönséges horderejü, községünknek és az egész környéknek egyformán jólesõ érdekeinket közösen érintõ
hirrel lepjük meg olvasóinkat. A régóta vajudó kérdés „Sárbogárd” vasúti állomásának ujjáépitése és kiterjesztése – a megvalósulás stádiumába jutott. Hosszas
utánjárásunknak, puhatolódzásainknak
eredményeként sikerült kifürkésznünk,
hogy a magyar államvasutak igazgatósága
a sárbogárdi mávállomás kibõvitésére és
az újonnan felállitandó – fütõház céljára –
1.400.000, szóval egy millió négyszázezer
koronát illesztett be 1914-ik évi költségvetésébe.
Valahára tehát sikerült felfedezni a fixpontot, a honnét a további kombinátiók irányithatók. Ha egyszer van pénz, minden
van. A pénz pedig már ott leselkedik egy
szürke tervezet rovatában, félszemével
Sárbogárdra sanditva. Mintegy kérdezve,
vajjon kellek-e a jó bogárdiaknak? Kell,
kelll sõt kellll!
Leborulunk Pénz Õ Felsége elõtt és hódolatteljesen (bár korábbi önérzetünk épségben tartásával) kiáltjuk feléje az „Isten hozott”-at!
A mennyire módunkban állott, utánajártunk a dolognak, hogy ezt a, majdan nekünk kamatozó nagy összeget tulajdonképen mire is szándékozik forditani a
Máv. igazgatósága? S midõn szebbnélszebb, célszerübbnél-célszerübb tervek
bontakoztak ki elõttünk, nem titkolhattuk
el örömünket s nem lehettünk annyira önzõk, hogy – habár egy kis indiszkréció árán
is – el ne áruljunk egyet-mást ezekbõl a tervekbõl, különösen azoknak, a kik – spekulációról lévén szó – lapunk e heti számát
feltétlenül – kölcsön fogják kérni szomszédjuktól.
Az egész állomás teljesen ujjá lesz szervezve. A mai felvételi épület átalakúl tiszti lakásokká s tõle pár száz méternyire, Rétszilas irányában, egy teljesen modern felvételi épület emelkedik, a mainak mintegy
háromszoros nagyságában.
A felvételi épülettel egy vonalban meghosszabbitják az egész állomási területet.
A mostani deszkabódék helyett falazott
áruraktárak emeltetnek, új rakodók, stb.
A tervek legkiemelkedõbb mozzanata
azonban a fütõház, a vontatótelep felépitése, mely köralakban, a mostani Kispusztára van kontemplálva.

A ki csak némileg is tájékozódva van ily,
nálunk monstruózusnak mondható épitkezésrõl, tüstént azzal a kérdéssel fog elõállani, hogy hol fog lakni az a 30-40 vasutas-család, a melyik a fütõház létesitése
következtében s az a 100-200 család, a melyik „Sárbogárd”-nak Dombovárhoz hasonló rendelkezési állomássá való fejlesztésével ide költözik? – Erre nézve is hallottunk egyet-mást. A Máv. által már kisajátitott, az Egyed-féle Kossuth-liget melletti területen három laképület épül e célra,
kényelmes otthonúl a szegény „gyüttmentek” részére.

hogy a Máv. csak abban az esetben lesz
hajlandó ez utóbbi uj út területének kisajátitására és kiépitésére, ha az útvonal
fenntartásához Sárbogárd községe is hozzájárul állandóan, bizonyos összeggel.
Nem áll rendelkezésünkre minden adat.
Csak a tervek halvány konturjait kapta le e
pár sor. Lehetséges, sõt valószinü, hogy a
teljes megvalósulásig számtalan változtatás lesz az eredeti terveken. Épp azért –
hangsulyozzuk – van idõnk sok mindennek alapos meggondolására, esetleg a közelebbi érintkezésre a Máv. illetékes fórumával.

És e, bizonyára nem kedvezõtlen hiradás
után lássuk csak azt, ami egyeseknek, a
fenti mérhetlen elõnyök dacára, kissé talán – fájni fog?! Csekély dologról van szó
alapjában véve, de szóvá tesszük e kérdést
már most, hogy az illetékes tényezõknek jó
eleve legyen idejük és módjuk meghányni-vetni azokat a módozatokat, melyek
községünkre nézve a legcélirányosabbak
lehetnek. Arról van ugyanis szó, hogy a
Máv. hajlandó volna kisajátitani egy, a felvételi épülethez vezetõ rövidebb út céljára
bizonyos területet. Az újonnan épitendõ út
– egyelõre – a mostani Tóth-féle ház mellett (a mai csendõr-laktanya) kanyarodnék be s haladna be az uj állomásra.
E pompás terv keresztülvitelét természetesen meg fogja elõzni a szokásos közigazgatási bejárás, melyre Sárbogárd község,
mint jogi személy, szintén hivatalos lesz.
Annyit azonban már elõre közölhetünk,

Az elõnyök, melyek a Máv. körültekintõ, a
mai tarthatatlan helyzetet éles szemmel
felismerõ terveibõl felénk csillámlanak,
behúnyt szemmel is felismerhetõk. Száz és
száz ember kap állandó, becsületes munkát, mint vasuti munkás, számtalan vasuti
alkalmazott itt, nálunk költi el keresményének javarészét, szaporodik intelligenciánk, növekedik idegenforgalmunk, s mindennek nyomán egyre több pénz forog és
fordul meg kezünkön. A pénz pedig ily körülmények között mindig tisztességes becsületes kamatocskát biztosit – a benszülötteknek!
Üdvözöljük tehát a Máv. terveit és azok
megvalósitását – s mielõbbi befejezését
óhajtva – óhajtjuk!
Összeállította: (-b -n)
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TUDÓSÍTÁS EGY NEM
MINDENNAPI ESKÜVÕRÕL
Abban a szerencsében részesülhettem,
hogy egy régi barátság révén meghívást
kaptam egy partiszerû esküvõre és az azt
követõ mulatságra, amely véleményem szerint egyedülálló volt Sárbogárdon. Kelemen Béla és Havasi Kinga – több évi együttélés és két gyönyörû gyermek megszületése
után – úgy határoztak, hogy kapcsolatukat
törvényesen is megerõsítik, és augusztus
24-én házasságot kötöttek.
Nagyon örültem a meghívásnak, hisz nincs
már a családomban senki, ahol ilyen szép
rendezvényen részt vehetnék. Nagy izgalommal készültem. Elõzõ nap minden fotelomon ruhák, gyöngyök, láncok, kalapok,
táskák – késõ estig próbáltam, melyik elõnyösebb, mert még így, 77 évesen is jól akartam kinézni, az eseményhez méltóan.
Végre elérkezett augusztus 24-e. Fátyolfelhõk gyülekeztek az égen, de ezekbõl szerencsére csak néhány csepp esõ lett, így
nem zavarta meg az ünneplést.
Kingáék házánál, annak hatalmas, térköves
udvarán volt az ünnepség. Kerek asztalok
töltötték meg a teret, rajtuk fehér selyemabroszok, középen bordó selyemterítõk, az
asztalok körül bordó bársonyszékek, felettük léggömbök, lampionok, amik este, kivilágítva, impozáns látványt nyújtottak.

A feldíszített kapubejáratnál és az asztalokon finom borok, üdítõk, aprósütemények várták az érkezõket.
Szép számmal összejött a család, rokonság, barátok, köztük sok
városi potentát és több kisgyerek. Amikor megérkezett az anyakönyvvezetõ és a fotózásból a menyasszony és a võlegény is, elfoglaltuk a helyünket az udvaron kihelyezett padokon.
Szép látvány volt, amikor az ifjú pár megjelent: Kingán hófehér,
elöl rövid, hátul 2-3 méteres tüll uszállyal, kivágott felsõrésszel,

fekete lakk övvel, pici csokorral, amely érvényesülni engedte kreol bõrét, kecses alakját; senki sem gondolta volna, hogy már két
szép gyermek édesanyja. Megható volt az esküvõ, kattogtak a
fényképezõgépek, forogtak a kamerák. Összeillõ pár mondta ki
az „igent”.
Minden vendég egy pohár pezsgõvel köszöntötte az új házasokat,
valamint Kinga édesanyjának egybekelését Szabó Gáborral, ami
szintén aznap volt.
Svédasztalos vacsora következett. A szépen feldíszített teraszon
felhalmozták a sok finom sültet, köreteket, franciasalátát, amit az
asztaloknál fogyasztottunk el. Azt hiszem, senki sem maradt éhen
vagy szomjan.
A bõséges, finom ételek, italok után a fiatalabb korosztály, de a
középkorúak is alig várták, hogy a jó zenére táncra perdülhessenek az udvari placcon. Öröm volt nézni, ahogy csattogtak a tûsarkú cipõk, szandálok; ropta a menyasszony és a võlegény is.
Szólni kell a hatalmas, hófehér, marcipánnal bevont emeletes tortáról is, amit vacsora után az ifjú házasok felszeleteltek, s mindenkinek jutott bõven belõle.
Kinga egyéves, gyönyörû kislányára egy kedves bébiszitter vigyázott, de a szép, barna szemû kisfia már a gyerekek közé vegyült, s
figyelte az eseményeket, a sok népet.
Nagyon jól éreztem magam, de a muri végét nem vártam meg. A
kimaradás már nem nekem való, így egy kedves házaspárral 11
órakor hazamentem.
Sokáig nem tudtam elaludni, hatással voltak rám az események; a
jó zene még sokáig a fülemben csengett. Erre a felemelõ eseményre még sokáig fogok emlékezni.
Még egyszer nagyon sok boldogságot, egymás iránti megértés kívánok az új házasoknak, Kingának és Bélának lányom, Ibolya
nevében is!
Dr. Gulyás Menyhértné Rózsika
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A Passió-Énekek címû
kiállításról
Egy szeretett teológiatanárom említette
több alkalommal is az elõadásai során,
hogy a nagyheti eseményeket, benne különösképpen Jézus Krisztus szenvedését, halálát és az Atyától való elszakíttatásnak a
fájdalmát az ember nem értheti meg soha
teljes egészében. Mindezt mutatja az is,
hogy nem tud megfelelõ szavakat arra találni, amit Isten tett értünk Jézus Krisztusban. Egyedül annyit tud tenni megfelelõ
kifejezések híján, hogy körbedadogja
mindezeket az eseményeket. A kiállítás
egy kísérlet a passiótörténet különféle módú körbedadogására (igeversek, képek,
versrészletek, különféle tárgyak).
Elõször néhány fõbb mozzanatot emelnék
ki a kiállítás elõtörténetérõl és az elkészítésérõl.
Eredetileg a gyûjteményt idén nagypénteken mutattam be néhány kedves barátommal együtt Budapesten, a Református
Egyetemi Gyülekezetben, a Károli Gáspár
Református Egyetem nagyhétre tervezett
programsorozatán belül. Emellett a tablókat láthatták az idén a teológiai alkalmassági vizsgán résztvevõk, illetve a Gazdagréti Református Gyülekezet egy kisebb házi csoportja is.

