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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

A kirakat
mögött

Reklámcélú megkeresések hadával ost-
romolja a fogyasztókat az üzleti világ
e-mailen, telefonon, személyesen. Csin-
talanság mocorog bennem, hogy móres-
re tanítsam azt, aki alattomos, burkolt
módszerekhez folyamodik. Kuncogok
magamban, hogy ezek nem tudják, kivel
kezdenek, amikor rafinált megfogalma-
zással próbálnak hatni rám.
Adatokat szeretnének csak egyeztetni,
„elmaradt számlát” befizettetni egy
„szóban megrendelt” termék után, az
egészséges életmód jegyében elõadásra
hívnak, és végül egy méregdrága termék
megvásárlására buzdítanak. A kínálat
végtelen, ahogy az emberi találékony-
ság is mások becsapásában.
Hiába a „nem, köszönöm”, erõszako-
san hadarják és nyomják tovább a szö-
veget: „Maga egy vissza nem térõ lehe-
tõséget szalaszt el! Meg fog halni, ha
nem szedi be ezt a kapszulát. Már most
fenyegeti Önt a rák!” – mérgeznek a
szavaikkal. És még õk vannak megsért-
ve a kissé nyers elutasításon!
A nagy nyomulásban a szép kirakatuk
üvegét maguk törik szét, és láthatóvá
válik a nagy semmi, ami mögötte van.

Hargitai–Kiss Virág
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Nyári nyitva tartás
Értesítjük tisztelt ügyfeleinket,

hogy a Bogárd és Vidéke Hírház
2014. június 16-ától

augusztus végéig hétköznap
8–16 óráig tart nyitva.

Szerkesztõség
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NAPLÓ
13-án, pénteken ülésezett a sárbogárdi
képviselõ-testület. A dátum, ahogy az
alábbiakból is kitûnik, nem hozott szeren-
csétlenséget a városatyák fejére.

Dr. Sükösd Tamás: Járási munkacsoport-
ülés volt a megyei fejlesztésekrõl. Lesz egy
járási forráscsomag, amibõl részt kapha-
tunk, illetve a megyeiben is hallathatjuk a
hangunkat. Ha a brüsszeli kontrollt is ki-
állja, akkor 600 millió Ft juthat Sárbogárd-
nak, amibõl 290 millió Ft a Sárbogárd–Sár-
szentmiklós közötti kerékpárútra vonat-
kozó forrás, 120-130 millió Ft felszíni csa-
padékvíz-elvezetésre jutó forrás, 95 millió
Ft városrehabilitációs forrás, és a szociális
ágazatra fordítható 35 milliós forrás. Elkü-
lönülten ettõl megyei gazdaságfejlesztésre
is van lehetõség, amit a többi településsel
együttmûködve célszerû végiggondolni.
Fontos, hogy egy forrást olyan jó célra tud-
junk költeni, amit utána fönn is tudunk tar-
tani. Megfelelünk minden olyan kitétel-
nek, amit Brüsszelbõl elõírtak. A kerék-
párútra ez az egyetlen esélyünk, mert a
2014–2020-as tervezési ciklusban uniós
pénzt útfejlesztésre nem adnak. A nem tu-
risztikai célú kerékpárút-fejlesztésbe fé-
rünk bele. Tervezõi egyeztetés volt a leen-
dõ sportcsarnok és uszoda vonatkozásá-
ban, Végh László kormánybiztos megbí-
zottja is itt volt. Közgyûlést tartott a Dé-
szolg; örömteli hír, hogy 1 millió Ft körüli
osztalékkal számolhatunk a nagyobb mû-
ködési terület, tõkeerõsebb cég okán. Má-
jus 29-én a Sárréti Vízi Társulat tartott
küldöttgyûlést. Mindenki mondja, hogy a
társulat fönntartásának ebben a formában
nincs értelme, mert nincs munkaszerveze-
te. De van értelme. Az önkéntes befizeté-
sek alapján a társulat fönn tudja magát tar-
tani, és minden évben legalább az állami
tulajdonú vízfolyások karbantartására
tudtunk pályázni. Tavaly 5 millió Ft-ot tud-
tunk erre fordítani, aminek az eredménye
egészen eddig látszott is. A sikeres ÁROP-
pályázatunkkal kapcsolatban is tartottunk
megbeszélést, ami szervezet- és szoftver-
fejlesztést hoz a hivatalnak.

Civilkép

Nedoba Károly: Nagyon keveset tudtatok
nyújtani a civil egyesületeknek. Volt, aki
10.000 Ft-ot kapott. Biztos vagyok benne,
hogy tudtunk volna többet is adni. Szeret-
ném javasolni a következõ testületnek,
hogy meg kellene közelíteni a 2002–2010-
es támogatások középárfolyamát. Haté-
kony munkát ennyi pénzbõl nagyon nehéz
végezni. Köszönettel tartozunk az egyesü-
letek vezetõinek, hogy ilyen nehéz helyzet-
ben is teszik a dolgukat. A Pusztaegresi
Polgárõr Egyesületet sajnálom, hogy olyan
nagy problémák vannak; Dala Károly be-

dobta a törölközõt és a szervezet gyakorla-
tilag nem is mûködik, vegetál.
Dr. Sükösd: Nem vegetál, megszûnt.
Nedoba: Az eddigi munkájukat köszönöm.
Dr. Sükösd: Forrás nélkül adtunk ennyi tá-
mogatást. Több egyesületet sikerült be-
vonnunk a városrehabilitáció keretében
folyó mikroprojektekbe. Akik azon elin-
dultak (és mind nyertek is), olyan segítsé-
get kaptak, ami a támogatás többszöröse.
Dala Károly tegnapelõtt jött meg a kór-
házból. Van Pusztaegresen egy csapat,
akik folytatni akarják a munkát, de egyesü-
letté szervezõdni nincsen esélyük az idei
évben. Õk egy együttmûködési megállapo-
dás keretében be fognak tagozódni a sár-
bogárdi polgárõrségbe. Nem az önkor-
mányzat az egyedüli fönntartója a civil
szervezeteknek. Aki egyéb pályázatokon is
elindult, az eredménnyel mûködteti a civil
szervezetét.
Nagy Tibor: Minden civil szervezetnek
hadd fejezzem ki jókívánságomat a jövõ-
beli tevékenységükkel kapcsolatban, a
sportszervezeteket is beleértve. Nem egy-
szerû egy szervezetet mûködtetni, össze-
tartani. Emberek vagyunk, különbözõ el-
képzelésekkel. Ezek a civil szervezetek a
társadalom szövetét erõsítik, nemes fela-
datot folytatnak.

Egészség – õrség

Juhász János: Csodálkoztam, hogy
mennyi közönnyel, hátráltatással kellett
találkoznia a Pusztaegresi Polgárõr Egye-
sületnek. Dala Károlynak jobbulást kívá-
nok. Sajnálom, hogy Horváth István nincs
itt. Írt egy nagyon szép, féloldalas beszá-
molót, amiben megírta, hogy 10 millió
Ft-ot nyertek TÁMOP – Egészséges Sár-
bogárd pályázaton, részletekrõl a web-
oldalon lehet tájékozódni. Szerettem vol-
na személyesen tájékozódni tõle, mert ez
nagyságrendileg azonos azzal a pénzzel,
amit az önkormányzat egy évre ad neki.
Tehát vagy elhallgatja, vagy nem tudom,
milyen pályázat volt ez. Én azért nem fo-
gok felmenni a honlapjára, mivel családi
kötõdése van egy olyan emberhez, akit el
nem bírok viselni.
Dr. Sükösd: Az önkormányzat erre azért
nem pályázott, mert túl magas a lélekszám.
Viszont az, hogy olyan társadalmi szerve-
zet indult, amelyiknek közmûvelõdési
megállapodása is van, pluszt hozott a TÁ-
MOP-on. A Zengõ Óvoda Egészséges óvo-
dásokért programjára ugyancsak TÁ-
MOP-on ugyanezt a nagyságrendet sike-
rült megnyernünk. Az Egészséges Sárbo-
gárdért második rendezvénye épp ma lesz,
ahol a komplex szûréstõl kezdve a reform-
étkezésig teljes körû, egész napos program
van. Az elsõ egészségnapon 4 órakor még
tömeges jelenlét volt. A TÁMOP-prog-

ramok általában meghatározzák az arányt;
az eszközbeszerzés pontos tartalmát én
sem tudom, rá fogok kérdezni Istvánnál.
Kapoli Zoltán: Sajnos a tanácsaim ellené-
re Dala úr úgy döntött, hogy megszünteti a
Pusztaegresi Polgárõr Egyesületet. Sze-
rintem ez elég rossz lépés volt, mert egy
ilyen egyesület létrehozása nem egyszerû.
De mi szívesen várjuk vissza az embereket,
akik polgárõrként tevékenykedni akarnak.
Sárbogárd 12.000 fõs város. 20 olyan em-
ber van, aki vállalja, hogy polgárõr legyen,
ebbõl talán a fele aktív, akire számítani le-
het, és akkor még sokat mondok. Problé-
mát okoz a szolgálat megszervezése. Sze-
retném az alkalmat megragadni, hogy to-
borozzak a polgárõrséghez. Nincsenek kü-
lönleges elvárások. Aki tud, ideje van, jöj-
jön. Van járõrszolgálat, egy terepjáró. A
benzinnel sincs problémánk egyelõre, pil-
lanatnyilag anyagi gondjaink nincsenek.
Vannak szervezetek, akik segítik a mun-
kánkat. Ebben az évben szeretnénk forma-
ruhákat beszerezni. Próbálunk a város ér-
dekében tenni, ami tõlünk telik, és köszön-
jük az elismerést.

Miklósi betagozódás

Varga László pedagógus véleménye sze-
rint anyagi, szabályozási és más síkon is a
civilek tönkretétele zajlik. Úgy fogalma-
zott: Igaza van a polgármester úrnak, hogy
lehet máshol is pályázni. Kérdés, hogy ki-
nek és milyen feltételekkel. A nyugdíjas-
klubok, akik valahova odacsapódnak, nem
tudnak pályázni, örülnek, ha innen kapnak
valami kis pénzt. 2008-2009 környékén egy
nyugdíjasklub kapott majdnem annyit,
mint most az egész egyesület. Tudom,
hogy a város sincs jó helyzetben. Soha nem
volt külön forrás a civil szervezetek támo-
gatására. A városban ezt mindig a saját be-
vételekbõl kellett valahogyan összekapir-
gálni. Átvették a közmûvelõdési intézmé-
nyek feladatait a civil szervezõdések. Ist-
ván is rájött arra, hogy egyesületet kell csi-
nálni ahhoz, hogy az intézményt jobban
tudja finanszírozni. Úgy döntöttünk, hogy
betagozódunk a sárbogárdi mûvelõdési
egyesülethez csoportonként. Lassan többe
kerül a bankszámla fenntartása, mint
amennyi támogatást össze tudunk szedni.
Dr. Sükösd megköszönte valamennyi Sár-
bogárdon mûködõ civil szervezetnek a la-
kosság érdekében végzett tevékenységet.

27 milliós érvágás
A költségvetés módosítása törvényi köte-
lezettség, apróbb-nagyobb korrekciók mi-
att szinte minden napirendnek része. Most
egy 14 éve zajló orvosi mûhibaper lezáru-
lása húzta keresztül az eredeti számításo-
kat.
Dr. Sükösd: Egy 2000-ben történt orvosi
mûhiba miatt 2003-ban indult egy per, ami
2013 decemberében, vagy 2014 januárjá-
ban emelkedett jogerõre. Az egyik érintett
háziorvos közalkalmazott volt ebben az
idõszakban, a másik egy kórházi szakor-
vos.



A betegen született gyermek és a szülei ré-
szére a bíróság jogerõsen vagyoni és nem
vagyoni kártérítést ítélt meg. Ennek nagy-
ságrendje 10 millió forintos, és – mivel
ilyenkor a károkozó mindig a késedelmes
adós helyzetében van – 14 évnyi kamat jön
hozzá. Mivel a két orvost egyformán ma-
rasztalta el a bíróság, ennek fele bennün-
ket terhel, ami 27 millió Ft. Erre megy a
pénzmaradványunk. Sem kegyelmet, sem
határidõt nem tudtunk kérni és kapni.
Több mint 12 millió Ft-ot a város már kifi-
zetett, a többit törlesztjük. Sajnálatos,
hogy biztosító perbe vonására nem került
sor, ezért az orvosok felelõsség-biztosítá-
sát vezetõ biztosító elévülés miatt mente-
sül a fizetési kötelezettség alól. Ez olyan
teher a költségvetésen, amit kénytelenek
vagyunk végigvinni.

Egészségügyi séta
A testület tagjai tettek pár lépést az egész-
ségük érdekében: az ülés szünetében átsé-
tálhattak a kultúrházban rendezett egész-
ségnapra, amit a polgármester nyitott meg.
Így felfrissülve kezdtek neki az ülés követ-
kezõ részének.

A sportkomplexum
állása

Dr. Sükösd: A tanuszodával kapcsolatos
egyeztetések viszonylag elõrehaladottan
folynak. Minden mûszaki dokumentációt,
amit eddig kértek, tudtunk produkálni. A
talajmechanikai szakvélemény elkészítése
folyamatban van, ami olyan szintû, hogy
szerintem atomreaktort is lehetne az alap-
ján elhelyezni.
Juhász: Ne adjál tippeket az ország vezeté-
sének.
Dr. Sükösd: Nem akarok. A Nemzeti
Sportközpontok nevezetû társasággal
együttmûködési megállapodást kell kötni.
A magyar állam e szerve lesz az üzemelte-
tõ. A sportcsarnok vonatkozásában is foly-
nak az egyeztetések. Jelenkori ismereteink
szerint azt az önkormányzatnak kell fönn-
tartania különbözõ egyesületek útján.
Etelvári Zoltán érdeklõdött a megvalósu-
lás várható idejérõl, és hangsúlyozta: Ebbe
nekünk is be kell szállni, de sokan úgy hi-
szik, hogy az uszoda teljes árát az állam ad-
ja.
Dr. Sükösd: Nem.