A kiállítás elkészítésében több ember is
közremûködött. Egyrészrõl segített Füle
Tamás, a Parókia Portál fõszerkesztõje,
aki a nagyobb illetve a kisebb tablókon lévõ fényképeket készítette. A plakáton szereplõ képek körülbelül 1-2 éve készültek
Izraelben, amikor a teológustársaim egy
része és néhány érdeklõdõ ellátogatott a
Szentföldre. A fotók azt a célt szolgálják,
hogy minél inkább bele tudjuk magunkat
képzelni a jeruzsálemi hétköznapokba és
forgatagba.
Bölcsföldi András, a budapesti teológushallgatók lelkigondozója és segítõje volt
az, aki talán a legnagyobb munkát végezte.
Hiszen õ rendszerezte a kiállításon a képeket, versrészleteket. Emellett kiválasztotta
a plakátokon szereplõ igeverseket is. Komoly feladat volt ez, hiszen az igerészeket

a képekkel és a versrészletekkel is úgy kellett összeállítani, hogy mindhárom külön
egység összhangban legyen egymással (az
elsõ tabló azon a ponton kapcsolódik be a
passiótörténetekbe, amikor Pilátus halálra
ítéli Jézust, míg az utolsó nagyméretû képen Jézus halála kerül bemutatásra).
Magam a tablók elkészítése kapcsán egyrészrõl a gyûjteményt színesíteni próbáló
eszközök, használati tárgyak beszerzését
vállaltam el, továbbá kiválasztottam azt a
kötetet, amelybõl a versrészletek belekerültek a kiállítás anyagába.

Szeretnék a költõrõl és a verseskötetrõl valamivel részletesebben szólni. Hallgrímur
Pétursson 1614-ban született az izlandi
Hólar nevû településen egy szegény sorban élõ család fiaként (késõbb ugyanitt
kezdte meg a tanulmányait). Mivel a szegénységbõl megpróbált kitörni, fiatalon
szerencsét próbálva elindult a szülõföldjérõl Dánia fõvárosába, Koppenhágába,
ahol egy kovácsmûhelyben dolgozott inasként. A tehetséges fiúra felfigyelt Izland
egy késõbbi püspöke, és anyagilag támogatta õt a koppenhágai tanulmányai megkezdésében. Az iskola mellett 22-23 éves
korában lelkigondozói tevékenységet is ellátott. Ugyanis éppen Dániában tartózkodtak átmenetileg azok a honfitársai, akiket egy évtizedig tengeri kalózok tartottak
fogva. Néhány év dániai tartózkodás után
hazatért Izland földjére. Visszatérve azt
látjuk, hogy elõször költõként tevékenykedik, majd késõbb lelkipásztorként szolgál
Pétursson egy igen szegényes vidéken. Ez

idõ alatt írta az Ötven Passió-Ének címû
verseskötetet (ebbõl a könyvbõl a kiállításon lehet versrészleteket olvasni), amelyet
1666-ban adtak ki elõször. 7 évnyi szolgálat
után egy Saurbaer nevû helyre került, ahol
rendezettebb anyagi körülmények fogadták, bár a nehézségek itt is utolérték, mivel
a parókiája leégett minden megtakarított
vagyonával együtt. A legnagyobb megpróbáltatás mégis akkor érte, amikor az akkoriban igencsak komoly fenyegetettséget jelentõ leprás betegségtõl õ is megfertõzõdött. Hosszú szenvedés után ez a szörnyû
betegség okozta a halálát 1674-ben.
Az Ötven Passió-Ének verseskötet fordítója, Ordass Lajos evangélikus püspök szerint „a nép ebben a költészetben nemcsak
az Izland sziklás talaján termett legszebb
rózsákat látta, hanem nemzedékrõl nemzedékre erõt, vigaszt, enyhületet merített
az élet sokféle küzdelmes bajaiban és ínségében.” Pétursson volt az, aki Ordass püspök megfogalmazása szerint az evangéliumot beleénekelte az izlandi nép lelkébe.
Izlandban nemzedékeken át nagyon sokan
megtanulták az összes Passió-Éneket, és
talán a mai napig kevés olyan izlandi van,
aki legalább néhány sort ne tudna fejbõl
idézni a versekbõl. A kötet népszerûségét
mutatja az is, hogy az 1970-es évekig több
mint 70 kiadást ért meg.
Ordass Lajos a verseket klasszikus izlandi
nyelvrõl fordította le magyarra. Munkájáért komoly tudományos elismerésben részesítették õt. 1971-ben Izland egyeteme
teológiai doktori címet adományozott neki. A verseskötetet 1974-ben nyomtatták
ki Izland fõvárosában, Reykjavíkban.
Azzal a reménységgel nyitottam meg a kiállítást, hogy a látottak – Isten kegyelmébõl – mindannyiunk hitbeli megerõsödésére szolgálhatnak.
A kiállítást a Tompa Mihály utca 41/c házszám alatt (Szabó Imre bácsiék volt háza)
lehet megtekinteni az elõzetes tervek szerint szeptember 9-éig. Körülbelül fél órával a gyülekezeti alkalmak elõtt és után
(kedden 17.30–18.00 és 18.50–19.20 óráig,
csütörtökön 17.30–18.00 és 19.00–19.30
óráig, vasárnap 9.30–10.00 és 11.00–11.30
óráig) biztosan nyitva lesz a gyûjtemény.
Emellett egyéni kérésre is megtekinthetõ.
Nagy József
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„A szeretet sugározzon mindenüvé, mert szeretet nélkül nem lehet sem muzsikálni, se tanítani, se írni.
Szeresse mindenki az övéit, saját népét és értékeit, hogy a másokét is szeretni tudja.” (Dr. Barsi Ernõ)

Életén és munkásságán Isten áldása volt
2013. augusztus 16-án, pénteken búcsúztatták dr. Barsi Ernõ néprajztudóst, hegedûmûvészt, teológust, népfõiskolai tanárt, kishantosi népfõiskolánk tanítómesterét. 93 éves volt. Néhány hete
még elõadást tartott Gyõrben volt diákjainak hegedûszóval,
énekkel, képekkel, ahogy szokta. Jókedvû volt.

Õ értette meg velünk, hogy csak az a fa tud ellenállni a viharoknak, mely mélyre ereszti gyökereit. A magyar nép is csak akkor
maradhat fenn, ha ismeri, érti és megbecsüli történelmi és kulturális gyökereit. Tõle tanultuk meg, hogy mi a különbség a népi és a
nemzeti kultúra között. A magyarság sokféle nemzet kultúrájából
merített, de mindig saját lelkéhez igazította azt, amit befogadott.
Ernõ bácsi sokszor járt Hantoson. Életre szóló útravalót kaptunk
tõle, erre épül egész kishantosi népfõiskolai munkánk. Õ tanított
meg arra minket, hogy „A népnek csak a legjobbat, és csak a gyökerekrõl” szabad adni. Beethovent és Mozartot játszott a legkisebb falvak lakóinak… megértette velük népdalaink és népi hagyományaink eredetét, jelentését, szépségét. Elõadásain áradt a
szeretet belõle a hallgatói felé. Soha nem fogom elfelejteni azt,
amikor Sárbogárdon munkanélkülieknek tartott elõadást. Az
elõadás végén, ahogy elhallgatott a hegedû, mély csendben ültek
tovább a hallgatók…
Most végleg elhallgatott a hegedû, és mi mindannyian, akik ismertük, mély csendben ülünk tovább…
Nyugodjon békében, Ernõ bácsi, és járjon közben szeretett magyar népéért odaát.
Ács Sándorné és Bolye Ferenc,
a Kishantosi Mezõföld Népfõiskola vezetõi

A vasárnapi iskolai tanító és a vásott kölykök
Jó barátom, a Meiswinkelbõl való Siegfried Daub, aki 1974-ben
ment haza az Úrhoz, mesélte el nekem a következõ történetet:
Az elsõ világháború után történt. Minden vasárnap eljött hozzánk Meiswinkelbe egy Josef Schulz nevû testvér „Patmos”-ból,
az üdülõotthonból, hogy vasárnapi iskolát tartson.
Jól tudott bánni a gyerekekkel, mi azonban mégis gyakran felbosszantottuk. Szegény ott állt a vad gyereksereg elõtt, elõször
szeretettel kért, majd komolyan figyelmeztetett, s mikor az sem
segített, sírva fakadt. Mi, gyerekek csak mulattunk rajta.
Egy nap mi, nagyobbak elhatároztuk: „No, ma jól ráijesztünk
Schulz testvérre” – a falu melletti erdõben, amelyen át hazafelé
szokott menni.
A falu szélén elbújtunk a bokrok között, készen arra, hogy indiánüvöltésünkkel jól ráijesszünk. Csakhogy erre nem került sor.
Amikor láttuk, hogy már közeleg, és már egészen közel volt hozzánk, hirtelen megállt. Szomorúan visszanézett a falura, amelyet
innen teljesen be lehetett látni. Azután térdre borult és sírt. Olyan
hangosan imádkozott, hogy a bokorban minden szavát hallottuk.
Schulz testvér buzgón kérte az Urat, hogy adjon új szívet a gyermekeknek, nehogy örökre elvesszenek. Majd megvigasztalódva
felállt, és folytatta útját Patmos felé.