Nem vagyok jogász

Etelvári: Hány millió forint a mi önerõnk?
Én nem vagyok jogász, csak egy gépész, de
azért azt tudom, hogy ha az uszoda nem is
a mienk lesz, de az alatta lévõ földterület
igen. Ha az nekem kell, akkor hogy húzom
ki alóla?
Dr. Sükösd: Zoli bácsi, tényleg nem vagy
jogász. Ez egy tanuszoda lesz, 33x15 méte-
res medencével. A kormányhatározat az
uszoda-infrastruktúráról szól, a kiszolgáló
részekrõl nem. Ezért tûnt okszerûnek a

TAO-rendszeren belül létrehozandó
sportcsarnokkal való együttes építés, mert
akkor több kiszolgáló és gépészeti létesít-
ményt egyszer kell létrehozni, ami költség-
csökkentést eredményez. Az uszodának
jelen pillanatban egy korábbi, feltételezett
költségvetését ismerjük, ami 340 millió Ft-
ra rúg. 85 millió Ft-ot lenne szükséges hoz-
zátenni. Részben állami, részben önkor-
mányzati tulajdon lesz. 25 %-ot megér, ha
az állam garantálja a mûködtetést. Hogy
erre hogyan lehet majd fedezetet kapni,
arra is van ötlet. Ha eljut olyan fázisba,
tájékoztatni fogom a testületet. A megva-
lósulás a 2015-ös évre koncentrálódna.
Etelvári: A következõ testületnek föl kell
kötni a fehérnemût, hogy a 85 milliót vala-
honnan összekaparja. Természetesen
megéri, én mellette vagyok, mert 85 millió-
ért kapunk egy 400-500 millió Ft-os, vagy
annál nagyobb komplexumot.
Juhász: Ki mehet bele a vízbe?
Dr. Sükösd: Képzési idõben elsõdlegesen
az iskolások, azon kívül mindenki számára
nyitott.

Civil pályázatok
Az egyesületek, civil szervezetek az okta-
tási bizottsághoz nyújthatnak be támoga-
tásra pályázatot, az alapítványok viszont –
jogszabályi változás miatt – a testülethez.
Nedoba: A FÜBE, ha jól olvasom, nem pá-
lyázhat?
Dr. Sükösd: Alapítványként nem, egyesü-
letként igen, amennyiben nem végez poli-
tikai tevékenységet.
Etelvári: Mondjál le egy csomó pénzrõl,
Karcsikám.
Dr. Sükösd: A civil törvény sarkalatos sza-
bályozást vezetett be. Aki például a pályá-
zathoz a közhasznú jelentést nem nyújtja
be, évekre kizáródik.
A polgármester fölhívta a figyelmet, hogy
e változások miatt nagyon körültekintõen
kell az alapítványoknak elkészíteni a pá-
lyázatukat.

Bejelentések
Erõs Ferenc: Elsõbbségadás tábla a Mik-
lós utca, Tisza utca sarkán!
Tóth Béla: Decemberben beírtam a füzet-
be néhány dolgot. Azóta, úgy látom, sem-
mi nem történt. A Kis utca, Nap utca asz-
faltozása nem lesz meg.
Dr. Sükösd: Egyelõre még a kátyúzás sem
történt meg, mert nincsen hozzá anya-
gunk. Sõt, amióta nem indult meg a köz-
munka, azóta emberünk sincs hozzá, de
ebben egy picit javultunk.
Tóth: A Damjanich és az Ó utca sarkánál a
csõtörés nincsen megjavítva.
Szõnyegi Lajos: Ott ismét süllyedés lett, le-
ellenõriztem, másnap megcsinálta a Fe-
jérvíz.
Tóth: Körbe van vágva egy rész, és zúzalék-
kal be van töltve a másik. A 63-ason a Petõ-
fi utcától lefelé a járda nem járda, hanem
sóder, nem lehet rajta rendesen közleked-
ni.

Macsim András: Köszönet az orvosi ren-
delõnek, hogy rendbe lett téve a kinti vako-
lata. A Park presszó elõtt nagy a dzsumbuj.
Föl kellene hívni a tulajdonos figyelmét,
hogy rendbe kellene rakni.

Dr. Sükösd: Megtettük, de megtesszük
még egyszer. A kölcsönkapott vízügyes
munkások így is többet vágtak le, mint
amennyi a mi dolgunk lett volna.

Postafront

Macsim: Ahol történt egy baleset, szé-
gyen, ahogy kinéz a kerítés. Nem tudom,
milyen módon lehetne rákényszeríteni a
baleset okozóit, hogy rakják rendbe. Na-
gyon szomorú vagyok, hogy 3.700 lakos
posta nélkül maradt Miklóson. A megyé-
ben több kis posta üzemel, ahol 1.000 meg
700 lakos van. Eltelt egy hónap, és Varga
Gábor hírét nem hallottuk, hogy tett volna
valamit. Szerintem nem is tudnak a fejesek
errõl a dologról.

Dr. Sükösd: Tudnak róla egészen biztosan
– politikai vonalon és a szervezeti igazgató
is –, mert én küldtem az elsõ levelet.

Macsim: Miklóson jelenleg van négy sze-
mély, aki szeretné a postát megvenni. El-
mentek a postamesterhez, aki a legutóbbi
jelentkezõt azzal utasította vissza, hogy
minek Miklóson posta, amikor Töbörzsö-
kön sincs. Azt kívánom a postamesternek,
hogy az õ édesanyja 30-40 fokos melegben,
vagy mínusz 15-20 fokos hidegben sétáljon
4 km-t és adja fel a csekket. Több mint
1500 aláírást gyûjtöttem. Nem akarok
megbántani senkit, mert szeretem a képvi-
selõtársaimat, de megkérdezem Erõs Ferit
vagy Érsek Enikõt, hány aláírást gyûjtöt-
tek eddig.

Érsek Enikõ: A pusztaegresiek nem kíván-
ják vissza a postát, mert jó a mobilposta, a
postás házhoz megy.

Dr. Sükösd: Erõs Feri volt az elsõ, aki szólt
Varga Gábornak meg nekem is a posta te-
kintetében. Tisztelem az 1500 aláírást, de
megmondtam neked az elején, hogy nem
fog megoldani semmit. Nem fogjuk hagyni
Sárszentmiklóst. Varga Gábor országgyû-
lési képviselõnek fogadóórája lesz, menjél
be hozzá. Engem tájékoztatott, hogy kivel
beszélt. Az újonnan kinevezett Seszták
miniszter úrtól kért idõpontot, mert úgy
tûnik, a posta õhozzá tartozik. Egy meg-
nyújtott választási kampány keretében
meg lehet tenni, hogy elkezdjük számon
kérni a képviselõket, de ahogy az Úrjézus
mondta: az vesse a másikra az elsõ követ,
aki maga még sose vétkezett.

Nem nyert
kamerapályázat

Etelvári: Sajnos nem nyertünk térfigyelõ
kamerákra pályázati támogatást, mert ná-
lunk annyira jó a közbiztonság, hogy ide
nem indokolt térfigyelõ kamera. Hogy tör-
tént ez?
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Dr. Sükösd: Nincs még értesítõ határozat.
Azt tudtuk, hogy forráshiányos lesz a pá-
lyázat, mivel 3200 önkormányzatra volt 1,6
milliárd Ft. Azt gondoltam, hogy statiszti-
kailag a rosszabbak közé tartozunk. Úgy
tûnik, mégsem. Ettõl még ezt a problémát
az idén meg kell oldani.
Etelvári: Olyan pletykát hallottam, hogy
Gyõr meg valamelyik kerület 100 milliós
nagyságrendben nyert.
Dr. Sükösd: Nem néztem meg az egész lis-
tát. A VIII. kerület nyert Pesten nagyobb
mennyiséget.

Hazugság és statisztika

Etelvári: A miniszterelnök úrnak, állam-
titkárnak írok, hogy tudják meg: nálunk se
közbiztonság, se posta, se munkahely. Itt is
emberek laknak, adófizetõ polgárok, mi is
szeretnénk békében, nyugalomban élni!
Jegyzõ asszony mondta, hogy van kis ha-
zugság, nagy hazugság meg statisztika.
Nyugodtan betörhetnek hozzánk, kirabol-
hatnak bennünket, Sárbogárd nem érdem-
li meg, hogy 10 millió Ft-ot kapjon kame-
rákra. Más: a Vertikál nem küldött ki csek-
keket. Így nem tudunk fizetni. Elõfordult
többünkkel, hogy olyan számlával, amit vi-
tattunk, az APEH-hez fordult a cég. A levél
készen van a fogyasztóvédelmi felügyelõ-
ségnek, mert ilyet nem csinálhat. Ráadásul
5-6 évvel ezelõtti számlákat is benyújt vég-
rehajtásra.
Dr. Sükösd: Mindenképpen a Vertikálhoz
kell fordulni, mert kaptunk levelet, hogy
nem kívánják a jegyzõt, mint önkormány-
zati adóhatóságot bevonni a hátralékos dí-
jak beszedésébe, hanem a NAV-hoz for-
dulnak. A Vertikál tart fönn ügyfélszolgá-
latot. Buzdítom a bogárdiakat, hogy ezt a
problémát nyugodtan címezzék Ferencz
Kornél vezérigazgató úrnak, hogy érezze
ezt a dolgot a sajátjának.

Kasza, kátyú, kupi

Etelvári: A József Attila utcai lakótelepen
a derékig érõ gaz miatt föl lehet-e szólítani
az érintett céget, hogy tegyen már rendet?
Az ott lakók föl vannak háborodva.
Dr. Sükösd: Volt egyeztetés velük – vélet-
lenül találkoztam össze velük, nem azért,
mert meghívtak. Itt volt több ember vi-
szonylag magasabb ranggal. A Honvéd
Bajtársi Egyesület vezetõjétõl tudom,
hogy kaptak valami leiratot, hogy a HMEI
ZRt. – aki fönntartja ezt a rendet, vagy ép-
pen rendetlenséget – szeretné a négyzet-
métert csökkenteni, amit rendben kell tar-
taniuk. Ezen többen fölháborodtak, és ír-
tak is nekik, mert bármennyire is próbálják
nézni, az esõzések, egyéb hatására nem
ment össze a lakótelep, és rendet kellene
tartani. A közmunkával nem valószínû,
hogy be tudunk segíteni, mert van elég
négyzetméterünk e nélkül is.
Etelvári: Lesz az idén közmunka Sárbo-
gárdon?
Dr. Sükösd: Van most is, csak kevés em-
berrel. Most 24 embert tudtunk fölvenni.
A munkavezetõk és a mûszaki osztály 10

éves tapasztalatát vettük figyelembe, hogy
kik azok, akikkel hatékonyabb munkát le-
het elvégeztetni, illetve figyelembe vettük
az intézményvezetõk kéréseit. 10 damilos
kaszást a vízügyi igazgatóságtól kaptunk
kölcsön. A mezõgazdasági program is zaj-
lik, ezért egyelõre kevesen vannak. Azt
hallani, hogy augusztusban lesz a követke-
zõ felvétel, de ezt egyelõre megerõsíteni
nem tudom.
Etelvári: Kérdezik, mikor lesznek megcsi-
nálva a kátyúk, mert annyira mennek tönk-
re az útjaink.
Dr. Sükösd: Nem tudom. 3 karbantartónk
van, de ipari mennyiségû munkát tudnak
elvégezni a rendelkezésre álló keret terhé-
re.
Etelvári: Jelezték, hogy a rendelõintézet
vécéjében nincs papír. Meghalt egy idõs
bácsi, akinek volt 3-4 présháza a szõlõhe-
gyen, ahol összegyûjtött mindenféle sze-
metet. Az ÁNTSZ-nek jeleztem a dolgot.
Azt mondták, vigyek 3.000 Ft-ot, hogy fog-
lalkozzanak ezzel a dologgal. Megmond-
tam, hogy képviselõként jöttem, és olyan
helyzetre szerettem volna fölhívni a figyel-
met, ami esetleg betegséget okozhat. To-
vább küldtek. Nem tudom, akkor miért
vannak?
Dr. Sükösd: Ebben az ügyben a járási hiva-
tal vezetõjéhez fordulhatsz. Amikor vala-
minek a tulajdonosa elhunyt és örökös
meg még nincs, olyankor passzív alanyt el-
járás alá vonni nehéz. Tény, hogy van arra
lehetõségük, hogy egy járványveszélyes
helyzetet akár a tulajdonos ellenében is el-
hárítsanak.
Nedoba: A térfigyelõ kamerák kérdése sa-
ját költségvetésbõl az idén meg fog való-
sulni, az elmondottakból úgy értelmeztem.
Dr. Sükösd: Ezen egyensúlyozunk. Ami-
kor a 10 millióra viszonylag könnyedén rá-
bólintottunk, még nem láttuk pontosan a
kártérítési kötelezettségünk mértékét.
Ennek ellenére keressük a megoldást.
Nedoba: Ez még októberig megvalósul?
Dr. Sükösd: Azt gondolom, igen. Tisztes-
séges ember kötelezettséget magának vál-
lal, nem másnak.

Jó ügy érdekében

Nedoba: Nem szoktam más körzetébe be-
leavatkozni, de ahogy járok Mezõszilasra a
munkámból eredõen, nem tudom megáll-
ni, hogy ne szóljak. A régi pálinkafõzõnél a
térköves buszmegállót a természet már
visszaveszi.
Dr. Sükösd: Ezt Juhász képviselõtársunk
egyszer már jelezte, akkor letakarítottuk,
de visszanõtt.
Nedoba: Lepermetezzük. Az nem nagy
költség és nem nagy munka. Ne bagatelli-
záljuk el a posta kérdését. Azt kérem Var-
ga Gábortól, hogy jöjjön el a következõ
testületi ülésre augusztusban, és mondja
el, mi történt, mit tett.
Juhász: Ne akard.
Nedoba: De akarom, hogy mondja el itt.
Ne miattam, hanem a lakosság miatt, aki
megválasztotta. Elfogadhatatlannak tar-
tom, hogy fogadóórája van, és mi menjünk

oda. Támadják a képviselõket, holott ez
túlnõtt rajtunk. Varga Gábor meg szépen
azt mondja, hogy itt se vagyok, ott se va-
gyok, csak megnyomom a gombot, aztán
kész. Tegyen valamit, mondjon igent, vagy
nemet!

Juhász: A Szent István út déli felén renge-
teg kátyú van. 2020-ig útfejlesztésre uniós
forrás nem lesz. A következõ 4 évben sem
lesz felújítva a Szent István út?

Dr. Sükösd: A városrehabilitációba aka-
rom ezt beleérteni, ami 95 milliós forrás.

Juhász: Hagyd, hogy lehülyézzenek, csak
csináld meg. Jó ügy érdekében el kell visel-
ni. A kaszálásokkal nagyon késõn értek ki
az emberek Töbörzsökre, de aztán szép
munkát végeztek. A pörköltfõzõn a neve-
zési díjakkal mi lett? Elengedtétek a füle-
tek mellett, és égeti magát a város?

Dr. Sükösd: Megmaradt a nevezési díj.
Azért van ennek jelentõsége, mert aki be-
fizet, az biztosan megérkezik, és biztosan
nincs hõzöngés.

Juhász: Visszajött a pénz?

Dr. Sükösd: Vissza. Ha másra nem, akkor
a városi ünnepekre fogjuk fölhasználni.

Reklám a piacnak

Gilicze Tamás a piacozók képviseletében
szólalt fel: A sárbogárdi piac fellendítésén
dolgozom, mint önkéntes, illetve árulok is.
A piac nagyon szépen fejlõdik. Már 8-10
rendszeres termelõ van, akik szerdán, pén-
teken, szombaton árulnak, illetve van 2
egyéni vállalkozó is rajtam kívül. A két te-
tõszerkezet közötti rést át kellene hidalni
olyan szerkezettel, ami a vizet elvezeti,
mert a hátsó standrész ázik és így 2-3 év
alatt leamortizálódhat. Ha esik az esõ és
fúj a szél, akkor bever. Most a Dészolg üze-
melteti a piacot, de a helypénzek havi
40-50 ezer Ft-os bevételt jelenthetnének
az önkormányzatnak. A mezõgazdasági
programban termelt termékek hol kerül-
nek értékesítésre? A közvécénél a nyo-
mást kellene növelni.

Dr. Sükösd: A dilatációs hézagot nem le-
het teljesen eltüntetni. Hogy mit lehet vele
csinálni, azt a mûszakis kollégák megné-
zik. Tudtuk, hogy a piacra bever az esõ,
mert nincs oldala, de mindenhol ilyen,
ahol ezzel a dizájnnal készül. Nem piac-
csarnok építésére nyertük a pályázatot. Az
önkormányzat nincsen abban a helyzet-
ben, hogy piacfelügyelõvel bõvítsük a lét-
számot. A mezõgazdasági termékek egy
része vélhetõen itt lesz értékesítve, a másik
részét természetbeni segélyezés formájá-
ban lehet szétosztani.

Gilicze T.: Van egy óriás plakát a vasúti át-
járó után, ahol kanyarodik az út, amit ki le-
hetne használni a piac népszerûsítésére –
többek között.

Dr. Sükösd megköszönte Gilicze Tamás
munkáját, amit a piacért tesz.

Hargitai–Kiss Virág



Bogárd és Vidéke 2014. június 19. NYÍLT TÉR / HÍREK, ESEMÉNYEK 5

Leragasztott postaláda
Betapasztották a miklósi pos-
taláda „száját”, még egy döfést
adva ezzel az ott lakóknak. Se
ki, se be nem mehetnek levelek
a településrészen…
Lehet, hogy túlzok, ha rossz-
májú jelzésnek ítélem meg ezt
a Magyar Posta részérõl: aki
ágálni mer a fiók megszünteté-
se ellen, az így jár – a külvilág-
gal való érintkezés minden le-
hetséges postai útját lezárják a
miklósi emberek elõtt (a kéz-
besítés kivételével).
Hogy miért nem tartja szüksé-
gesnek a miklósi fiók fenntar-
tását a posta, annak valódi okát nem tudjuk. Pedig, ahogy a testü-
leti ülésen Macsim András szájából elhangzott: lenne jelentkezõ
a fiók üzemeltetésére.
Kíváncsian várjuk a további fejleményeket, amiket várhatóan az
augusztusi ülésen tudhatunk meg.

Hargitai–Kiss Virág

Biciklis sérült

2014. június 14-én délelõtt egy 17 éves székesfehérvári lány kerék-
párral közlekedett a 63-as számú fõúton Sárbogárd felõl Székes-
fehérvár irányába, amikor a 89+300 kilométerszelvényben össze-
ütközött egy Skoda Fabia típusú személygépkocsival. Az ütközés
következtében a kerékpár a jobb oldali árokba csapódott, a ke-
rékpáros az útpadkára esett és megsérült.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

KÉK HÍREK

Saját életére tört

Június 10-én délután egy sárkeresztúri férfi tett bejelentést, hogy
élettársa a lakásába bezárkózott, aki a délelõtt folyamán öngyil-
kossági szándékát hangoztatta. Mivel a helyszínen a kopogtatás-
ra, kiabálásra sem nyitott ajtót a hölgy, a rendõrök behatoltak a
lakásba. Az egyenruhások azonnal mentõt hívtak az ott fekvõ,
eszméletlen nõhöz, akit a Fejér Megyei Szent György Kórházba
szállították.

Vasszamár

Június 11-én a Sárkeresztúri Rendõrõrs rendõrei Sárkeresztúr
belterületén igazoltattak egy 21 éves férfit, aki kerékpárján vas-
anyagot szállított. A vashulladékkal kapcsolatban megállapítot-
ták a járõrök, hogy az Aba külterületén lévõ pincesorról szárma-
zik, ahonnan az elkövetõ lefeszítette és eltulajdonította a vasat.

Fû a kesztyûtartóban

Június 13-án este a járõrök a 63-as fõúton, a Sárbogárd és Rét-
szilas közötti útszakaszon ellenõriztek egy gépkocsit és annak so-
fõrjét. Az rendõrök a jármû átvizsgálása során a kesztyûtartójá-
ban két zacskóban növényi származékot találtak, melyrõl a vezetõ
úgy nyilatkozott, hogy kábítószer. A 19 éves simontornyai férfit az
egyenruhások elõállították a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra,
ahol gyanúsítottként hallgatták ki a nyomozók kábítószer birtok-
lásának vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt.

Kellemetlen lehelet

Június 13-án hajnalban a Sárbogárdi Rendõrkapitányság körzeti
megbízottja Kislókon igazoltatott egy 44 éves vajtai lakost, aki
gépkocsival közlekedett. Az igazoltatás során a körzeti megbízott
a személy leheletén alkoholszagot érzett, ezért vele szemben al-
koholszondát alkalmazott, amely pozitív értéket mutatott. A gép-
kocsi vezetõjét vér- és vizeletmintavétel céljából a Sárbogárdi
Rendõrkapitányságra elõállította. Vele szemben szabálysértési
eljárás indult.

Sárbogárdi Rendõrkapitányság

Razzia a „füvésznél”
Június 4-én, szerdán délelõtt annál a sokat emlegetett Bercsényi
és Rózsa utca sarkán lévõ lakóháznál razziáztak rendõrök, ahol
egy vállalkozó – állítása szerint legális – fûvel (mások szerint ille-
gális droggal) kereskedik. A „mûsornak” többen fül- illetve szem-
tanúi voltak.
Azonnal érdeklõdtem a Fejér megyei rendõrségi sajtószóvivõnél,
aki a Tolna megyei szóvivõhöz irányított, mivel – mint kiderült – a
Nagydorogi Rendõrõrs munkatársai tartottak házkutatást a ne-
vezett helyen. Az ügy részleteirõl frissiben nem adtak informáci-
ót, mondván, hogy az az eljárás sikerét veszélyeztetné.
Huszti Gábor r. fõhadnagy, Tolna megyei rendõrségi szóvivõ írás-
beli tájékoztatása június 18-án érkezett meg szerkesztõségünk-
höz.
Eszerint a Nagydorogi Rendõrõrs munkatársai házkutatást tar-
tottak a 22 éves sárbogárdi M. M.-nél. Tõle kisebb mennyiségû
kábítószergyanús növényi származékot foglaltak le, majd a fiatal-
embert elõállították és gyanúsítottként hallgatták ki új pszicho-
aktív anyaggal visszaélés bûntett elkövetésének megalapozott
gyanúja miatt. A lefoglalt anyagot a szakértõk vizsgálják, a gyanú-
sított szabadlábon védekezhet.
Elõjátéka volt az eseménynek a június 4-ét megelõzõ egyik napon
egy tüntetõ fiatalember hangos agitálása a városban a vállalkozó
ellen. A tüntetõ elmondta: õ nem fél, és minden követ megmoz-
gat, hogy ne tegyen több embert tönkre a „füvész” az árujával.

Hargitai–Kiss Virág
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A Sárbogárdi Tankerület
pedagógusünnepe

Június 11-én, szerdán rendezték meg a
tankerületi pedagógusnapi ünnepséget a
Cecei Mûvelõdési Házban. A térség peda-
gógusai nagy számban fogadták el az invi-
tálást, hogy az elképzeléseknek megfelelõ-
en minden évben más település lássa ven-
dégül a pedagógusokat. Az ünnepi alkal-
mat megtisztelte jelenlétével Simon János,
a Sárbogárdi Járási Hivatal vezetõje és
Nagy Lajos, Alsószentiván község polgár-
mestere is.
Az ünnepséget Király László, a vendéglátó
Cecei Általános Iskola igazgatója nyitotta
meg. Õt Lehota Eszter és Pajor Lili furu-
lyajátéka követte. Ezután a cecei 2. évfo-
lyamosok elõadásában Lázár Ervin „Vacs-
kamati virágja” címû dramatikus játékát
tekinthették meg a vendégek. Pajor Lili 3.
a osztályos tanuló Körmendi Gitta „Peda-
gógusnapi vallomás” címû versét szavalta
el az ünnepelteknek.
A mûsorszámok után Szilágyiné Németh
Sarolta tankerületi igazgató asszony ünne-
pi köszöntõje következett, amit a Pedagó-
gus Szolgálati Emlékérmek átadása köve-
tett. A méltatást a tankerületi igazgató
asszony mondta el, a díjakat az intézmé-
nyek vezetõi adták át a kitüntetetteknek.
A díjak átadását követõen Donászi Magda
„Ma szívünk ünnepel” címû versét Fésü
Fanni 8. b osztályos tanuló mondta el, amit
Kacz Kornélia és Fésü Fanni furulyajátéka
követett.
A díjak átadásának folytatásaként az in-
tézményvezetõk által adományozott dicsé-
retek átadására került sor. Minden igazga-
tó a méltatást követõen virággal és elisme-
rõ oklevél átadásával díjazta az intézmé-
nye dolgozóit.
Az ünnepséget a Cecei Általános Iskola
kamarakórusának nyárköszöntõ dalcsok-
ra zárta.
Az ünnepi köszöntés után egy kis uzsonná-
ra látták vendégül a hozzájuk ellátogató
pedagógus kollégákat a cecei vendéglátók,
amit a tankerület pezsgõs köszöntése tett
még ünnepibbé.
Mindenkinek nagyon köszönjük, hogy el-
fogadták a meghívást és eljöttek a tankerü-
leti pedagógusünnepre. Így együtt köszön-
töttük egymást, együtt örültünk a díjazot-
tak elismerésének.

Szabóné Várady Katalin igazgatóhelyettes

Díjazottak

Miniszteri Elismerõ Oklevél: Zámbó Tibor,
Benedek Jenõ, Györök Ágnes.
Pedagógus Szolgálati Emlékérem: Dobai
Teréz, Papp János Gyuláné, Tóth Gyu-
láné.
KLIK által adományozott emléklap: Tasi Dá-
niel, Tóthné Gödör Tímea – Mezõszilasi
Németh László Általános Iskola; Kurjáné

Tóbel Mária – Sárszentágotai Általános
Iskola; Suhaj Józsefné, Benedek Márta –
Sárkeresztúri Általános Iskola; Csibrikné
Dobai Orsolya – Sárszentmiklósi Általá-
nos Iskola Nagylóki Tagiskolája; Fodor
Erzsébet Márta, Tóthné Huszár Magdol-
na – Sárszentmiklósi Általános Iskola; Ka-
száné Szászi Edit – Sárbogárdi Mészöly
Géza Általános Iskola Szent István Tagis-
kolája; Szénásiné Szabó Marianna, Hor-
váthné Horváth Irén – Sárbogárdi Mészöly
Géza Általános Iskola; Pribék Erika –
Cecei Általános Iskola Alsószentiváni
Tagiskolája; Farkasné Gúth Gabriella –
Cecei Általános Iskola Alapi Tagiskolája;
Kiss Tiborné, Tornócziné Bondor Csilla –
Cecei Általános Iskola.