Mi, gyerekek azonban szívünkben megrendülve és remegve lapultunk a bozótban. Majd szégyenkezve hazalopóztunk.
Ez a történet talán felbátorítja néhány olvasómat, hogy folytassa a
gyermekek közti szolgálatot, még ha nagy nehézséggel jár is az.
Az imádság sokat elvégezhet. Hogy örül majd Josef Schulz a
mennyben, amikor ott találja Siegfried Daubot és a többi meiswinkeli vásott kölyköt is, és megtudja, hogy nem hiába sírt és könyörgött.
Forrás: Adolf Wunderlich Isten oltalmában címû könyve

GYÛJTÉS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

LAKATOS JÓZSEF
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.
Külön köszönet a Szentlélek Temetkezés dolgozóinak
lelkiismeretes munkájukért.
Gyászoló család

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.

A felajánlásokért – amiket a mikulaskovet@gmail.com
címen lehet jelezni – házhoz megy.
Szerkesztõség
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NAGYMAMA RECEPTJEI

SOROK AZ INTEGRITÁSRÓL

Különleges savanyúságok

Be kell számolnom az utóbbi napjaim némely tanulságos eseteirõl
s az ezekbõl adódó elhatározásomról.
Álltam például kedvenc boltom pultja elõtt, amikor felcsendült a
zsebemben a mobilom. Melegség öntötte el a szívemet, mert tudtam, hogy a feleségem hív. Õ ugyanis szinte mindig felhív, ha bevásárlási körúton vagyok, mert rendszerint utólag jut az eszébe
valami beszerezni való. Sejtettem! Megkért, hogy vegyek hetvenöt deka sertéskarajt, mert másnap rántott húst óhajt készíteni
ebédre. „Igenis, drágám!” – mondtam, és egy félfordulattal beálltam a húsospult elõtt álló sor végére.
Mikor visszatettem a maroktelefont a zsebembe, bevillant, hogy a
nejemmel lefolytatott beszélgetésemet valahol Washingtonban a
CIA lehallgatóközpontjában feltehetõleg rögzítették, ahogy ezt
Edward Snowden amerikai számítógépes szakértõ leleplezésébõl
az egész világ megtudta. Nem mondom, különös érzés volt. Elképzeltem, ahogy egy adott irodában izgatott emberek dugják
össze a fejüket, hogy megfejtsék a hetvenöt deka sertéskarajjal
kapcsolatos üzenetváltásunk esetleges rejtett, kódolt jelentését.
Mit mondjak? Azt kell mondanom, hízelgõ volt számomra, hogy a
világ legerõsebb hatalmának megbízottjai ekkora figyelemre méltatják kiskereskedelmi témájú, ártatlan csevegésünket. Érdekes,
hogy ugyanakkor megmozdult bennem valamiféle polgári öntudat is. Van ilyen, hogy személyiségi jog. Alkotmányos védelem illeti meg, ugyebár, az egyén integritását, a magánszféra szent dolog, külsõ megfigyelõ nem vetheti sunyi tekintetét a feleségemmel
létrejött, meghitt viszonyomba. Talán hajlamos csemegézni azon,
hogy én „drágám”-nak szólítottam õt. Õ, igenis, drága nekem,
akármennyire különösnek tetszhet ez bizonyos megfigyelõk számára.
A bolt kijáratánál eszembe jutott, hogy egyik barátomnak születésnapja van. Nosza, gyorsan feldobtam neki egy esemest: „Kedves Pityu! Isten éltessen sokáig, a füled érjen bokáig!” És megint
megjelent a tudatom peremén egy berzenkedés: a CIA ezt a megnyilatkozásomat is regisztrálja. Mi közük az átkozott jenkiknek
ahhoz, hogy én azt kívántam a barátomnak, hogy a füle érjen bokáig? Õk átléptek egy határvonalat, a közszférából áttolakodtak
az én magánszférámba. Lehet, hogy a komputereik bûvöletében
õk elemzés tárgyává teszik, hogy én azt kívántam Pityunak, érjen
bokáig a füle, mert õk csak a szavak szótári jelentését latolgatják,
képtelenek felfogni, miképp érhet bokáig valakinek a füle.
Amint így elmélkedtem, üzenet jött a telefonomon: „Ezennel
meghívlak egy felesre a Békébe – Pityu”. Fél óra múlva újabb üzenet, már a Béke presszóban: „Hol vagy már? Ha megbüdösödik a
szatyorban a hús, meghúzgálom a füledet!”
Kijelenthetem, hogy a feleségem sem azelõtt, sem azóta soha nem
húzgálta meg a fülemet. Most mit kezdenek a nejem játékos fenyegetõzésével Washingtonban?
Talán a fél deci konyak hatására nagyvonalú elhatározás fogalmazódott meg bennem. Hát le van ejtve a CIA, világítsanak át,
amennyire a kedvük tartja, tanulmányozzanak, elemezzenek,
övék az integritásom, teszek rájuk.

INDIAI ÍZVILÁGÚ SAVANYÚSÁG
Hozzávalók egy kb. 2 literes üveghez: 40 dkg fejes káposzta, 60 dkg uborka, 20 dkg paprika, 6 dl citromlé, 1 kk õrölt mustármag, 1 kk õrölt, vagy
friss gyömbér, 1 kk õrölt szegfûbors, 1 kk csípõs paprika (ha valaki nem
szereti, akkor kevesebbet tegyen bele), 1 kk kurkuma, 1 kk só + a besózáshoz kb. 1 ek, 0,5 kk õrölt fekete bors, 0,5 kk kardamom, víz.
A zöldségeket megtisztítjuk, felvágjuk, és sós vízbe beáztatjuk 1-2 órára. Ezután lecsöpögtetjük, és sterilizált befõttesüvegbe tesszük. Lefedve 2 napig állni hagyjuk. A citromokat kicsavarjuk. A citromlevet a fûszerekkel felforraljuk,
20 percig fõzzük, majd kihûtjük. Ha lehûlt a fûszeres citromlé, ráöntjük az üvegben lévõ zöldségekre, felengedjük annyi vízzel, hogy ellepje a zöldségeket. Jól
lezárjuk az üveget, és napsütötte helyre tesszük pár napra, majd kamrába, hûtõbe tesszük.

ALMÁS-HAGYMÁS CÉKLASALÁTA TÉLIRE
Hozzávalók: 2 kg cékla, 40 dkg vöröshagyma, 50-60 dkg alma, citromlé
szükség szerint, 1 liter vízhez: 3 dl 10 %-os ecet, 60 dkg cukor, 5 dkg só, 1
kk szalicil. Fûszerek üvegenként: 5-6 szem bors, babérlevél, pár szem
köménymag.
A céklát átválogatjuk, alaposan megmossuk, és sós vízben puhára fõzzük. A
fõzõlevet a megfõtt cékláról leöntjük, a céklát kihûtjük, megtisztítjuk, megmossuk, lecsöpögtetjük, majd uborkagyalun legyaluljuk, vagy egyenlõ vastagságú
karikára vágjuk. A vöröshagymát megtisztítjuk, megmossuk, vékony karikára
vágjuk, és villa segítségével szétrázzuk. Az almát megmossuk, meghámozzuk,
magházát eltávolítjuk, vékony szeletekre vágjuk, és citromlével savanyított
vízbe tesszük (így megakadályozzuk az alma megbarnulását). A céklát összekeverjük az almával, a hagymával, és 720 ml-es üvegekbe rakjuk (ebbõl a
mennyiségbõl kb. 4-5 üveg lesz.) Közben elkészítjük a felöntõlevet: a szükséges mennyiségû vizet felforraljuk, hozzáadjuk a sót, az ecetet, a cukrot és a kávéskanál szalicilt. A cékla tetejére borsot, köménymagot, babérlevelet teszünk, és forrón ráöntjük a levet. Az üvegeket lezárjuk, és 5 percre fejre állítjuk.

CÉKLÁS KÁPOSZTA
Hozzávalók: 1 kg cékla, 1 kg gyalult káposzta, 1/2 kg vöröshagyma karikára vágva, 35 dkg cukor, 4 dkg só, 3 dl 10 %-os ecet, bors, köménymag,
kevés tartósítószer.
A céklát forrásig fõzzük, nagy lyukú reszelõn lereszeljük. A hozzávalókkal
összekeverjük. 24 órát pihentetjük, közben többször megkeverjük, aztán mehet a befõttesüvegekbe.

KOVÁSZOS KÁPOSZTA
Hozzávalók: 1 fej káposzta (kb. 1,5 kg), 1 púpos ek só, 1 csokor kapor,
10-15 szem egész bors, 3 db babérlevél összetördelve, 2 gerezd fokhagyma, 1 kk egész kömény, 1 db kenyérsercli.
A káposzta külsõ leveleit lefejtjük, a fejet leöblítjük, 4 felé vágjuk, legyaluljuk.
Közékeverjük a fûszereket (kivéve a kaprot). Tiszta, kb. 2 literes befõttesüvegbe rakjuk a fûszerezett káposztát, felöntjük annyi vízzel, amennyi ellepi (kétujjnyi). Rádobjuk a kaprot, rátesszük a kenyérvéget, és lefedjük egy kistányérral.
Mehet a napra, 5-7 nap múlva fogyasztható.