Meghívó
A TÁMOP 3.2.3/A-11/1-2012-0030

számú pályázat keretében

június 19-én, csütörtökön
18.00 órakor a

II. MEZÕFÖLDI
CSUTKATÁBOR
GÁLAMÛSORA

lesz a Sárszentmiklósi Általános Iskolá-
ban, melyre szeretettel meghívjuk.
A mûsoron bemutatkoznak a néptán-
cosok, énekesek, kiállítást szerveznek a
tûzzománc, festészet, gyöngy szakkör
résztvevõi. Beleolvashatnak a „Misu-
link” elektronikus sajtó cikkeibe. A mû-
sor után táncház (zenél a Kóborzengõ
zenekar) és egy kis vendéglátás várja a
vendégeket.
Várjuk szeretettel!

Horváth Ferencné igazgató
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Miklósi hírcsokor
Évbúcsúztató túrán az 5. évfolyam

Június 10-én, kedden kirándulni volt az 5. évfolyam Rácalmáson.
Mikor odaértünk, tízóraiztunk a múzeumnál, majd kirándulni
mentünk a rácalmási Nagy-szigetre, ahol az ártéri tanösvényt jár-
tuk be vezetõ segítségével. A tanösvény mellett voltak tájékoztató
táblák is. Ezután visszatértünk a múzeumhoz, ahol megnéztünk
három kiállítást, melyek a halászatról, Afrikáról és Rácalmás tör-
ténetérõl szóltak. Majd megebédeltünk a múzeumkertben, vicce-
lõdtünk, vízi csatáztunk és fotózkodtunk is. Aztán elmentünk egy
jó fagyizóba hûsíteni magunkat, majd kagylókat gyûjtöttünk a
Duna árterén. Bár nagyon melegünk volt és a szúnyogok sem
kíméltek bennünket mégis jól éreztük magunkat.

Tatai Boglárka, Farkas Margit, Téglás Kata Sára

„Klímaõrjárat” vetélkedõ

Május 30 -án a Sárszentmiklósi Általános Iskola „Kék cinegék”
nevû csapata a „Klímaõrjárat” verseny regionális fordulóján vett
részt Veszprémben, a Séd-patak völgyében. Ide a Közép-Dunán-
túli régió döntõjébe (Fejér, Komárom–Esztergom és Veszprém
megye) 169 csapatából a nyolc legjobb csapat jutott be. Csopor-
tunkat Ellenbruck Krisztina, Inotai Laura, Tatai Boglárka ötödik
osztályos tanulók alkották.

Fél nyolckor indultunk el a döntõ helyszínére. Az idõjárás sajnos
nem nagyon kedvezett nekünk, mert hideg volt és nagyon fújt a
szél. Az elsõ feladatban a park fáira kifüggesztett kis papírokat
kellett megkeresnünk egy borítékban lévõ utasítás alapján. Meg-
fejtésnek így egy szót kaptunk, ha a feladatokat jól oldottuk meg.
A második fordulóban egy feladatlap kitöltése volt a munkánk, a
Föld védelmével kapcsolatos kérdésekkel, keresztrejtvényekkel
és még sok mással. A verseny harmadik részében mi egy, az elõzõ
–internetes – fordulóban elkészített plakát bemutatására vállal-
koztunk. Erre már korábban felkészültünk – rappet írtunk a ter-

mészetvédelemmel kapcsolatosan. Ezzel és a többiek produkciói-
val zárult a verseny.
A több órás megmérettetés eredményhirdetésére két órakor ke-
rült sor, ahol megtudtuk, hogy ötödik helyezést értünk el. Nagyon
örültünk a jó eredménynek és a nyereményeknek is. Fáradtan, de
élményekben gazdagon indultunk haza. A vetélkedõt a Magyar
Természetvédõk Szövetsége szervezte.

Tatai Boglárka 5. b osztály

II. Csutkatábor

A TÁMOP 3.2.3/A-11/1-2012-0030 számú pályázat keretében
2014. június 16-a és 23-a között szervezzük a II. Csutkatábort. A
program: szakköri tevékenységek, mûhelyek (gyöngyfûzés, nép-
tánc, népdaléneklés, tûzzománc, festészet, elektronikus sajtó),
közösségi játékok, sport, kirándulás. A tábor kiállítással egybekö-
tött gálamûsora június 19-én, csütörtökön lesz 18 órai kezdettel.

Horváth Ferencné

Gyereknap a Mészölyben
„A játék. Az különös.”

A gyermeknap a világ sok országában ünnepnap. A nemzetközi gyermeknap megünneplése Törökországból ered. Magyarországon
1931-tõl ünneplik, akkor még gyermekhétnek hívták.
Iskolánkban – a régi hagyományhoz hûen – rendhagyó gyermekhetet tartottunk az iskolaév utolsó napjaiban. Napközis pedagógusa-
ink nagy örömmel és sok ötlettel készültek a délutánokra, hiszen tudjuk, hogy a játék milyen fontos szerepet tölt be a gyermeki létben.
Kedden játékos sport- és akadályversenyeken vettek részt a gyerekek, szerdán kézmûves-foglalkozáson készíthettek különbözõ játé-
kokat.
Csütörtökön eljött az igazi gyereknapi dél-
után. Minden napközis diák és nevelõ aktív
részese volt a rendezvénynek. A sportpá-
lyán focimérkõzések zajlottak. Az udvaron
változatos feladatokra lehetett jelentkezni,
mint halhorgászás, almahalászat, amõba
festett kavicsokkal, lekvároskenyér-evõ ver-
seny, konzervdoboz-piramis eltalálása, gu-
mikesztyûfejés, homoklufi célba dobása,
minél több vattapamacs felszedése orral,
célba dobás lyukas ponyván keresztül, átke-
lés madzaglabirintuson. Senkinek sem ma-
radt el a jutalom: a cukorka, a csokoládé és
az üdítõ. Vidáman, sok nevetéssel, jó kedv-
vel telt ez a pár nap.

Napközis munkaközösség
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II. Egészségnap
a kultúrban

Második alkalommal rendezett egészség-
napot a Sárbogárdi Kulturális Egyesület a
József Attila Mûvelõdési Központban,
ami ugyanolyan sikert aratott, mint az elsõ.
A rövid megnyitót követõen jöttek és jöt-
tek az érdeklõdõk, akikre számos új prog-
ram várt a legutóbbi rendezvényhez ké-
pest.

A különféle egészségügyi szûrések mellett
volt lehetõség véradásra. A gyermekeket a
Pedagógiai Szakszolgálat és a Csipike
Egyesület munkatársai egy felfedezni való
játékbirodalommal várták a nyugdíjas-
klubban.

A nevelési–oktatási intézményekbõl több
csoport is egymásnak adta a kilincset. Re-
mek alkalom volt ez számukra az egészsé-
ges életmód összetevõinek megismerésére
és a játékra egyaránt. E játékok valójában
„munkaeszközök”, hiszen a fejlesztésben
vannak a szakemberek segítségére.

Az elõtérben a Patkó csárda szemrevaló és
az ízlelõbimbóknak is kedves szendvicseit,
ételeit kóstolhattuk végig. Desszertként
mézbõl és malomkerék nagyságú sajtokból
lehetett válogatni és vásárolni. Ugyanak-
kor táplálkozás-kiegészítõk, szépészeti
termékek megismerésére is lehetõség
nyílt, s az asszonynépnek való edények, ék-
szerek közül választhattak kedvükre valót
az érdeklõdõk.

A szervezõk arról is gondoskodtak, hogy
ne csak a szavak szintjén beszéljünk az
egészségrõl, de mozoghassunk is. A kultúr
elõtt pingpongasztalt és kosárpalánkot ál-
lítottak fel, Bíró Kriszti pedig a gyerekeket
frissítette fel zenés mûsorával.

Remek és hasznos idõtöltést nyújtott min-
den korosztálynak, látogatónak ez a nap!

Hargitai–Kiss Virág

MEGHÍVÓ
Sárhatvan lakosainak nevében

tisztelettel meghívjuk
a sárbogárdi lakosokat

2014. június 21-én
18 órai kezdettel a

II. SÁRHATVANI
SÍRKÁPOLNAI
KONCERTRE.
Mûsort ad a sárbogárdi
Huszics Vendel Kórus.

Tisztelettel várunk mindenkit!

KÖZHÍRRÉ
TÉTETIK!

Az Úr 2014. évének
június havának 21. napján

AMATÕR
NÉPTÁNCTALÁLKOZÓ

rendeztetik a Szent Iván-éji
tûzugrás jegyében
Sárkeresztúron.

Helyszín:
Bella István Mûvelõdési Ház.

Programok: 16:00: táncegyüttesek bemutató-
ja. 19:00: elõadás a széki hagyományokról,
majd széki táncház (muzsikál: Szedtevette Ze-
nekar, a táncházat vezeti: Tóth Zoltán). 21:30:
tûzugrás.
A találkozón résztvevõ táncegyüttesek: Mezõ-
falvi Néptáncegyüttes (Mezõfalva), Szent-
györgy Néptáncegyüttes (Mezõszentgyörgy),
Mezõföld Népi Együttes (Alap), Kacifánt Tánc-
együttes (Sárkeresztúr).
A találkozó a Vidékfejlesztési Minisztérium és a
Hungarikum Bizottság támogatásával valósul
meg „a nemzeti értékek és hungarikumok gyûj-
tésének, kutatásának, népszerûsítésének,
megismertetésének, megõrzésének és gondo-
zásának támogatására” kiírt pályázat keretei
között.
Sok szeretettel hívunk és várunk minden ked-
ves érdeklõdõt!

Sárkeresztúr Község Önkormányzata
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Zengõ hírmondó
Évzáró kirándulás

a pusztaegresi óvodában

Év elején a szülõkkel közösen megbeszéltük, hogy az év végi ki-
rándulást a Tropicariumba szervezzük. Május közepén elkezdtük
felmérni a jelentkezõk számát, ami nagy örömünkre igen szép
számú lett. Az óvodai szervezésbõl családi kirándulás lett, mivel
59-en jelezték, hogy részt szeretnének venni az eseményen.

Június 13-án a reggeli órákban a sárbogárdi vasútállomáson gyü-
lekezett „kis csapatunk”. Szülõk, gyerekek izgatottan várták a vo-
nat indulását, ami hamarosan meg is érkezett, és zsibongva száll-
tunk fel a szerelvényre. A gyermekek nagyon élvezték a vonato-
zást; akadt olyan is, aki most ült rajta elõször.
A Tropicarium felejthetetlen élményt nyújtott gyereknek, fel-
nõttnek egyaránt. Az állatkert lakói között megtalálhatóak voltak
az egzotikus hüllõk, kétéltûek, aligátorok, pici majmocskák, a sza-
badon repkedõ madarak és több ezer színes halfaj. Gyermekein-
ket a cápaakvárium és a rájasimogató vonzotta leginkább. Még
sokáig elnézelõdtünk volna, de a vonat indulása közbeszólt.

A vonaton örömmel mesélték egymásnak a látottakat. A kiseb-
bek a sok látnivalótól nagyon elfáradtak és édesanyjuk ölében
aludtak el.

Czeinerné Takács Tünde óvodapedagógus

IV. Egészségnap a Zengõben

Az „Egészséges Óvodások Sárbogárdon TÁMOP 6.1.2-11/1-
2012-1564” projekt keretében rendeztük meg június 4-én a IV.
Egészségnapot óvodánkban. Ezen a szép, napsütéses napon óvo-
dánk összes gyermeke, dolgozója, mozogni vágyó anyukája, apu-
kája kisétált az Ifjúsági parkba, hogy ismét mozgással töltsünk el
egy egész délelõttöt.
A bemelegítõ futás után Németh Mariann vezetésével közösen
aerobikoztunk, melyet a gyerekek és a felnõttek egyaránt élvez-
tek. Ezután próbálhatták ki a gyerekek a parkban kialakított aka-
dálypálya négy állomását. Egy állomáson egyszerre mindig csak
két csoport ügyeskedhetett, vagy éppen versenyezhetett egymás-
sal. A gyerekek körében a legnépszerûbb a roller- és a kerék-
pár-akadálypálya volt, ahol nagyon ügyesen szlalomoztak a bóják
között, de nagy élvezettel vették birtokba és próbálgatták a
gördeszkapályát is. Ezeken kívül még kipróbálhatták erejüket,
gyorsaságukat, ügyességüket a célba dobás, zsákban futás, kötél-
húzás, kapura rúgás, nyári sítalpazás, ugróiskolázás során is.
Ennyi mozgásos játék közben igazán jólesett a fák árnyékában el-
fogyasztott pogácsa és gyümölcslé.
Kellemesen elfáradva tértünk vissza óvodánkba, ahol finom gyü-
mölcsök várták a gyerekeket. Az eper, nektarin, sárgadinnye, gö-
rögdinnye illata, ízvilága már a közelgõ nyári szünet hangulatát
idézte fel bennünk ezen a szép júniusi délelõttön.

Pálinkásné Horváth Erzsébet óvodapedagógus,
Sárbogárdi Zengõ Óvoda

Családi nap Sáregresen
A sáregresiekrõl köztudott, hogy remek közösséget tudnak alkot-
ni. Ha összefogásról, programszervezésrõl van szó, akkor rájuk
lehet számítani. A szombati családi napon is ez látszott: délelõtt a
már korábban felállított sátrak alá költözhettek a fûszerek, hú-
sok, zöldségek és a jókedv társaságában azok, akik neveztek a fõ-
zõversenyre és szerették volna lekenyerezni a zsûri ízlelõbimbóit.
Szeretem látni a fõzõverseny elõkészületeit és eredményeit; nagy
kár, hogy újságon és tévén keresztül nem lehet átadni az ízeket és
illatokat, amelyek a levegõben kavarognak, mikor tízesével fõnek
a jobbnál jobb ételek.
A futballbajnokságba nevezõket egy cseppet sem zavarta, hogy a
pálya nem olyan zöld vagy friss, mint egy a bajnokságok alatt he-
tente gondozotté, hiszen a sportban sokkal fontosabb a jó társa-
ság és a csapat holmi sárguló fûnél. Persze, kis túlzással mondtam
mindezt, viszont a játékosok valóban a játék öröméért jöttek el
Sáregresre. A meccseken minden korosztály képviseltette magát
– hol családtagok, hol barátok játszottak egymás ellen. Szerencsé-
re nem volt égetõ hõség, így remélhetõleg magához mérten min-
denki százhúsz százalékot nyújtott, délutánra pedig kellõképpen
elfáradt.
Idõvel elõkerültek a gyerekjátékok is. Ne gondoljuk, hogy csak
néhány labdáról vagy ugrálókötélrõl van szó! Megszámolni is ne-
héz, hányféle játék és sportszer volt a futballpálya körül; még
pingpongasztalon is lehetett páros meccset játszani!
Az ételek elkészültével fejem kapkodtam az elõttem elhaladó,
szépen tálalt pörköltekre és tokányokra, a késõbb megjelenõ sü-
teményekrõl nem is beszélve. Sajnálkozhatott az elszánt diétázó!
A szigorú zsûrinek (Boza Kristóf, Méhes Lajosné, Varga Gábor)

nem volt egyszerû dolga, hiszen az ínycsiklandó illatok és a remek
látvány mellett az ízeket is díjazni kellett. Idén fõképp azok az éte-
lek nyerték el a zsûri tetszését, amelyek karakteresebb ízvilágot
képviseltek.

A fõzõverseny eredményei a következõk lettek: 1. Tarka Family,
2. Sáregres Polgárõr Egyesület, 3. Bajnok Csapat.

A futballkupában elsõ lett a Cece 2., második a Gömbvillámok,
míg a dobogó alsó fokát a Cece 1. foglalhatta el.

Menyhárt Daniella
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Isten élõ Lelke jöjj…
És a Lélek azonnal elragadta õt a pusztába.
És ott volt a pusztában negyven napig kí-
sértetve a sátántól, és a vadállatokkal volt
együtt; és az angyalok szolgáltak néki. Márk
1,12-13.
Micsoda világba enged betekintést ez a
szöveg! Teljes ranglétrát mutat be. Hadd
soroljam fentrõl lefelé: a Szentlélek – an-
gyalok – ember – állatok – Sátán. Hogy ér-
telmezzük? Mesevilágba kerültünk?
Meggyõzõdésem, hogy itt a teljes valóság
tárul szemünk elé. Meglátjuk a világot
olyannak, amilyen: Sátán és démonok,
mohó, ösztönszerû állati lények – de an-
gyalok és a Szentlélek is. S az ember ott áll
a Szentlélek és a démonok között.
Szinte eláll a lélegzetünk ettõl a világkép-
tõl. Eszembe jut egy élményem: az elsõ vi-
lágháború után a tübingeni teológián ta-
nultam. Télen egy idõs professzor reggel 7
és 8 között tartott elõadást. Nem volt fûtés,
nem volt világítás, minden hallgató gyer-
tyát hozott magával. A meghitt látvány ka-
rácsonyi hangulatot teremtett. Mintha
még most is hallanám a tanár hangját:
„27. §: Angeológia, vagyis angyalokról szó-
ló tanítás: angyalok minden primitív vallási
elképzelésben elõfordulnak. A mitológia
területére tartoznak. – 28. §: Démonok,
vagyis az ördögökrõl szóló tanítás. A 27.
§-ban mondottak vonatkoznak erre is. 29.
§…”
Nos, én inkább hiszek Isten Igéjének és sa-
ját tapasztalataimnak, mint ennek a tudós
embernek. Ilyen ez a világ. Szemünk csak a
háromdimenziós dolgokat látja, de érez-
zük rejtett hatalmasságok munkáját. Alap-
jában véve pontosan tudjuk, hogy van ör-
dög, hogy van Szentlélek, s mi ott állunk a
kettõ között.
Bibliai Igénk egyetlen embert mutat az an-
gyalok és démonok között. Nem akármi-
lyen ember – az emberré lett Isten, Jézus
Krisztus. Az Ótestamentum kezdetén

ugyanilyen helyzetben látjuk Ádámot, az
elsõ embert: ott van Isten és a kísértõ, az
ördög között. És az Újtestamentum
ugyanezzel a szituációval kezdõdik: Jézus,
akit a Biblia „második Ádámnak” nevez,
Isten hatalma és a démonok között.
Milyen rendezett és világos itt minden! Sá-
tán tehetetlen. Kísérlete az ember Jézussal
csõdöt mond. Az ember ember marad, az
állat állat. Isten Lelke úr a helyzet felett.
Az égi követek, az angyalok pedig az Úr Jé-
zus szolgálatára állnak. Csodálatos rend.
De mi volt az elsõ ember esetében? Ott Sá-
tán irányította a helyzetet és az embert ál-
lattá züllesztette. Kain agyonverte Ábelt.
Gyûlölet, szennyes ösztön, halál mint za-
varos áradat törtek be a világba. Az angya-
lok ellenségesen szembefordultak az em-
berrel. Egyikük kivont karddal állt a Para-
dicsom elõtt. És Isten Lelke elhagyott egy
elátkozott emberiséget.
És mi a helyzet velünk? Természettõl fog-
va mindnyájan az elsõ Ádám gyermekei
vagyunk, vagyis a láthatatlan világot illetõ-
en irtózatos felfordulásban élünk. Démo-
nok hatalmaskodnak felettünk. Állati ösz-
tönök tartják a gyeplõt. Isten Lelke csend-
ben eltávozott, és Isten angyalai készen
állnak az ítéletre.
Túlzás? Hadd utaljak csak legfrissebb ta-
pasztalataimra: politikai szenvedélyek
tombolnak féktelenül, hûség és tiszta er-
kölcs mehet a pokolba, házasságok sza-
kadnak szét és síró gyerekek maradnak
vissza; itt az egyik kétségbeesve eldobja az
életét, fiatal fickó betör valahova és sírva
bizonygatja, hogy maga sem tudja, hogy ju-
tott idáig, ott a másik gyalázatos szexuális
függõségben nyomorog, s a harmadik el-
adta magát az alkoholnak.
Hadd ne folytassam! Túlzás volt, amikor
azt mondtam, hogy az ember ott áll az ör-
dög és a Szentlélek között? A bûneset óta
eldöntött dolog: az ördögöt a Szentírás „e

világ istenének” nevezi, a démonok fuvo-
láznak, és az ember táncol rá. Ez az oka a
nyugtalanságunknak, ez a betegségünk.
Ilyen az ember a maga valóságában.
Ha minden csalóka látszattól mentesen
megláttuk a világot olyannak, amilyen, ak-
kor tûnik fel, milyen lenyûgözõen szép a
mai textusunk. Itt helyreállt a rend: Isten
Lelke uralkodik, az angyalok szolgálnak az
Isten Fiának, az állati lények a pusztában
maradnak, és az ördögnek semmi hatalma.
Az Isten Fia azonban nem csupán azért
lett emberré, hogy megmutassa: milyenné
kell lennie a világnak és benne az ember-
nek. Õ Megváltóként jött közénk. Azért
halt meg a kereszten, hogy megszabadít-
son a sötétség hatalmából, Sátán zsarnok-
sága alól. Krisztus uralma alá kerülve bele-
igazodunk ebbe a szép rendbe: Isten Lelke
irányítja az életünket, és az angyalok szol-
gálnak nekünk. Hiszen ez áll a Bibliában:
„Az angyalok ki vannak küldve szolgálatra
azokért, akik örökölni fogják az üdvössé-
get.” Az állati lényeknek, indulatoknak ta-
karodniuk kell tõlünk, és az ördög hatalma
megtörik.
Végül szinte félelemmel mondom, mert az
ördög is itt van és fülel, de mégis meg kell
vallanom: aki hitben Jézus Krisztushoz
tartozik, az „megmenekült a sötétség ha-
talmasságaitól”. Sátán ereje leginkább ab-
ban van, hogy elfogadtuk tõle a bûn fogla-
lóját, és így adósai lettünk. A rossz lelkiis-
meret újra meg újra hozzá ûz.
Jézusnál azonban van bûnbocsánat. Meg-
szerezte kereszthalálával. Minden bûnre!
Többé semmi nem áll köztem és Isten kö-
zött! A Szentlélek átveheti az uralmat fe-
lettünk. A démonok elvesztették a csatát.

W. B.

Forrás: Élet és világosság 2009/6

Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, a ki az õ nagy irgalmassága
szerint újonnan szült minket élõ reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való
feltámadása által, 1 Péter 1:3

Meghívó
2014. június 28-án az alapi református templomban

megrendezzük az idei

EGYHÁZMEGYEI FÉRFIKONFERENCIÁT.
Program:
9.00 közös éneklés, 9.30 kezdõ áhítat – Hõs Csaba, 10.00 elõadás: Mit tanít a
Biblia az újjászületésrõl – Cseri Kálmán, 11.00 szünet, 11.15 csoportos beszél-
getés, 12.30 ebéd, 14.00 bizonyságtételek, 15.00 záró istentisztelet úrvacsora-
osztással – Máté János.
Szeretettel várjuk a férfitestvéreket.
Kérjük azokat, akik részt vesznek alkalmunkon, hogy az ebéd miatt jelezzék
szándékukat a 06 (30) 5231 688-as telefonon, vagy a sarszentmiklos@refor-
matus.hu e-mail címen.

Presbitérium

„Áldjad én lelkem a dicsõség erõs királyát!
Õnéki mennyei karokkal együtt adj hálát!
Zúgó harang, ének és orgonaszó,
mind az Õ szent nevét áldják!”

Joachim Neander (1650–1680)
Szeretettel várunk mindenkit

a sárbogárdi református templomban tartandó

HÁLAADÓ
ZENÉS ÁHÍTATUNKRA

június 29-én, vasárnap, 17 órakor.

Orgonán játszik Bódiss Tamás,
a budapesti Kálvin téri református

templom orgonistája, a Liszt Ferenc
Zenemûvészeti Egyetem tanára.

Közremûködik
a Sárbogárdi Református Gyülekezet

Énekkara.
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Egy helyi könyv megjelenésére
Zsúfolásig megtelt a könyvtár elõadóterme Isztl László „Adatok Sárbogárd régészeti to-
pográfiájához” címû kiadvány bemutatójára. A közönség soraiban ott láttam az elszár-
mazott iskolatársakat, barátokat, volt tanárait is. Laci maga nem lehetett jelen köztünk a
maga testi valójában, mert 31 éves korában egy autóbalesetben 1991-ben feleségével
együtt meghalt. Ez a könyv – amellett, hogy az Õ emlékét õrzi – tanúja egy szépen felívelõ
pályának.

A Sárbogárdi Múzeum Egyesület alakulá-
sakor, 2009-ben tûzte ki célul, hogy szelle-
mi örökségünket kiadványok formájában,
sorozatban jelenteti meg. A sorozat elsõ
darabja Isztl László egyetemi szakdolgoza-
ta, amely célul tûzte ki Sárbogárd régészeti
emlékeinek összegyûjtését. Ez a fiatalkori
munka mutatja, hogy milyen pálya tört de-
rékba azzal a balesettel.
Dr. Fülöp Gyula régész, a Szent István Ki-
rály Múzeum nyugalmazott igazgatója,
Laci kollégája vállalta a könyv bemutatá-
sát. Külön kiemelte a kitartó, következetes

kutatómunkát, alaposságot, sokoldalúsá-
got, ami jellemezte Lacit, s külön érték-
ként azt, hogy a régészeti terepet mint tá-
jat, külsõ természeti, társadalmi környeze-
tet is láttatja dolgozatában.
Laci rövid élete alatt is maradandót alko-
tott. Az õ nevéhez fûzõdik a II. világhábo-
rú Fejér megyén is túlmutató hagyatékai-
nak feltárása, amelyet országos, sõt nem-
zetközi figyelmet kapó kiállításon mutat-
tak be 1990-ben Székesfehérváron a Vá-
rostörténeti Múzeumban „Requiem – a II.
magyar hadsereg a Donnál és a hadifog-

ság” címmel. E kiállítás bemutatására hív-
ták meg Kanadába, ahol az autóbaleset
érte.
Feleségével közös sírjuk a sárbogárdi Hu-
szár-temetõben található.
A kiadványok sora rövidesen folytató-
dik…

Hargitai Lajos

Születésnapját ünnepli a nagylóki Bakakórus. Három évvel ez-
elõtt Tóth József polgármester kezdeményezésére indult a közös
éneklés. A szakmai irányítást Nagy László népzenész vállalta. Ne-
ki köszönhetõ a 2012-ben szerzett Kiemelt Nívódíj, az Arany Pá-
va, a 2013-ban szerzett Arany Páva és a Nemzeti Tradíció Alapít-
vány különdíja.
A Bakakórus állandó fellépõje a községi rendezvényeknek. De
szívesen szerepelnek a megyénk településein megrendezésre ke-
rülõ kulturális rendezvényeken, népzenei találkozókon. A múlt
év végén a csoportot ért fájdalmas veszteség, Nagy László hirtelen
halála szerencsére nem törte ketté a kórus pályafutását.
Nagy Imola vezetésével nagy szakmai igényességgel folyik a mun-
ka. Ennek bizonyítéka a közelmúltban szerzett becses születésna-
pi ajándék: a Dunapatajon rendezett középdöntõben szerzett Ki-
emelt Arany fokozat, mely feljogosítja a kórust arra, hogy ismét
ott legyen a X. Vass Lajos Népzenei Verseny Kárpát-medencei
döntõjében.