SÓS PARADICSOM
Hozzávalók: 3 kg zöld paradicsom, 8-10 ek só, pár szál kapor, pár szál
csombor, néhány szál zellerzöld.
A paradicsomokat többször is jól átmossuk. A hibás részeket kivágjuk. Az üvegek aljára kaprot és csombort teszünk, majd belerendezzük a paradicsomokat.
Ha van annyi világos színû, narancssárga paradicsomunk, akkor minden sorba
rakjunk belõle legalább egyet. A tetejére is tegyünk pár szál kaprot, csombort,
végül pedig a zellerzöldet. Készítsük el a levet: ehhez egy tiszta tálba töltsünk
annyi vizet, amennyi az üvegünkbe belefér, és keverjük hozzá a sót. A lényeg,
hogy jó sós legyen a lé. Ezzel a sós vízzel töltsük fel az üvegeket, úgy hogy a paradicsomokat teljesen ellepje. Savanyúság-leszorítót is tehetünk rá, így biztosan a lé alatt maradnak a paradicsomok. Az üveget lezárjuk, és télig hûvös
helyre, a kamrába tesszük.

MÉZES-CHILIS FOKHAGYMA
Hozzávalók (1 fõre): 1 fej fokhagyma, méz, darabolt erõs paprika (chili),
chiliõrlemény.
A fokhagymát megpucoljuk, egy részét fel is szeleteljük. Rétegenként az üvegbe töltjük a fokhagymát, idõnként közé szórva egy-egy szelet chilit, illetve
chiliport is. Ráöntjük a mézet úgy, hogy ellepje az egészet.

(L. A.)

IDÕJÁRÁS
A következõ idõszakban a most még Közép-Európa idõjárását meghatározó
sekély ciklonális mezõ fokozatosan keletebbre helyezõdik, de hatásával a
hét közepéig még számolnunk kell. Nagyjából csütörtökig többfelé elõfordul
hazánkban csapadék. A hét második felében leszálló légmozgások hatására
naposabbra, szárazabbra fordul idõjárásunk, egyúttal néhány fokos melegedés várható. Eközben az észak-atlanti ciklonrendszer kimélyülve délkelet felé mozdul el, és a hét végén várhatóan átmenetileg áttöri a kontinens feletti
anticiklonális hidat. A Skandináv-félsziget fölé helyezõdõ ciklon gyenge hidegfrontja a mostani számítások szerint hétfõn átvonul felettünk. Csapadékot csak keveset hoz; az északnyugati szél megerõsödésére, kismértékû lehûlésre számíthatunk ezen a napon.
www.metnet.hu
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A macska keresztfia
Egyszer egy macska játszadozott egy egérrel. Meg akarta enni. Hát aztán már az
egeret megsajnálta, olyan ügyes egér volt.
Meggondolkozott a macska, s nem ette
meg.
– Tudod, mit gondoltam? – mondja a
macska. – Legyünk kenyeres pajtások.
Minden kicsi lyukba béférsz, minden kamarába bé tudsz jutni, aztán te majd megmondod, hogy melyik kamarában mi van, s
akkor én aztán bémászok az ablakon, ahol
tudok, s kihozom. S lesz jól mit együnk.
Hej, az egér is örvendett, hogy az életit is
meghagyta, meg aztán lesz mit egyék is.
Jól van hát! Összecsaptak: „Legyünk hát
kenyeres pajtások!”
El is helyezték magokat szépen egy nagy
egérlyukban a macskával együtt. Na, az
egér idefirtatott, odafirtatott, egyszer csak
béjutott egy kamarába. Ott megtanált egy
nagy fazék zsírt. Mindjárt aztán mondta a
macskának:
– Na, reáakadtam egy nagy fazék zsírra, azt
valahogy ki kéne lopjad. Ha azt kilopod,
aztán akkor lesz egész télen mit fõzni.
Az egér örökké mind az ennivalót készítette, fõzött a macskának, még rendet is csinált, a macska pedig örökké ide-oda
kódorgott.
Azt mondja a macska:
– Jó lesz, akkor bévánszorgok valahogy,
mikor nyitva lesz az ablak, s kilopom a fazék zsírt.
Úgy is csinált a macska. Megleste, mikor
nyitva volt a kamra ablaka, aztán bément,
belédugta a fejit a zsírosfazékba, s zsírostul
együtt kihozta, mer belé volt fagyva a zsír a
fazékba.
Na, kihozta, s bévitte oda az õk lyukukba,
az egérlyukba.
Azt mondja a macska egyszer az egérnek:
– Te, itt nem lesz jó ez a fazék. Mégis, itt
más egér vagy valami ráakad, itt nem lesz
jó. Tudod, mit gondoltam, hová helyezzük
el a sok zsírt? Vigyük el a templomba a katedra alá. Ott egér se jár, semmi se.
– Na jó – azt mondja az egér. Megfogta a
macska, beledugta a fejit, s elvitték a templomba, elhelyezték a szószék alá. Azzal
hazamentek.
Aztán egy darabig eszibe se jutott az egérnek a zsír, de már egyszer szüksége lett vol-

na reája. Hát aztán már még akkor se kérte, még elérkezik – gondolta.
Azt mondja egyszer a macska az egérnek:
– Na, te, el kell menjek itthonrul, mert keresztelõre hívtak. Született egy bátyámnak
kicsi macskája.
– Hát menjél akkor, tartsd keresztvíz alá.
Elmenyen a macska, elment a templomba
a szószék alá, s kinyalta a zsírnak a tetejit.
Hazamenyen. Azt mondja az egér:
– Na, megkeresztelték a kicsikét?
– Meg – azt mondja.
– Há minek keresztelték?
– Tetejitnyaltnak.
– Nahát ilyen keresztfiút, még sose hallottam ilyen nevet!
– Na, már hiába, ezt így keresztelték.
– Na, tõtt, múlt az idõ. Két-három nap
múlva megint eszibe jutott a macskának a
zsír. Azt mondja az egérnek:
– Na, már megint meghíttak keresztelõre.
Megint született egy rokonomnak egy fia.
– Na, az ördög, hogy mind tégedet hínak,
amennyi rokonság van. Há menj el!
Elmenyen a macska egyenesen a szószék
alá, a zsírosfazékhoz. Na, már kinyalta
egészen félig. Aztán felment egy pajtahijára, ott heveredett el; mikor megehezett, hazament.
Azt mondja az egér:
– Na, minek híják a kicsikét? Jól tõtt a keresztelõn?
– Hát aztat Félignyaltának híják.
– Nahát aztán ilyen nevet sose hallottam!
Félignyalta!
– Há má hiába, mer annak híják.
Na, két-három nap múlva megint eszibe
jutott a macskának, menjen el, egyék zsírt.
Menyen is hamar, de elébb megmondja az
egérnek, hogy megint el kell menjen keresztelõre. Megint elhítták.
– Híj – azt mondja –, há mindenki téged hív
keresztelõre? Már csak menjél azér. Jó
mulatást kívánok! – azt mondja az egér.
Elmenyen a macska a szószék alá, kinyalta
egészen a zsírt a fazékbul. S akkor aztán
hazament. Mikor hazamenyen, azt mondja a kicsi egér:
– Na, megkeresztelték a kicsikét? Jól tõtt
neked a keresztelõn?
– Jól tõtt, megkeresztelték.
– Há minek keresztelték?

– Fenékignyaltának.
– Nahát, ilyen neveket sose hallottam!
– Márpedig ez így van, annak keresztelték.
Aztán késõbb, egy pár hét múlva, vagy ki
tudja, mennyi idõ múlva, eszibe jutott az
egérnek, hogy a zsír megvan, s el kellene
hozni, mer má nincs mit enni.
Azt mondja a macskának:
– El kéne menni a zsír után.
– Hadd el!
– Nem úgy van, hozzuk már el haza azt a
zsírt!
– Hát – azt mondja a másik –, hadd el ott,
van még mit enni.
De az egér csak mind mondta, hogy hozzák
el. Azt mondja a macska:
– Hozzad, ha akarod, én nem menyek sehová se!
Na, az egér elmenyen a templomba a szószék alá, há látja, hogy a fazék fel van borulva, abba aztán egy csepp zsír se volt,
mind ki volt nyalva. Hazamenyen nagy
mérgesen:
– Hát aztán te ilyen csalfaságot csináltál
velem? Mind megetted a zsírt! Hát ide jártál te? Azér mondtad, hogy Tetejitnyalta?
Aztán Félignyalta? Aztán Fenékignyalta?
Hát így csináltál te?
S a kicsi egér elkezdett ugrándozni a macskával szembe, s mind veszekedett vele.
Mondta a macska kétszer is:
– Hallgass el, mer nem lesz jó vége!
Dehogy hallgatott az egér, úgy bosszantotta a zsír, hogy csak mind kiabált.
Megint mondta a macska:
– Hallgass el, mer nem lesz jó vége!
Az egér nem tudott elhallgatni, mer erõsen mérges volt. A macska aztán hamm,
békapta, megette az egeret.
Széki népmese

ISKOLANYITOGATÓ
Szeretettel várjuk a leendõ elsõ osztályosokat iskolanyitogató foglalkozásunkon!