Bakonyi Ágota

SZÜLETÉSNAPOSSZÜLETÉSNAPOS
ARANYBAKÁKARANYBAKÁK
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Üvegtálas réteges mexikói
Hozzávalók: 0,5 kg darált hús, 2 tasak rizs, 450 g mexikói vegyes
zöldség, 1 cs mexikói fûszerkeverék, 1 nagy doboz tejföl, 1 fej vö-
röshagyma, só, bors, paprika, sajt.
A rizst bõ vízben egy kanál delikáttal megfõzzük. Közben egy má-
sik lángon egy kanál vajon pároljuk a zöldségkeveréket. Egy har-
madikon pedig két kanál olajon párolt hagymán elkészítjük a da-
rált húst. A húst fûszerezzük egy fél csomag mexikói fûszerkeve-
rékkel, csipet sóval és kis pirospaprikával, majd 1,5 dl vízzel felen-
gedve pároljuk úgy, hogy egy kis szaft maradjon rajta. Vajjal ki-
kent üvegtálba rétegezzük a rizst, rá egy kis frissen õrölt borsot, rá
a zöldségkeveréket (2 kanálnyi kivételével), aztán a darált húst. A
tejfölt összekeverjük egy csipet sóval, a megmaradt zöldségkeve-
rékkel és egy kis borssal. Lekenjük vele egyenletesen a réteges
zöldségeket és a húst, aztán egy jó nagy marék reszelt sajttal bete-
rítjük az egészet. Elõmelegített sütõben összesütjük, míg a sajt
aranybarnára pirul a tetején.

Milánói rántott borda
Hozzávalók: 2 cukkini, 1 kis pohár tejföl, 2 tojás, 2 gerezd fok-
hagyma, kevés friss petrezselyemzöld aprítva, bors, só, 2-4 ek
liszt (amennyit felvesz).
A karajt kiklopfoljuk, sózzuk, borsozzuk, panírozzuk és forró
olajban mindkét oldalát hirtelen átsütjük és tepsibe tesszük. A vö-
röshagymát apró kockákra vágjuk és kevés olajon üvegesre párol-
juk, hozzáadjuk a fokhagymát, a darabolt paradicsomot, a paradi-
csomlét, sózzuk, borsozzuk, ízlés szerint adunk hozzá cukrot, és
kb. 10 percig fõzzük. Amikor jól besûrûsödött, hozzáadjuk a fel-
aprított bazsalikomot. Az elõsütött húsok tetejére halmozzuk a
mártást, megszórjuk a reszelt mozzarellával, és sütõben kb. 25-30
perc alatt készre sütjük. Tálalásnál megszórjuk a parmezánnal.

Málnás keksztorta
Hozzávalók: 40 dkg darált keksz, 25
dkg margarin, 4 ek kakaópor, 20 dkg
porcukor, 2 dl tej, rumaroma, 1 nagy
pohár tejföl (375 g), 1 nagy pohár
málnás joghurt (vagy natúr joghurt
gyümölccsel), 1 csomag étkezési zse-
latin.
A kekszet a kakaóval és a cukorral összekeverjük, hozzáadjuk a
rumaromát. A tejben felolvasztjuk a margarint és hozzáadjuk a
kekszes keverékhez. Jól összedolgozzuk, majd egy kapcsos torta-
forma aljába nyomkodjuk úgy, hogy legyen egy kis pereme is. A
tejfölt és a joghurtot összekeverjük, adhatunk hozzá 2 evõkanál
porcukrot, ha szükséges. A zselatint 1 dl vízben felfõzzük és óva-
tosan a tejfölös joghurtba keverjük. Ráöntjük a kekszrétegre és a
hûtõbe tesszük 1-2 órára.

Málnadzsemes
szélkerék

Hozzávalók: 1 cs leveles
tészta, málnadzsem, 12
szem málna, 5 darab keksz,
1 tojássárgája.
Ha a tészta kiengedett, lisz-
tezett deszkán vékonyra ki-

nyújtjuk és 12 kockára felvágjuk. A 4 sarkánál bevágjuk 3-4 cm-re.
A kekszet összetörjük. Kevés morzsát teszünk a tészta közepére,
erre teszünk egy kevés dzsemet, majd ismét morzsa jön. A tészta
sarkaiból minden másodikat középre hajtunk és kissé lenyomjuk.
A felvert tojással megkenjük és 180 fokos sütõben megsütjük. Ha
kihûlt, a málnaszemeket a tészta közepére tesszük és porcukorral
hintve tálaljuk.

NAGYMAMA RECEPTJEI JÚNIUS
Vannak, akik órákig ücsörögnek egy utcai padon. Beszélgetnek.
Mirõl? Mindenrõl lehet beszélgetni, kellemesen telik az idõ. Má-
sok a gimnázium folyosóján vacognak. Várják, hogy egy tanár be-
szólítsa õket az érettségi bizottság elé. Nem könnyû, amit átélnek.
Lehet sajnálni õket. És nagyon irigyelni, mert tizennyolc évesek.
Este futball-világbajnokságot néz az emberiség. Nem játék! A
szereplõk igencsak megheverik a pálya gyepét. Rángatják az el-
lenfél mezét, karját, nyújtott lábbal repülnek a levegõben, kö-
nyörtelenül eltalálják a partner lábszárát, bokáját. Akkorákat
löknek egymáson, hogy csak úgy nyekken. Valaha a futball szelle-
mes, szívet gyönyörködtetõ esemény volt. Most küzdelem, kezd
hasonlítani a római gladiátorok élet-halál harcához. Csak a lán-
dzsa és a kard hiányzik. Hiába, a pénz! És a nézõtér fanatizmusa.
A kipingált, eltorzult arcok.
Vannak egészen más területei az életnek ezen a nyáron is.
Kik ezek a nagymamák, nagypapák, akikkel szombat délelõtt be-
sorakoznak a gépkocsik a martonvásári kastélypark bejáratánál?
Boldog ölelkezések, rendkívül meghitt összemosolygások történ-
nek, a hölgyek megcuppantják az õsz bácsik arcát, valami titokza-
tos összetartozás légköre jelenik meg. Közvetlen szeretettel si-
mítják meg egymás arcát, karolnak egymásba. Furcsa manapság
ez a kapcsolódás, ez a feltétel nélküli barátságosság, hiszen ko-
runkban a gyanakvás, az ellenérzések jellemzik az emberi közös-
ségeket. Van, aki Amerikából jött erre a találkozásra, de mások is
megtettek néhány száz kilométert idáig.
Sétálnak a hatalmas fák alatt, amelyek némelyikét talán még Bee-
thoven is látta, amikor a Brunszvik családnál vendégeskedett. Az-
tán megnézik az ország egyetlen óvodatörténeti múzeumát, majd
visszaülnek az autókba és elkocsikáznak egy jó kis vendéglátó-
helyre ebédelni. Az asztal végén hatalmas torta, rajta a 70-es
szám.
Igen, õk hetven évesek, és 1962-ben együtt érettségiztek a sárbo-
gárdi gimnázium IV. A osztályában. Négyévnyi együtt üldögélés
az iskolapadban ötvenkét évig ható összetartozást hozott. Mi az a
varázs, amely fél évszázad elmúltával is eleven hatást jelent?
Titok.
Vasárnap délelõtt felhangzik a Himnusz a dunavecsei református
templomban. Ballagási ünnepély és évzáró. A templom még a ti-
zennyolcadik században épült, boltíves belsõ tere hatalmas és im-
pozáns, a tornya arányos, gyönyörû. Petõfi 1844-ben Dunavecse
lakosa volt a szülei révén. Itt írta például a Füstbe ment terv és az
Egy estém otthon címû verseit.
Az évzáró ünnepélyes, emelkedett. A sok ajándékkönyv miatt kis-
sé hosszú, de ki törõdik ezzel? Kezdõdik a vakáció, az ifjúság
boldog idõszaka.
Június…

L. A.

Heti idõjárás
A következõ napokban nagyjából a sok-
éves átlagnak megfelelõ hõmérsékletek
várhatóak több-kevesebb napsütéssel,
azonban pénteken egy gyenge hideg-
front hatására átmenetileg változéko-
nyabb, mozgalmasabb idõjárás valószínû. Csütörtökön országszerte várható
napsütés, a nappali gomolyfelhõkbõl legfeljebb csak a délkeleti határ közelé-
ben alakulhat ki egy-egy zápor. Pénteken napközben megérkezik a gyenge hi-
degfront, hatására átmenetileg több lesz felettünk a felhõ és többfelé lehet ki-
sebb esõ vagy zápor. Megélénkül, a középsõ tájakon néhol megerõsödik az
északnyugatira forduló szél és fõként a Dunántúlon néhány fokos lehûlés is vár-
ható. Szombaton már csak elszórtan lehet futó zápor és a szél is mérséklõdik,
vasárnaptól pedig ismét a napsütés lesz az úr. Ezzel együtt a hõmérsékletek is
emelkednek, hétfõn már a 30 fokot is elérheti a hõmérõ higanyszála, ekkor
azonban már valamivel nedvesebb, labilisabb levegõ is lesz felettünk, így a dél-
utáni órákban szórványos záporok, zivatarok kialakulására is számítani lehet.

www.metnet.hu
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Oly korban éltünk 23.
„Emlékezés nélkül nincs nemzeti önismeret…”

A fekete-fehér fotográfiáról ismerõs arcok
tekintenek rám. A kép az 1981-es honisme-
reti kiállításon készült. Kellnerné Viola ad-
ta a minap a kezembe. Atyaég! Ez én va-
gyok? Akkor még volt haj a fejemen! És
hosszú hajam volt! Mellettem áll Heiland
János bácsi, Jani édesapja, az öreg könyv-
kötõmester. Sok éve már, hogy bebocsátta-
tást kapott Szent Pétertõl a Mennyország
kapuján. Õ õrizte meg az utókor számára a
Sárbogárdi Iparos Olvasókör gyönyörû,
hímzett zászlaját. Most a városházán õrzik
vitrinben. A másik oldalamon a képen Ko-
vács Teri, mellette Isztl Laci, az ifjabbik áll.
Már kisdiákként arról álmodott, hogy egy-
kor régész lesz belõle. Unokabátyja, Fülöp
Gyula mellett talán itt, a honismereti kör-
ben kapott õ is indíttatást erre a pályára.
Mély elhivatottsággal járta a bogárdi ha-
tárt, kutatva az õsök nyomait. Emlékszem,
egy nap boldogan csöngetett be lakásunkra,
s büszkén mutatta a határjárása különleges
eredményét, egy középkori kardot. Együtt
tervezgettük a helyi múzeumot. Ígéretes,
szép pálya elõtt állt. Aztán egy tragikus au-
tóbalesetben feleségével együtt meghaltak.
Sírjukra minden halottak napján teszünk
virágot.

A képen Laci mellett áll Bögyös Zsuzsa
még csitri lányként. Õ volt Balázs fiam osz-
tályfõnöke az általános iskolában. A szen-
vedélyes éremgyûjtõ Kutassy Jóska is ifjú
legény még a képen. Keszei Márti, volt kol-
légám éppen szól valamit a mellette álló
Molnár Misinek, akinek munkája mellett
az amatõr régészkedés volt a szenvedélye.
Szõnyegi Pityu mellett Hajnalka guggol az
alsó soron. Késõbb levéltárosként õ írja
majd meg az iparos kör történetét. Pityu
nagyapja bognármûhelyének szerszámaival
gazdagította a kiállítást. Mellettük Ugray
Hanna és Killer Ibi az újkori anyag összeál-
lításán dolgoztak. Hanna édesapja, Ugray
Ákos, a TÉVÁLL igazgatója a háttérbõl se-
gítette lánya munkáját. Ákos évekkel ké-
sõbb a megalakuló városszépítõ egyesület
vezetõje lesz. Õ nincs rajta a képen, s már az

élõk sorában sem, mint ahogy nagyon sokan
mások sem láthatók, akik részesei voltak a
kiállításnak, segítõi ennek a szellemi mû-
helynek.
A nyolcvanas évek elején különös „kegyel-
mi” állapotban csodálkozhattunk rá a
mindaddig tiltott múltunkra. Megenge-
dõbb, vagy sokkal inkább elbizonytalano-
dottabb lett a kommunista hatalom. Ekkor-
ra szivárgott be a társadalom mélyszövetei-
be az 1975-ben aláírt Helsinki Záróokmány
szellemisége, amelyben Magyarország is
vállalta az alapvetõ emberi jogok, így a lel-
kiismereti, vallás- és gondolkodási szabad-
ság biztosítását. Ekkor már három éve Ka-
rol Wojtyla, II. János Pál néven a lengyel
pápa. Két éve a szovjet csapatok bevonul-
tak Afganisztánba, s lett nekik ez az õ Viet-
námjuk.
A kép hátoldalán ott a dátum: 1981. május
1. Tehát május elsején, a szocialista munka
ünnepén nyitottuk meg ezt a kiállítást. Mi-
közben kint a téren harsog a reggeli zenés
ébresztõ: „A múltat végkép eltöröljük…”,
bent délelõtt 10 órakor a megilletõdött elv-
társak óriási tömeg gyûrûjében hallgatják
Viola megnyitó szavait: „…mert tudás és
emlékezet nélkül nincs nemzeti önismeret

és nincs igazi hazaszeretet sem.” Micsoda
forradalmi mondat! És nem dõl össze a vi-
lág. Az elvtársak zavart félmosollyal az ar-
cukon szemlélik a 17. századi egyházi úrva-
csorakelyhet, a korabeli, hímzett úrasztali
terítõt, Heiland bácsi nagyapjának öreg
szerszámait, a régi katolikus imaház Szûz
Mária oltárképét, a fõ helyre kifeszített ipa-
ros olvasóköri zászlót, rajta a koronás sár-
bogárdi címerrel és a jelmondattal: „Isten
áldja a tisztes ipart”. Kezet fognak félsze-
gen Szabó Imre bácsival, a református lel-
késszel, a mellette álló öreg iparosokkal,
köztük a Vági testvérekkel, akik az akkor
még mûködõ cipészmûhely szerszámait
hozták el a kiállításra: Ámulva állnak meg
Köteles Molnár Imre ez alkalomra mûkö-
dõképessé tett, szobaméretû szövõszéke
elõtt, s boldogan ismerik föl a kitett szõtte-

sek közt a nagymama kelengyéjének darab-
jait. Amott rácsodálkoznak Bereczk Imre –
nem a szódagyáros, hanem az asztalosmes-
ter – intarziás kisbútoraira.
A korabeli megsárgult újságlapon az újság-
író, Móré Erzsi így kiált fel: „Mintha egy
kulcslyukon nézne az ember egy ismeretlen
világba!” Nekünk, akik gyûjtöttük, összeál-
lítottuk, közszemlére bocsátottuk ezt a cso-
dát, nem pusztán a kulcslyukon keresztül
látható, távoli kép tárult fel. Sarkig tárt aj-
tón léphetünk be múltunk világába.
Olyan volt ez a kiállítás akkor nekünk és an-
nak a sárbogárdi közönségnek, akiket meg-
érintett, mint egy szellemi gátszakadás.
Százak dolgoztak azon, hogy e vidék õskori
embervilágának emléknyomaitól napjain-
kig megjelenítõdjön a valóságos történelmi
életfolyamat, s ezen keresztül személyes
kapcsolatba kerüljünk múltunkkal.
Amikor elkészültünk, magunk is hitetlen-
kedve néztünk egymásra. Mi történt itt?
Mindenki büszke volt erre a kiállításra és
mindenki a sajátjának tekintette azt.
Három napig létezett ez a csoda. Nap mint
nap újra végigjártuk a termeket, magunkba
szívtuk a régi tárgyak illatát. Szóban ki nem
fejezhetõ üzenetet sugároztak azok a tár-
gyak felénk. Megéreztük, hogy a múlt nem
törölhetõ el, s mai világunk valóságosan a
múltunkból épül jövõvé.
Három nap múlva, bárhogy is sajnáltuk,
szét kellett bontanunk a kiállítást. Kellett a
hely más rendezvények számára. Múlttá
vált maga a kiállítás is. Emlékét õrzi ez a ré-
gi fénykép, egy régi beszámoló az újságban,
egy DVD, amelyen Viola visszaemlékezé-
sében beszél errõl már évtizedekkel ké-
sõbb. Mondhatnám, hogy ez az írás is õrzi
ezt az emléket. Ahogy semmivé vált az a ki-
állítás, egyszer elporlad a fotópapír is,
amely hajdani, fiatalkori képünket megörö-
kíti, s elporlad az újság, a DVD, s porrá vá-
lunk mi magunk, az emlékezõk is. Az a tett
azonban már örökre, kitörölhetetlenül
benne van a létezésben.
Pedig múlttá vált egy idõ után ez a közösség
is, a Honismereti kör, ahogy múlttá lett az
ebbõl kinõtt Városszépítõ Egyesület, amely
bábáskodása mellett megíródott egy vaskos
kötet: Sárbogárd város története Szalai Ist-
ván hajdan volt sárbogárdi tanácselnökünk
szép elõszavával. Az iparos köri zászló hím-
zett címere is az õ kezdeményezésükre lett
a város címere. Õk ápolták 1956 emlékét, s
e mozgalom munkája eredményeként épült
meg a Hõsök terén az emlékmûegyüttes,
gyûlt össze, s került föl a világháborús em-
lékmûre a két háború hõsi halottainak név-
sora.
Az e közösség helyébe lépõ Múzeum Egye-
sület éppen egy állandó sárbogárdi múze-
um létesítésének megvalósításán dolgozik,
hogy egyszer az a sok tárgy, írásos anyag ál-
landó jelleggel közszemlére kerülhessen,
hozzáférhetõvé váljon az utánunk követke-
zõ nemzedékeknek.

„Csak ami nincs, annak van bokra
Csak ami lesz, az a virág,
Ami van, széthull darabokra.”

(József Attila: Eszmélet)
Folytatom.

Hargitai Lajos
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CIVIL PÁLYÁZATOK
Alapítványok részére

Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a civil szerveze-
tek támogatási rendjérõl szóló 11/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelete
értelmében pályázatot hirdet 2014. évre helyi alapítványok részére mûkö-
dési és rendezvényi támogatások elnyerésére.
A pályázat célja: támogatásban részesíteni a Sárbogárdon mûködõ, kima-
gasló tevékenységet folytató alapítványok 2014. évi mûködését és rendez-
vényeit.
A pályázók köre: támogatásban részesíthetõk sárbogárdi székhelyû, te-
lephelyû, bíróság által nyilvántartásba vett alapítványok, amelyek a sárbo-
gárdi lakosok érdekében megvalósuló programhoz, tevékenységhez kérik a
támogatást.

Egyéb civil szervezetek részére
Sárbogárd Város Önkormányzata képviselõ-testületének oktatási, közmû-
velõdési és sportbizottsága (a fenti rendelet értelmében) pályázatot hirdet
2014. évre helyi civil szervezetek részére mûködési és rendezvényi támo-
gatások elnyerésére.
A pályázat célja: támogatásban részesíteni a Sárbogárdon mûködõ, kima-
gasló tevékenységet folytató szervezetek 2014. évi mûködését és rendez-
vényeit.
A pályázók köre: támogatásban részesíthetõk sárbogárdi székhelyû, te-
lephelyû civil szervezetek, amelyek bíróság által nyilvántartásba vett egye-
sület formájában mûködnek, valamint a sárbogárdi lakosok érdekében
megvalósuló programhoz, tevékenységhez kérik a támogatást.
Feltételek
Támogatásban nem részesíthetõk:
a) a közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezetek, továbbá olyan
szervezetek, amelyek a támogatói döntést megelõzõ 5 éven belül:
– együttmûködési megállapodást kötöttek, vagy tartottak fenn Magyaror-
szágon bejegyzett párttal, vagy
– jelöltet állítottak helyi önkormányzati választáson;
b) a benyújtott pályázati dokumentációban megtévesztõ, vagy valótlan
adatot szolgáltatott;
c) az elõzõ évben kapott támogatással nem, vagy nem megfelelõen szá-
molt el;
d) az elõzõ évben kapott támogatást elõzetes hozzájárulás nélkül a támoga-
tási céltól eltérõen használta fel;
e) a hiánypótlást határidõre nem teljesíti;
f) összeférhetetlenség fennállása esetén.
A pályázat keretösszege: 1.650.000 Ft.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
1. kitöltött, aláírással, pecséttel hitelesített pályázati adatlapot;
2. bírósági bejegyzést igazoló okirat hiteles másolatát;
3. alapszabály, illetve alapító okirat hiteles másolatát;
4. a tárgyévet megelõzõ évrõl készített beszámoló, közhasznú szervezet
esetén közhasznú jelentés letétbe helyezésérõl kiadott bírósági igazolást;
5. a szervezet 2014. évi tevékenységének, terveinek, céljainak, rendezvé-
nyeinek leírását;
6. a kért támogatás célját, összegét, felhasználásának tételes indoklását;
7. nyilatkozatot összeférhetetlenség fennállásáról, illetve annak hiányáról;
8. közzétételi kérelmet.
Azoknak szervezeteknek, melyek benyújtották elõzõ években alapdoku-
mentumaikat és gondoskodtak azok folyamatos aktualizálásáról, nem kell
csatolniuk a 2-3. pontban felsorolt dokumentumaikat, csupán arról kell nyi-
latkozniuk, hogy jelzett dokumentumok tartalmában változás nem történt.
A kapott támogatás nem használható fel:
– tiszteletdíj, munkabér és járulék fizetésére;
– reprezentációs költségekre (vendéglátás, ajándék).
A kapott támogatás elszámolása csak Magyarországon kiállított, a pénz-
ügyi szabályoknak megfelelõ számlával történhet.
A határidõn túl érkezett pályázatok elutasításra kerülnek.
Hiánypótlásra 5 napos határidõvel van lehetõség.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. július 4. 12.00 óra.
Kérjük, a borítékra írják rá:
– alapítvány esetén: „Képviselõ-testület civil pályázat 2014”
– egyéb civil szervezet esetén: „OKSB civil pályázat 2014”
Pályázatok benyújtásának helye, bõvebb információ: polgármesteri hi-
vatal, 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2., szervezes2@invitel.hu.

CIVIL SPORTPÁLYÁZATOK
Alapítványok részére

Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a civil szerveze-
tek támogatási rendjérõl szóló 11/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelete
értelmében pályázatot hirdet 2014. évre helyi alapítványok részére sport-
célú támogatások elnyerésére.
A pályázat célja: támogatásban részesíteni a Sárbogárdon mûködõ, kima-
gasló tevékenységet folytató alapítványok 2014. évi mûködését és rendez-
vényeit.
A pályázók köre: támogatásban részesíthetõk sárbogárdi székhelyû, te-
lephelyû, bíróság által nyilvántartásba vett alapítványok, amelyek a sárbo-
gárdi lakosok érdekében megvalósuló programhoz, tevékenységhez kérik a
támogatást.

Egyéb civil szervezetek részére
Sárbogárd Város Önkormányzata képviselõ-testületének oktatási, közmû-
velõdési és sportbizottsága (a fenti rendelet értelmében) pályázatot hirdet
2014. évre helyi sportszervezetek részére sportcélú támogatások elnyeré-
sére.
A pályázat célja: támogatásban részesíteni a Sárbogárdon mûködõ, kima-
gasló tevékenységet folytató szervezetek 2014. évi mûködését és rendez-
vényeit.
A pályázók köre: támogatásban részesíthetõk sárbogárdi székhelyû, te-
lephelyû civil szervezetek, amelyek bíróság által nyilvántartásba vett egye-
sület formájában mûködnek, valamint a sárbogárdi lakosok érdekében
megvalósuló programhoz, tevékenységhez kérik a támogatást.
Feltételek
Támogatásban nem részesíthetõ:
a) közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezet, továbbá olyan szer-
vezet, amely a támogatói döntést megelõzõ 5 éven belül:
– együttmûködési megállapodást kötött, vagy tartott fenn Magyarorszá-
gon bejegyzett párttal, vagy
– jelöltet állított helyi önkormányzati választáson;
b) a benyújtott pályázati dokumentációban megtévesztõ, vagy valótlan
adatot szolgáltatott;
c) az elõzõ évben kapott támogatással nem, vagy nem megfelelõen szá-
molt el;
d) az elõzõ évben kapott támogatást elõzetes hozzájárulás nélkül a támoga-
tási céltól eltérõen használta fel;
e) a hiánypótlást határidõre nem teljesíti;
f) összeférhetetlenség fennállása esetén.
A pályázat keretösszege: 3.400.000 Ft.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
1. kitöltött, aláírással, pecséttel hitelesített pályázati adatlapot;
2. bírósági bejegyzést igazoló okirat hiteles másolatát;
3. alapszabály, illetve alapító okirat hiteles másolatát;
4. a tárgyévet megelõzõ évrõl készített beszámoló, közhasznú szervezet
esetén közhasznú jelentés letétbe helyezésérõl kiadott bírósági igazolást;
5. a szervezet 2014. tevékenységének, terveinek, céljainak, rendezvényei-
nek leírását;
6. a kért támogatás célját, összegét, felhasználásának tételes indoklását;
7. nyilatkozatot összeférhetetlenség fennállásáról, illetve annak hiányáról;
8. közzétételi kérelmet.
Azoknak a szervezeteknek, melyek benyújtották elõzõ években alapdoku-
mentumaikat és gondoskodtak azok folyamatos aktualizálásáról, nem kell
csatolniuk a 2-3. pontban felsorolt dokumentumaikat, csupán arról kell nyi-
latkozniuk, hogy jelzett dokumentumok tartalmában változás nem történt.
A kapott támogatás nem használható fel:
– tiszteletdíj, munkabér és járulék fizetésére;
– reprezentációs költségekre (vendéglátás, étkeztetés).
A kapott támogatás elszámolása csak Magyarországon kiállított, a pénz-
ügyi szabályoknak megfelelõ számlával történhet.
A határidõn túl érkezett pályázatok elutasításra kerülnek. Hiánypótlásra 5
napos határidõvel van lehetõség.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. július 4. 12.00 óra.
Kérjük, a borítékra írják rá:
– alapítvány esetén: „Képviselõ-testület sportpályázat 2014”
– egyéb civil szervezet esetén: „OKSB sportpályázat 2014”
A pályázatok elbírálásának határideje: 2014. július 11. Értesítési ha-
táridõ: 2014. július 18.
Pályázatok benyújtásának helye, bõvebb információ: polgármesteri hi-
vatal, 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2., szervezes2@invitel.hu.
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Nézed a meccset?
Hiába a fesztiválok, országos színházi talál-
kozók, óriási Leonardo da Vinci-kiállítás,
egyéb kulturális programok, a világ figyel-
mét egy hónapig másféle látványosság von-
ja el: újra itt a futball-világbajnokság! A vi-
lág legnézettebb eseményét még azok is fi-
gyelemmel kísérik, akiket korábban még a
BL-döntõ végignézésérõl sem lehetett
meggyõzni – pedig az is a futball egyik leg-
nagyobb ünnepe!
Jól járnak az élelmiszer-üzletláncok is
ezidõtájt, hiszen a vb-centrikus reklámjaik
igazán hozzájárulnak ahhoz, hogy a televí-
zió elõtti dohányzóasztalon a kedvenc csa-
patunk nemzetének megfelelõ, szobahõ-
mérsékletnél jóval hidegebb, habzó, arany-
ló sör álljon, melynek felszisszentése mel-
lett a Messi arcával fémjelzett csipszes-
zacskók csörgése adja meg a kezdõrúgást.
Kiderülhet számunkra, hogy az argentin vi-
lágsztár nemcsak a wasabis, de a kolbászos
ízesítést is kedveli, de még mennyire! Az õ
példájától eltérõen került az áruházak pol-
caira a holland Robin van Persie: a spanyo-
lok elleni szépségdíjas fejesgóljának képé-
vel árulják a narancsot az üzletek, mivel a
neve egy remek szójátékot eredményez a
hollandok számára (a narancs hollandul
sinaasappel, így került a polcokra az akciós
Perssinaasappel). Akciósan is hozzájutha-
tunk a 3D-s tévékhez, hiszen a meccseket
csak és kizárólag azon érdemes nézni!