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

Megyei II. osztály, 2. bajnoki forduló

Három pontot
szerzett Miklós

A felnõttmérkõzés eredménye

Lajoskomárom–
Sárszentmiklós 1-3
Sárszentmiklós: Leiszkovszky, Gráczer
G., Fekete, Gráczer B., Hegedüs, Tóth
(Huszár), Csikesz (Krajcsovics), Gorza
(Vámosi), Rozsos (Lajtos), Kovács (Szabó
Z.), Szabó Sz.
Cserék: Huszár, Krajcsovics, Vámosi, Lajtos, Szabó Z., Szabó G., Kimiti.
Edzõ: Sárai György.
Miklós ezúttal a szépen felújított Lajoskomárom otthonában lépett pályára a három pont megszerzéséért. Az elsõ gólt Szabó Szabolcs szerezte egy közeli, lapos szabadrúgás után. A másodikat Kovács Nándi
lõtte, egy lapos beadás után kellett csak bepasszolnia a labdát a kapuba. Ezt követõen
volt egy idõszak, amikor a lajosiakat magunkra húztuk, és egy beadás után gólt is
szereztek, amit megköszönhetnek a védõinknek. A második félidõben a 80. percet
érdemes kiemelni, amikor Szabó Szabolcs
megszerezte a második gólját, egy kipattanóból lõtt kapura.

Az ifjúsági mérkõzés
eredménye:

Lajoskomárom–
Sárszentmiklós 0-4
Góllövõk: Nagy Ármin 3, Gráczer Bálint 1.
A következõ mérkõzést Kulcs ellen játszszuk hazai pályán. Mindenkit sok szeretettel várunk!
A 2013-2014-es TAO-program keretében,
sikeres elbírálást követõen, öltözõ-felújításra, illetve a mûfüves pályához karbantartógépre nyert el támogatást a Sárszentmiklósi SE. Ezen pályázat összköltsége
12,9 mFt, ebbõl 3,87 mFt az önrész, a támogatás pedig 9,03 mFt.
A pályázat során az öltözõépület új tetõfedést kap, homlokzati hõszigetelés készül,
nyílászáró-csere, külsõ vizesblokk-felújítás történik, illetve egy besöprõgépet vásárolunk a mûfüves pálya megfelelõ karbantartásához.
Kõ Ferenc

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

A Horfer Serleg csoport
eredményei
2-3
1-4
5-0
1-3
2-1
4-2
0-5
2-2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

0 18 1 17
0 10 2
8
0 8 4
4
0 5 2
3
0 6 4
2
1 7 2
5
1 7 4
3
1 6 3
3
1 4 4
0
1 5 6 -1
1 4 7 -3
1 2 8 -6
2 3 8 -5
2 2 9 -7
2 0 7 -7
2 2 18 -16

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

A csoport állása

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

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

6
6
6
6
4
3
3
3
3
3
3
1
0
0
0
0

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

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0

0 10
0 8
0 7
1 9
1 6
1 4
1 4
1 5
1 4
1 1
1 5
1 3
2 1
2 3

3
4
4
3
5
3
4
6
7
7
6
5
5
8

7
4
3
6
1
1
0
-1
-3
-6
-1
-2
-4
-5

6
6
6
3
3
3
3
3
3
3
1
1
0
0
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HIRDETMÉNY

KÖZLEMÉNY

Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a 2013. augusztus 9-ei
ülésén elfogadta:
– a 29/2013. (VIII. 23.) önkormányzati
rendeletet a képviselõ-testület és szervei szervezeti és mûködési szabályzatáról szóló 10/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról;
– a 30/2013. (VIII. 23.) önkormányzati
rendeletet a közterületek használatának szabályozásáról és rendjérõl szóló
11/1997. (V. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról;
– a 31/2013. (VIII. 23.) önkormányzati
rendeletet az önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a
vagyonnal való gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól szóló
18/2004. (IV. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendeletek megtekinthetõk ügyfélfogadási idõben a polgármesteri hivatal
szervezési csoportjánál.

Sárbogárd Város Önkormányzata képviselõ-testületének a 18/2004. (IV. 9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról,
a vagyonnal való gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól 9. § (3) és (4)
bekezdésében foglaltaknak megfelelõen a következõ szerzõdéseket, megállapodásokat tesszük közzé:

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

HIRDETMÉNY
Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot és
az ügyben érintett feleket, hogy a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség
(8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér
1.) a 75392/2013. iktatószámú határozatával környezetvédelmi mûködési engedélyt adott bányászati tevékenység
végzésére a KÖZÉV Kft. (7000 Sárbogárd, Árpád u. 108.) és a „Dolomit
2002” Kft. (1072 Budapest, Nyár u. 5.
II/12.) részére a „Sárbogárd I (Mindszenti kõbánya) – riolittufa” védnevû
bányatelekre vonatkozóan.
A határozat másolati példánya a sárbogárdi városi polgármesteri hivatal (7000
Sárbogárd, Hõsök tere 2.) földszinti hirdetõtábláján 2013. augusztus 30-án kerül kifüggesztésre és 2013. szeptember
16-án kerül levételre.
A határozat a kifüggesztés idõtartama
során a hivatal nyitvatartási ideje alatt a
következõk szerint megtekinthetõ: hétfõtõl csütörtökig 7.30–16.00 óráig, pénteken 7.30–13.30 óráig.
Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

Dr. Sükösd Tamás polgármester

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjait 2013. szeptember 1-jétõl az alábbiak szerint állapította meg (figyelembe véve a szolgáltatók által szeptember 1-jétõl történõ nyersanyagnorma-emelést).
Bölcsõde: 315 Ft/nap+áfa; óvoda: 315 Ft/nap+áfa, ebbõl tízórai 58 Ft/nap+áfa, ebéd
199 Ft/nap+áfa, uzsonna 58 Ft/nap+áfa.
EUREST (iskola): 422 Ft/nap+áfa, ebbõl tízórai 77 Ft/nap+áfa, ebéd 268 Ft/
nap+áfa, uzsonna 77 Ft/nap+áfa.
SODEXO (iskola) 7–14 éves korcsoport: 271 Ft/nap+áfa, ebbõl tízórai 30
Ft/nap+áfa, ebéd 211 Ft/nap+áfa, uzsonna 30 Ft/nap+áfa; 15–18 éves korcsoport:
288 Ft/nap+áfa, ebbõl tízórai 33 Ft/nap+áfa, ebéd 222 Ft/nap+áfa, uzsonna 33
Ft/nap+áfa.
Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

Kedves Vásározók, Kézmûvesek, Termelõk!
Szeretettel hívjuk és várjuk Önöket a III. Pestszentlõrinci Vasárnapi Vásári Vigadalmunkon, a magyar termékek vidám vásárán 2013. október 13-án Budapesten, a XVIII. kerületben, Pestszentlõrincen!
A részvétel meghívásos, a jelentkezés sorrendjében történik, a helyszínre vonatkozóan csak korlátozott számban tudjuk fogadni a jelentkezõket, ezért kérjük, mielõbb jelezzék részvételi szándékukat!
CSAK HAZAI TERMÉKEK KÉSZÍTÕIT VÁRJUK!
Várjuk jelentkezését!
Pethõ Ágota, a vásár fõszervezõje, elnök –
Zöld Sorompó Egyesület Környezetvédelmi és Területfejlesztési Civil Mûhely

Hallássérültek munkavállalásának segítése
Kedves Hallássérültek!
Ha álláskeresés ügyében, komplex felülvizsgálattal vagy más problémával kapcsolatban szeretnél segítséget kapni, akkor a következõ elérhetõségeken tudsz nálunk
jelentkezni.
Cím: Munka-Kör Alapítvány, 1021 Budapest, Hûvösvölgyi út 81.
E-mail: munkakoralapitvany@t-online.hu
Telefon: 06 (1) 274 2607
Honlap: www.munkakoralap.hu
Facebook: Hallássérültek Munkavállalása
(A híreket naponta frissítjük.)
Skype-tanácsadás: hétfõn, kedden és szerdán 11–12 óráig
Skype-név: munkakoralapitvany
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TV-RÁDIÓMÛSOR

Augusztus 31., SZOMBAT
MTV: 5.55 Hajnali gondolatok 6.00 Nemzeti Nagyvizit 6.25 Magyar gazda 6.55 Család-barát Hétvége 9.00 Aranyfeszt 2013 9.30 Pecatúra 10.00 Történetek a nagyvilágból 10.30 Életmûvész 11.30 Valóságos kincsesbánya 12.00 Hírek 12.05 Másfélmillió lépés Magyarországon 13.00 Az ellenszer 14.55 Így készült – Erkel: István király 15.20 Kajak–kenu vb 17.15 A világörökség kincsei 17.35 Gasztroangyal 18.30
Szerencseszombat 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 A cinkos 22.15 Borvacsora
23.20 Az áruló 1.05 Szimfonik Live 2. 0
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 A kincses sziget kalózai 11.35
Gasztrotúra Extra 12.00 A’la Car 12.30 4ütem 13.10 Dilinyósok 13.35 Agymenõk
14.05 Eastwicki boszorkák 15.05 A hõs legendája 16.05 Aranyoskám 18.30 Híradó
18.55 Fókusz Plusz 19.30 Éjjel-nappal Budapest 20.05 Az utolsó gyémántrablás
22.00 Tisztítótûz 23.45 Vonzások és állatságok
TV2: 6.00 Az idõ örvényében 6.25 TV2 Matiné 10.00 Monster High 10.25
Astro-világ 11.30 Kalandjárat 12.00 Babavilág 12.30 Fogyótúra 13.00 Én is menyasszony vagyok 13.30 Stílusvadász 14.00 Xena 15.00 A férjem védelmében 16.00
Luxusdoki 17.00 Sas Kabaré 18.00 Tények 19.00 Aktív Extra 19.30 Mennyé má!
21.15 Játsz/ma 23.45 A valami 1.40 Astro-világ 2.45 Propaganda 3.40 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 16.05 Sportvilág 17.05 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.30 Népzene 19.07 Sportvilág 19.30 Családi
sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.05 Sportvilág 20.30 Aranyalap 20.50 Vers napról
napra 21.04 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00
Hírek, kenó 23.05 Sport 23.07 Kabaréklub 0.10 Éjszaka

Szeptember 1., VASÁRNAP
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Barangolások öt kontinensen 5.55 Esély 6.25
Magyar gazda 6.55 Család-barát Hétvége 8.55 Katolikus krónika 9.35 Úton-útfélen
9.45 A Biblia a magyar képzõmûvészetben 10.00 Református magazin 10.25 Evangélikus ifjúsági mûsor 10.30 Az utódok reménysége 11.00 Evangélikus tanévnyitó
istentisztelet közv. 12.00 Hírek 12.05 Világ+Kép 12.35 Labdarúgó vb magazin
13.05 TS – Sport 7 13.35 Nagyratörõk: Hogyan változtatta meg Steve Jobs a világot? 14.30 Kajak–kenu vb 16.25 PMFC Matias–DVSC TEVA labdarúgó-mérkõzés
18.50 A lényeg 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.15 A következõ! 21.30 Üvegtigris
3. 23.20 A bõr, amelyben élek 1.20 MüpArt Classic – Csajkovszkij két arca
RTL KLUB: 6.30 Top Shop 7.00 Kölyökklub 10.00 Egészségkalauz 10.35 Teleshop
11.30 Gasztrotúra 11.55 A Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek 12.35
FTC–Gyõri ETO nõi bajnoki kézilabda-mérkõzés 14.20 Nyomoz a professzor: A bezárt szoba 16.20 Bolond szél fúj 18.30 Híradó 18.55 Cobra 11 20.00 A szingli fejvadász 21.45 A 13-as rendõrörs 23.55 Portré 0.30 Cobra 11
TV2: 6.25 TV2 Matiné 10.00 Monster High 10.45 Astro-világ 11.50 Egészségmánia
12.20 Stahl konyhája 12.50 Több mint testõr 13.20 A kiválasztott – Az amerikai látnok 14.20 Békétlen békítõ 15.20 Sue Thomas – FBI 16.20 Mennyé má! 18.00 Tények 19.00 Napló 20.00 Így neveld a sárkányodat! 21.45 A Bourne-rejtély 0.05 Ellenség a kapuknál 2.20 Astro-világ 3.25 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 Római katolikus szentmise közv.
11.05 Gondolat-jel 12.00 Krónika 12.22 Sportvilág 12.30 Harminc perc alatt a Föld
körül 13.05 G7 – Gazdasági magazin 13.30 Nemzeti nagyvizit 14.05 Szonda 14.35
Oxigén 15.00 Hírek 15.05 Sportvilág 16.05 Hangalbum 16.30 A Metró Klubtól a Szigetig 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

Szeptember 2., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 A lényeg 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 Roma magazin 12.55 Domovina 13.25 Magyarlakta – vidékek krónikája 14.20
Volt egy hegy… 14.50 Család csak egy van 15.40 A szenvedélyek lángjai 16.25 Híradó 16.40 Rex felügyelõ 17.25 Híradó 17.35 A múlt fogságában 18.30 A következõ!
19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.20 Legenda 21.35 Kékfény 22.30 Az Este 23.05
Hacktion újratöltve 0.05 Híradó 0.20 Aranyfeszt 2013 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 9.10 Ízes élet – Mautner Zsófival 9.40 Reflektor 10.00 Top Shop 11.40
Asztroshow 12.50 Reflektor 13.05 Fókusz Plusz 13.40 Éjjel-nappal Budapest 14.50
Fókusz 15.25 A végsõ akarat 16.25 Kettõs játszma 17.30 A bosszú angyala 18.30
Híradó 19.25 Fókusz 19.50 Éjjel-nappal Budapest 20.55 Barátok közt 21.35 Dr.
Csont 22.35 CSI: A helyszínelõk 23.35 A fõnök 0.40 Reflektor 1.00 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 14.55 Született feleségek 15.55 Csapdába csalva 16.55
Fogyj Rékával és Norbival! 17.00 Veled is megtörténhet! 18.00 Tények 19.05 Családi titkok 20.10 Aktív 21.00 Jóban-Rosszban 21.35 NCIS 23.35 Én is menyasszony
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vagyok 0.05 Összeesküvés 1.05 Fogyj Rékával és Norbival! 1.10 Tények 1.45
Astro-világ 2.50 NCIS 3.40 Hõsök 4.35 Magyarország, jövünk! 4.40 Aktív Extra
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc
9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika
12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A görög katolikus egyház
félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium
Rocktörténet 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika 17.54
Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 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

Szeptember 3., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 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 14.00 Ridikül 14.55
Család csak egy van 15.40 A szenvedélyek lángjai 16.25 Híradó 16.40 Rex felügyelõ
17.25 Híradó 17.35 A múlt fogságában 18.30 A következõ! 19.30 Híradó 20.00
Sporthírek 20.20 Párizsi helyszínelõk 21.15 King 22.00 Az Este 22.35 Hacktion újratöltve 23.30 Híradó 23.45 Az utolsó elõtti út 0.10 Munkaügyek – Irreality Show 0.40
Család csak egy van 1.20 Bûvölet
RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 9.10 Ízes élet – Mautner Zsófival 9.40 Reflektor 10.00 Top Shop 11.40
Asztroshow 12.50 Reflektor 13.05 4ütem 13.40 Éjjel-nappal Budapest 14.50 Fókusz
15.25 A végsõ akarat 16.25 Kettõs játszma 17.30 A bosszú angyala 18.30 Híradó
19.25 Fókusz 19.50 Éjjel-nappal Budapest 20.55 Barátok közt 21.35 A mentalista
22.35 Döglött akták 23.35 Reflektor 23.55 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 14.55 Született feleségek 15.55 Csapdába csalva 16.55 Fogyj
Rékával és Norbival! 17.00 Veled is megtörténhet! 18.00 Tények 19.05 Családi titkok 20.10 Aktív 21.00 Jóban-Rosszban 21.35 Férj és férj 23.55 Esküdt ellenségek
0.55 Fogyj Rékával és Norbival! 1.00 Tények 1.35 Astro-világ 2.40 Telitalálat 4.20
Hõsök 5.15 Magyarország, jövünk! 5.20 Super Car
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc
9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika
12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház
félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 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 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

Szeptember 4., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 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
Hrvatska krónika 12.55 Ecranul nostru 13.25 Útravaló 13.40 Ridikül 14.30
Hungarythm 14.55 Család csak egy van 15.40 A szenvedélyek lángjai 16.25 Híradó
16.40 Rex felügyelõ 17.25 Híradó 17.35 A múlt fogságában 18.30 A következõ!
19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.20 Egyszer volt, hol nem volt 21.05 Gyilkosság
21.55 Az Este 22.30 Hacktion újratöltve 23.25 Híradó 23.40 Summa 0.10 Átok 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 9.10 Ízes élet – Mautner Zsófival 9.40 Reflektor 10.00 Top Shop 11.40
Asztroshow 12.50 Reflektor 13.05 A Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek
13.40 Éjjel-nappal Budapest 14.50 Fókusz 15.25 A végsõ akarat 16.25 Kettõs játszma 17.30 A bosszú angyala 18.30 Híradó 19.25 Fókusz 19.50 Éjjel-nappal Budapest
20.55 Barátok közt 21.35 Szulejmán 23.55 Reflektor 0.10 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 14.55 Született feleségek 15.55 Csapdába csalva 16.55 Fogyj
Rékával és Norbival! 17.00 Veled is megtörténhet! 18.00 Tények 19.05 Családi titkok 19.50 Skandinávlottó-sorsolás 20.10 Aktív 21.00 Jóban-Rosszban 21.35 21 –
Las Vegas ostroma 0.10 Ringer – A vér kötelez 1.10 Fogyj Rékával és Norbival! 1.15
Tények 1.50 Astro-világ 2.55 Ringer – A vér kötelez 3.45 Hõsök 4.40 Magyarország,
jövünk! 4.45 Babavilág
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc
9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika
12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A református egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium Hangalbum
15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika 17.54 Sportvilág
18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30
Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.32 Rádiószínház
22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.05
Sport 23.07 Arcvonások 23.30 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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Szeptember 5., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 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
Rondó 13.25 Átjáró 13.55 Ridikül 14.40 Család csak egy van 15.30 A szenvedélyek
lángjai 16.15 Híradó 16.40 Rex felügyelõ 17.15 Szerencse híradó 17.25 Híradó
17.35 A múlt fogságában 18.30 A következõ! 19.30 Híradó 20.00 Sporthírek 20.20
Anyád lehetnék 22.00 Az Este 22.30 Hacktion újratöltve 23.30 Híradó 23.40 Nemzeti Nagyvizit 0.10 A rejtélyes XX. század 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 9.10 Ízes élet – Mautner Zsófival 9.40 Reflektor 10.00 Top Shop 11.40
Asztroshow 12.50 Reflektor 13.05 Gasztrotúra 13.40 Éjjel-nappal Budapest 14.50
Fókusz 15.25 A végsõ akarat 16.25 Kettõs játszma 17.30 A bosszú angyala 18.30
Híradó 19.25 Fókusz 19.50 Éjjel-nappal Budapest 20.55 Barátok közt 21.35 Bölcsõd
lesz a koporsód 23.35 Brandmánia 0.15 Reflektor 0.35 Totál szívás 1.40 Infománia
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 14.55 Született feleségek 15.55 Csapdába csalva
16.55 Fogyj Rékával és Norbival! 17.00 Veled is megtörténhet! 18.00 Tények 19.05
Családi titkok 20.10 Aktív 21.00 Jóban-Rosszban 21.35 Wanted 23.45 Grimm 0.45
Fogyj Rékával és Norbival! 0.50 Tények 1.25 Astro-világ 2.30 Wanted 4.10 Hõsök
5.05 Magyarország, jövünk! 5.10 Segíts magadon!
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc
9.00 Napközben 10.52 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika
12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház
félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Prémium Rádiókabaré
15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika 17.54 Sportvilág
18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30
Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.32 Rádiószínház
22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 23.00 Hírek, kenó 23.05
Sport 23.07 Arcvonások 23.30 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Szeptember 6., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Ma reggel 9.00 Capri – Az álmok
szigete 9.55 Rex felügyelõ 10.45 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25
Életkerék 12.55 Esély 13.25 Történetek a nagyvilágból 13.40 Ridikül 14.40 Stadionok lengyel módra 15.10 A szenvedélyek lángjai 15.55 Híradó 16.10 Rex felügyelõ
16.55 Híradó 17.05 A múlt fogságában 18.00 A következõ! 19.00 Híradó 19.30
Sporthírek 19.45 Románia–Magyarország vb selejtezõ labdarúgó-mérkõzés 22.05
Az Este 22.35 Híradó 22.50 Forma-1 0.35 Munkaügyek – Irreality Show 1.05 Diana
Krall – Live in Rio 2.05 Bûvölet
RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.05 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 9.10 Ízes élet – Mautner Zsófival 9.40 Reflektor 10.00 Top Shop 11.40
Asztroshow 12.50 Reflektor 13.05 Gasztrotúra 13.40 Éjjel-nappal Budapest 14.50
Fókusz 15.25 A végsõ akarat 16.25 Kettõs játszma 17.30 A bosszú angyala 18.30
Híradó 19.25 Fókusz 19.50 Éjjel-nappal Budapest 20.55 Barátok közt 21.35 CSI: Miami helyszínelõk 22.35 Gyilkos hajsza 23.35 Kemény motorosok 0.50 Reflektor 1.10
Gasztrotúra 1.30 4ütem
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 14.55 Született feleségek 15.55 Csapdába csalva
16.55 Fogyj Rékával és Norbival! 17.00 Veled is megtörténhet! 18.00 Tények 19.05
Családi titkok 20.10 Aktív 21.00 Jóban-Rosszban 21.35 Hellboy II. – Az aranyhadsereg 23.55 Briliáns elmék 0.55 Fogyj Rékával és Norbival! 1.00 Tények 1.35
Astro-világ 2.40 Hõsök 3.35 Briliáns elmék 4.35 Magyarország, jövünk! 4.40 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 Magyar Pünkösdi Egyház félórája 14.05 Alma és fája 14.35 Regényes történelem 15.00 Krónika 15.10 Prémium Hely 15.30 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika 17.54
Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.11 Rádiószínház
20.35 Sportvilág 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 30., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Megemlékezés a zsidó áldozatokról (ism. 67p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Államalapításunk ünnepe
Sárbogárdon (60p), Alapi Vadásznap (~130p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Augusztus 31., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Kézilabdatábor Tápiószentmártonban 1. rész (~60p) 13.00 Lapszemle 14.00 Államalapításunk
ünnepe Sárbogárdon (60p), Alapi Vadásznap (~130p) 18.00 Lapszemle
19.00 Ökumenikus istentisztelet Sárszentmiklóson (70p), A Huszics Vendel Kórus Kárpátalján 3. rész 23.00 és 0.00 Lapszemle
Szeptember 1., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Államalapításunk ünnepe Sárbogárdon (60p), Alapi Vadásznap (~130p) 13.00 Heti híradó 14.00 Ökumenikus istentisztelet Sárszentmiklóson (70p), A Huszics Vendel Kórus Kárpátalján 3. rész 18.00 Heti híradó 19.00 Hitélet 23.00 és 0.00 Heti híradó
Szeptember 2., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Heti híradó
19.00 Interjú Pluhár Istvánnal, Sárbogárd díszpolgárával (60p), Sáregres
hazavár (113p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Szeptember 3., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Kézilabdatábor Tápiószentmártonban 1. rész (~60p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Interjú a sárbogárdi rendõrkapitánnyal (45p), A Huszics Vendel Kórus Kárpátalján 4.
rész 23.00 és 0.00 Heti híradó
Szeptember 4., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Interjú Pluhár Istvánnal, Sárbogárd díszpolgárával (60p), Sáregres hazavár (113p) 13.00 Heti híradó
18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport: Kézilabdatábor Tápiószentmártonban 2. rész (~60p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Szeptember 5., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Kézilabdatábor Tápiószentmártonban 2. rész (~60p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Hitélet
23.00 és 0.00 Lapszemle
***
Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lapszemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
Hirdetésfelvétel a Hírházban (Bogárd és Vidéke szerkesztõsége). Ha
gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. – 06 (40)
416 000, LRT-COM Kft. – 06 (40) 811 911.

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

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

Fõszerkesztõ és kiadó: Hargitai Lajos, tel.: 06 (30) 9860-849. Felelõs szerkesztõ: Hargitai–Kiss Virág, tel.: 06 (30) 3483 320.
Szerkesztõség, kiadóhivatal és nyomda: 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 12. Telefon: 06 (25) 508-900, 06 (25) 508-901. E-mail:
bogardesvideke@gmail.com Honlap: www.bogardesvideke.hu Lapszemle látható: a Bogárdi Tévén és az interneten:
www.bogarditv.blog.hu Állandó és idõszaki rovatok szerzõi, szerkesztõi: Dombi Zoltánné, Gerse Ferenc, Gróf Ferenc, Hargitai
Lajos, Hargitai–Kiss Virág, Horváth István, Horváthné Mikuli Erzsébet, Huszár Anikó, Jákob Zoltán, Kiss Balázs, Kiszlné Simon
Andrea, Kovács Györgyné, Leszkovszki Albin, Pajor László, Papp László, Pozsár László, Rehák Sándor, Szabó Béla, Tóth Zoltán,
Zámbó Tibor és még sokan mások. Tördelõszerkesztõ: Huszár Anikó. Grafikai szerkesztõ: Kiss Balázs. Elõkészítés és
utómunka: Heiland Ágnes, Hargitai Gergely, Mágocsi Adrienn. Készült: a Bogárd és Vidéke Lapkiadó nyomdájában. Megjelenik minden csütörtökön. Kéziratok
leadási határideje: kedden 17 óráig. Kéziratot egy hónapon túl nem õrzünk meg. Fenntartjuk jogunkat, hogy a beküldött írásokat a tartalom és a szerzõ szándékának
tiszteletben tartása mellett, közlésük esetén megrövidítsük. A lapban közölt vélemények nem mindig tükrözik a szerkesztõségét, azokért a felelõsséget a nyilatkozók,
illetve szerzõk viselik. Ugyanez vonatkozik a hirdetések tartalmára is. Hirdetésfelvétel: keretes hirdetések: kedden 16 óráig, apróhirdetések: szerdán 10 óráig adhatók
le. Csak a törvénybe nem ütközõ tartalmú hirdetéseket fogadunk el. Lapzárta: szerdán, 12 órakor. Terjesztés: saját terjesztõhálózattal egyéni elõfizetéssel házhoz
szállítással, illetve megvásárolható Sárbogárd és a környezõ húsz település boltjaiban, hírlapárusító helyeken. Elõfizethetõ a terjesztõknél és a szerkesztõségben. 4
hétre: 800 Ft, negyedévre: 2200 Ft, félévre: 4000 Ft, egész évre: 7600 Ft. Eng.sz.: HU ISSN 0866 4382.
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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
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
Szeptember 2-ától,
Sárbogárd központjában,
a lottózóval egy helyiségben,
NYITÁSI AKCIÓVAL
VÁRJA A FLÖRT DIVAT
RUHÁZATI BOLT!
SÁRSZENTMIKLÓSON
23 HA SZÁNTÓ BÉRBEADÓ.
06 30 690 9837
SÁRBOGÁRD ÉS CECE központjában
ÉPÍTÉSI TELKEK
sürgõsen ELADÓK.
Ár: 1 M Ft/telek.
06 30 258 6665

2013. augusztus 29. Bogárd és Vidéke

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
Sárbogárd központjában, Posta utcában, felújított családi ház eladó. 06 (20) 419 4940.

2

Árpád-lakótelepen 53 m -es, elsõ emeleti,
másfélszobás, erkélyes lakás eladó. Érdeklõdni
a 06 (30) 549 9148-as számon lehet. (8000543)
Pálinkafõzetõk figyelem! Az abai pálinkafõzde
várja régi és az új megrendelõit. 06 (30) 927
5627 (8000732)
Terménydarálás 06 (20) 973 6871 (8000738)

KARATEEDZÉSEK
INDULNAK
Németh Attila 6 danos
karatemester szervezésében

Lakás kiadó, hosszú távra, bútorozottan. 06 (30)
433 8449 (8000743)
Eladó 2,2 méteres kombinátor, 4 sorú kukorica
vetõgép, kettes eke. Érdeklõdni: Alap, Fõ út 131.
06 (25) 220 058 (8000835)

hétfõn és szerdánként, 18-19 óráig
a Mészöly Géza Általános Iskola tornatermében;

A Szivárvány Stúdióba (Kossuth utca 9.) kozmetikust vagy masszõrt keresünk. 06 (30) 3808
330 (8000829)

Sárszentmiklóson szeptember 9-étõl,

Két ágy sürgõsen eladó. 06 (30) 424 5268 (8000799)

hétfõn és szerdánként, 16-17 óráig, a
Sárszentmiklósi Általános Iskola tornatermében;

Sárszentmiklóson ház eladó, nagy kerttel. 06
(30) 424 5268(8000799)

Cecén szeptember 10-étõl,

Vállalok a délutáni órákban vasalást, takarítást,
gyermekfelügyeletet, idõsgondozást. Oklevelek
és referenciák. 06 (30) 433 8449 (8000743)

Sárbogárdon szeptember 9-étõl,

kedden és csütörtökönként, 17-18 óráig
a Cecei Általános Iskola tornatermében.
Érdeklõdni lehet a 06 (20) 9270 985-ös
telefonszámon.

Barátság-lakótelepen lakás eladó. 06 (25) 508
175

TÁJÉKOZTATÓ SZIRÉNAPRÓBÁRÓL
A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatja a lakosságot, hogy a
Paksi Atomerõmû Zrt. 30 km-es körzetébe esõ településeken a lakossági tájékoztatóés riasztórendszer mûködõképességének ellenõrzése érdekében Alap, Alsószentiván, Cece, Elõszállás, Nagykarácsony, Sáregres, Vajta településeken

hangos üzemû (teljes körû) szirénapróba végrehajtására
kerül sor 2013. szeptember 2-án, hétfõn, 13 órakor.
A szirénapróba során a „Katasztrófariadó”, valamint a „Riadó elmúlt” jelzéseket lehet majd hallani a fenti idõpontban.
Szabó-Bisztricz Anett tû. hadnagy, megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

Mezõföld Gimnázium
A Dunavecsei Református Kollégium Mezõföld Gimnáziuma

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.

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.
BEIRATKOZÁS: folyamatosan telefonon
a 06 (25) 282 234, vagy a 06 (20) 239 7525,
vagy a 06 (30) 201 7659-es számon.

Bérezés megegyezés szerint.

SZEMÉLYESEN 2013. augusztus 21-23., 2013. augusztus 25. és szeptember 6.,
15 és 18 óra között a Mészöly Géza Általános Iskolában.

Jelentkezni munkatars.fejer@gmail.com
címen lehet.

Jelentkezési lap letölthetõ: www.mezogimi.hu
Tanuljon nálunk, velünk, legyen több általunk!

Bogárd és Vidéke 2013. augusztus 29.

KÖZÉRDEKÛ KÖZLEMÉNYEK
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A SÁRBOGÁRDI RENDELÕINTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK IDÕPONTJAI

JOGOSULT ÁLLATORVOSI ÉS
BETEGELLÁTÁSI ÜGYELET
2013. szeptember
A belföldi szállítást is végzik.
Sárbogárd, Pusztaegres, Sárhatvan, Nagyhörcsök, Mezõfalvai Rt. Sárrét, Alap, Alsószentiván, Cece, Vajta, Sáregres,
Káloz, Nagylók, Hantos, Sárosd, Sárkeresztúr, Sárszentágota, Szabadegyháza
szeptember 7-8.: dr. Kellner Péter, Sárbogárd, Rákóczi út 6.,
06-30-9398-629;
szeptember 14-15.: dr. Keszthelyi Gábor, Sárkeresztúr, Szent.
I. út 3., 06-20-9749-065;
szeptember 21-22.: dr. Földi József, Cece, Köztársaság út 30/a,
06-20-3557-213;
szeptember 28-29.: dr. Pátzay István, Sárbogárd, Köztársaság
út 156., 06-30-5208-877.
Az élelmiszerlánc-felügyeleti ügyelet a 06-30-9563-168-as számú telefonon érhetõ el.
Dr. Bögyös Gábor hatósági fõállatorvos,
dr. Lorászkó Gábor, a kamara elnöke

ÁLLATORVOSI RENDELÕ
Sárbogárd, Hõsök tere 14.
Dr. Szénási Károly,
telefon: 06 (30) 8161-376.
Nyitva: H–P: 16.00-18.00, Szo: 9.00-11.00

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke eseményeirõl
KÖZPONTI ÜGYELET MINDEN NAP 15.30 órától

Ady Endre út 79-83.
06 (25) 460-163
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Vendégszereplés
2013. augusztus 24-én a Sárréti Csókavirág Népi Együttes Kéménden
járt a Bokréta néptánccsoport meghívására. A helyi együttes volt a szervezõje a Daloló Garamvölgy rendezvénynek, melyet a Bethlen Gábor
Alapkezelõ is támogatott.
Kéménd 14 km távolságra van Esztergomtól, a Felvidéken. A falu ezen a
napon ünnepelte a magyar államalapítást.
Csoportunk két magyar tájegység viseletét és táncát mutatta be. Elsõként sárközi táncokat látott a nagyszámú közönség. A mûsor második
felében szatmári dalokat és táncokat adott elõ együttesünk.
Másnap a helyi tájházban ismerkedhettünk meg vendéglátóink múltbéli
szokásaival, használati tárgyaival. Népviseletük különlegessége a kurta
szoknya a csípõn sok-sok alsószoknyával, csizmával.
Sárréti Csókavirág Népi Együttes

Kézilabdatábor
Augusztus 16-án, reggel 9 órakor indult a
társaság úti célja felé, Tápiószentmárton
nagyközségbe. Útközben Kecskemét elõtt
megálltunk egy kávéra, no meg bevártuk a
csapat többi tagját.
Megérkezésünk után Túri Istvánné intézményvezetõ fogadott bennünket, mutatta
meg a szálláshelyeket a csapat játékosainak, melyeket a tornacsarnok öltözõiben
rendeztek be. Minden sportoló álma egy
ilyen sportkomplexum: szabványméretû,
parkettás tornacsarnok, konditerem, külön tornaszoba, fûtött medencéjû tanuszoda, melyeket bármikor birtokba vehettünk.
A szálláshelyek elfoglalása után ebédelni
ment a csapat az iskola légkondicionált éttermébe. Bodoki György délután edzéssel
kedveskedett, majd este a helyi Szarvas SE
csapata ellen játszottunk 3x20 perces idõközökkel, melyen 33:22 arányban leléptük
a nagy reményekkel készülõ ellenfelünket.
Az ellenfél csapatában több NB II-t megjárt játékossal is megismerkedtünk. A
mérkõzés jó támadásokkal, ragyogó védekezéssel, kiváló kapusteljesítményekkel
párosult.
A második napon három edzésen (egy
kondi és kettõ terem) vettek részt a kézisek. Huh, de örültek a fiúk, amikor megtudták, hogy csak estefelé érkezik meg Takács Lajos. Korai volt az öröm.

FELHÍVÁS
A VAX Sárbogárd férfi-kézilabdacsapata
utánpótlás-nevelés céljából szeretettel várja
középiskolás korú fiúk jelentkezését!
Edzéseinket keddenként és csütörtökönként
a Mészöly Géza Ált. Iskola csarnokában tartjuk 19 órai kezdettel.
Érdeklõdni a következõ telefonszámon lehet:
06 (70) 332 1392.
Bodoki György edzõ

Az edzések után a komplexumban rendelkezésre állt az uszoda, melyet maximálisan
kihasználtunk.
A harmadik napon két edzéslehetõség
volt, mert a termet meg kellett osztani a
Vecsési Híd Egyesület nõi utánpótláscsapatával, akik inkább az 50-hez jártak közelebb, mint a 16-hoz. Az edzõjük pedig ár-

gus szemekkel figyelte edzéseinket, és próbálta beilleszteni a hölgyek edzésébe a látott technikákat. A fiúk találóan elnevezték az edzõt „Hókuszpóknak”.
Este az uszodában tréfás vetélkedõn vettek részt a fiúk két csapatban. Képzelhetik,
hogy fröcsögött a víz! Na meg a szurkolás,
egymás zrikálása! A leleményesség nem ismert határt! Bõven kaptak az asszonyok
meg a lányok a vízbõl! Nesze nektek, bírák!
A negyedik napon két edzés, marhalábszárpörkölt-fõzés Pluhár-módra – no meg
Rehák Sanyi megjegyzésére a só használatával kapcsolatban –, melyet mind egy szálig elfogyasztott a társaság. Balog Viktor
meg elfelejtette ígéretét a hagymapucolással kapcsolatban! A lényeg az, hogy elfogyott – de nem az erõ. A finom vacsora

után az Egy perc és nyersz! vetélkedõ tréfás feladatain és egymáson derülhettek a
sportolók. A döntetlen eredmény igazságosnak mondható!
Augusztus 20-át megünnepelte a csapat:
délelõtt pörgõ edzéssel, majd délután részt
vettünk a község által szervezett eseményen a strand területén, ahol négy fürdõmedence különbözõ hõfokú vizében mártózhatott, aki akart. Az épített színpadon
elõször Vastag Tamás táncdalénekes mûsorát hallhattuk, majd egy nagyon csinos
hastáncosnõt csodálhattunk meg.

Ráadásként Kadlott Károly szórakoztatott bennünket majd két órán keresztül,
megállás nélkül. A mûsor közben itt is köszöntötték a VAX Sárbogárd kézilabdacsapatát egy nóta kíséretében.
A hatodik nap délelõtt edzés, ebéd, majd
pakolás és irány hazafelé. A felkészülési
edzõtábor elérte célját. Pergõ, változatos
munka mellett folyt a víz a fiúkról, fogyott
a kristályvíz, este pedig a sör. Vajon ki vitte
a prímet? Ezt a kézilabdát szeretõ szurkolóknak tettem fel! Az elvégzett munka
gyümölcse pedig a megyei bajnokságon
érik be, ami szeptember 14-én, szombaton,
hazai mérkõzéssel fogja kezdetét venni.
Addig pedig további jó, kiadós edzéseket!
Folyjon a víz rólatok!
Hajrá, Sárbogárd!
Gróf Ferenc