Ha már a reklámoknál tartunk: ki is reklá-
mozta volna leginkább a világbajnokságot,
ha nem a szervezõ ország legnagyobb fut-
ballalakja, Pelé? A világ legtöbb országába
elhozta az újdonságait, melyekkel az utcá-
kon, futballpályákon, de néha teljesen le-
hetetlen helyeken is találkozhatunk. Meg-
jegyzendõ: nagyobb erõfeszítéseket tet-
tünk a labdák megszerzésére (a család és az
ismerõsök egy része is javában gyûjtötte a
pontokat), mint a Messi-reklámozta sós-
ságra. Beszippantott minket a dömping.
Nem csak ezeken a csatornákon áramlik a
marketing. A vébé elõtt hirtelen derült
fény Cristiano Ronaldo jótékonysági akci-
óinak tömkelegére és az általa vallott
„pánportugál” nyelv szépségeire, hiszen a
portugál sztár a brazilok kegyeit szeretné
megnyerni a „közös nyelv egyenlõ közös
szív” programjával. Mindemellett Messi is
bizonyára kárpótolni fogja a héten a világ
legszerencsétlenebb gyerekeként elhíre-
sült kisfiút, akit az argentin kétszer is éppen
kikerült a kézfogások során.

Grosics Gyulában már sajnos nem törhet-
nek fel a régi emlékek az idei brazíliai vb
kapcsán, ám edzõként ott lehet például a
legendás Maradona is a kispadon, aki játé-
kosként megélt élményeit elevenítheti fel.
Nem feledkezhetünk meg a szervezõ or-
szágról, a szappanopera hazájáról, a gyö-
nyörû Brazíliáról. Hiába a karneválok, a
tánc vagy egyéb sportok, valljuk be, a brazi-
lok elsõsorban a futballról híresek. Egyet-
len dél-amerikai nevezõként elnyerték a
szervezési jogot, ám azóta nem volt könnyû
dolguk, hiszen az egész bajnokság a társa-
dalmi elégedetlenség árnyékában telik: a
mai napig tarkítják a programot a feldühö-

dött lakosok általi tüntetések, akik inkább
az oktatásra és a munkahelyteremtésre for-
dították volna a stadionok építésébe ölt
összeget.
Az esemény jelentõségét mutatja az is,
hogy Ghána áramot vásárol Elefántcsont-
parttól, a legnagyobb kohójuk pedig le-
csökkenti a termelést a vb idejére, hogy a
szurkolók nézni tudják a meccseket. Sze-
gény ghánaiak akkor még nem tudták, hogy
az elsõ meccsen az Egyesült Államok me-
gálljt parancsol nekik.

Idén is sok érdekességet mesélhetnék a vi-
lágbajnokságról, de ha mindezt megten-
ném, órákig írhatnék, Önök pedig unásig
olvashatnák, ezért csak egy, a számomra
érdekes információt emelek ki: Észak- és
Dél-Korea még soha ezelõtt nem szerepelt
világbajnokságon egyszerre! Dél-Korea
ennek ellenére benne van a hat, világbaj-
nokságon legtöbbet szerepelt csapat kö-
zött.
Hogy ki kinek szurkol, az már szíve joga. Az
én szívem idén is predesztináltan Németor-
szágé. Tanulmányi okokból a két elõzõ
nagy futballversenyen (a világ- és Euró-
pa-bajnokságon) is kint voltam Németor-
szágban, sörkertekben szurkoltunk a feke-

te-piros-sárgáknak, majd a gyõzelmek után
a város fõterén ünnepeltünk együtt a szám-
talan, a zászló színeibe öltözött némettel.
Lehet mást tenni abban az országban,
melynek nationalelfje a nagy eseményeken
képes meccsrõl meccsre 4 gól lõni a riváli-
soknak? A németek a csapatuk Brazíliába
érkezésére egyébként felépítettek egy
egész wellness- és edzõközpontot a repülõ-
tér közelében, hogy a játékosok maradék-
talanul kipihenhessék magukat. Még
Schweinsteiger, Podolski és Klose kihagyá-
sa a kezdõbõl sem jelentett problémát a
portugálok nagyarányú legyõzésében, sõt,
Podolskinak az öltözõben még arra is volt
ideje, hogy Angela Merkellel készítsen egy
szelfit! Angela Merkel egyébként az egész
csapattal készített közös képet az öltözõ-
ben a portugálok elleni mérkõzés után. A
német edzõnek, Joachim Löwnek pedig

még szebb lett a napja, mikor a gyõzelem
utáni sajtótájékoztatón megtudta, hogy
Michael Schumacher már akár a kórházon
kívülrõl is értesülhet az eseményekrõl. A
portugál Pepe a mérkõzés közben annyira
közel kerül a három gólt rúgó Thomas
Müllerhez, hogy eredményképpen három
meccsre kifejelte magát az amúgy is rövid
bajnokságból.
A németek menetelésének ellentéte eddig
az Ibériai-félsziget hanyatlása, ugyanis a
már említett portugál vereség mellett a
címvédõként érkezõ spanyolok is rendesen
fáztak a holland tizenegy és Casillas hajme-
resztõ akciói miatt.
A futballhoz természetesen mindenki ért –
sokkal jobban, mint amennyire ûzi. Ezért
lehet, hogy a vébé kommentátorai kapnak
hideget-meleget az érzelmekkel fûtött
szurkolóktól. Persze ahány ország, annyi
féle kommentálási stílus: Németországban
például sokkal kevesebb információt oszta-
nak meg a közönséggel, habár ennek ered-
ményeképpen többet lehet hallani a brazil
stadionokban ülõ szurkolók hangját. Meg-
jegyezném, hogy a két évvel ezelõtti Euró-
pa-bajnokságon négy mérkõzésbõl kettõt
magyar származású kommentátor tudósí-
tott Németországban!
Hogy mi lesz mindennek a vége, azt Paul, a
polip már biztosan nem fogja megjósolni,
de azt hiszem, hogy az utódjainak válasz-
tott teknõsök, papagájok és tevék sem. A
lényeg, hogy ne csak a tévé elé tapadjunk a
rágcsálnivalókkal és sörökkel, hanem pró-
báljuk ki magunkat a szabadban is, hátha a
mozgás a focipályán van olyan frissítõ, mint
az üdítõitalok a két sípszó között.

Menyhárt Daniella
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Június 21., SZOMBAT
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Az Este 5.55 Magyar gazda 6.25 Vágtass velem!
6.50 Balatoni nyár 9.00 FIFA 2014 labdarúgó vb ism. 12.00 Hírek 12.05 Szabadság
tér ’89 12.50 A világörökség kincsei 13.10 Boxutca 13.45 Forma-1 15.25
Hungarythm 15.55 FIFA 2014 labdarúgó vb összefoglaló 16.45 Szerencseszombat
17.40 FIFA 2014 labdarúgó vb Argentína–Irán 20.10 Híradó 20.40 FIFA 2014 labda-
rúgó vb Németország–Ghána 23.15 Munkaügyek – Irreality show 23.45 FIFA 2014
labdarúgó vb Nigéria–Bosznia-Hercegovina
RTL KLUB: 6.15 Top Shop 6.45 Kölyökklub 9.30 Ízes élet – Mautner Zsófival 9.50
Teleshop 10.50 Kalandor 11.15 Trendmánia 11.55 A’la Car 12.35 Egy rém modern
család 13.00 Tökéletes célpont 14.05 Az ûrkommandó 16.00 Nick Fury – Zûrös cso-
daügynök 18.00 Híradó 18.55 Fókusz Plusz 19.30 Nagyon vadon 2. 20.55 Bor, má-
mor, Provence 23.20 Paparazzi 1.00 Viszlát, család, viszlát, szerelem! 3.05 A végsõ
akarat 4.45 A nagy svindli 5.30 Glee – Sztárok leszünk!
TV2: 6.00 Teleki Sámuel útján 6.25 TV2 Matiné 9.25 Otthon a kertben 9.55
Asztro-világ 11.00 Kalandjárat 12.00 Babavilág 12.30 Monk – Flúgos nyomozó
13.30 Falforgatók 14.30 Édes élet 17.00 NCIS 18.00 Tények 19.00 Nanny McPhee –
A varázsdada 21.00 Egy negyvenes nõ és a flört 22.50 Tökéletes célpont 0.50 M,
mint muskétás 1.40 Xena 2.25 13-as raktár 3.10 Briliáns elmék 3.55 Nanny McPhee
– A varázsdada 5.25 Otthon a kertben
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 6.10
Foci vb híradó 9.05 Kabarématiné 9.30 Szellem a fazékból 10.05 Sportszombat – a
magyar úszás napja 12.00 Krónika 12.22 Sportvilág 12.30 Horizont 13.05 Kabaré
14.05 Világóra 14.35 A tudomány hangjai 15.00 Hírek 15.05 Idõt kérek 16.00 Szom-
bat délután 17.05 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.30 Határok nélkül – A
kultúráról 19.07 Sportvilág 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.05 Népze-
ne határok nélkül 20.30 Megújuló értékeink 20.50 Vers napról napra 21.04 Rádió-
színház 21.55 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek 23.05
Sport 23.07 Kabaré 0.10 Éjszaka

Június 22., VASÁRNAP
MTV: 5.05 Hajnali gondolatok 5.10 Esély 5.35 Magyar gazda 6.05 FIFA labdarúgó
vb – összefoglaló 6.50 Balatoni nyár 9.00 Katolikus krónika 9.40 Útmutató 10.05 Ta-
núságtevõk 10.30 Kérdések a Bibliában 10.45 Református magazin 11.10 Reformá-
tus ifjúsági mûsor 11.15 Mai hitvallások 11.40 Evangélikus templomok 12.00 Hírek
12.05 FIFA 2014 labdarúgó vb ism. 13.30 Forma-1 16.25 Szabadság napja – Buda-
pest 16.55 Szabadság tér ’89 17.40 FIFA 2014 labdarúgó vb Belgium–Oroszország
20.10 Híradó 20.40 FIFA 2014 labdarúgó vb Koreai Köztársaság–Algéria 23.15 Mun-
kaügyek – Irreality show 23.45 FIFA 2014 labdarúgó vb Egyesült
Államok–Portugália
RTL KLUB: 6.15 Top Shop 6.45 Kölyökklub 10.00 EgészségKalauz 10.40 Teleshop
11.35 Kalandor 12.05 4ütem 12.40 A Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek
13.20 Egy rém modern család 14.15 Nagyon vadon 2. 15.50 Meseautó 18.00 Híradó
18.55 Cobra 11 20.00 ZseniKém – Az ügynök haláli 22.10 X-akták: A film 0.35 Portré
1.15 A ZseniKém hõsei elszabadultak! 2.35 Jóbarátok 3.00 Cobra 11 4.00 Reflektor
4.10 Barátok közt 4.45 A mentalista
TV2: 6.00 Teleki Sámuel útján 6.25 TV2 Matiné 9.10 Nagy Vagy! 9.40 Asztro-világ
10.45 Stílusvadász 11.15 Stahl konyhája 11.45 Több mint testõr 12.15 Édes élet
16.00 Apák gyesen 17.00 Magánnyomozók 18.00 Tények 19.00 Napló 20.00 Páros
mellékhatás 22.10 Doom 0.10 8 milliméter 2.15 Simlis Jack, a karibi szuperkém
3.05 Békétlen békítõ 4.35 Napló 5.15 Doktor D 6.00 Csapdába csalva
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 XX. századi történelem 6.00 Vasárnapi újság
6.10 Foci vb híradó 8.35 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 9.30 Korkóstoló –
Gasztromagazin 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 14.00 Formabontó Ausztria GP 16.05 Szonda
16.35 Oxigén 17.05 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.30 Regényes törté-
nelem 19.05 Sportvilág 19.45 Családi sáv 19.45 Mese 19.50 Zene 20.05 Irodalmi új-
ság 20.30 Rendszerváltók – 1989. 20.50 Vers napról napra 21.05 Rádiószínház
21.56 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek 23.05 Sport
23.10 Egy hazában 0.10 Éjszaka

Június 23., HÉTFÕ
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Hogyan mûködik? 5.55 Roma magazin 6.30 Hír-
adó 6.45 Sporthírek 7.00 Ma reggel 8.00 Híradó 8.05 Sporthírek 8.20 Balatoni nyár
10.10 FIFA 2014 labdarúgó vb ism. 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Napirend
elõtt 12.55 Domovina 13.25 A hangyák mindent tudnak 13.40 Szívtipró gimi 14.30
FIFA 2014 labdarúgó vb ism. 16.15 Jövõ-idõben 16.25 Híradó+ 16.40 FIFA 2014
labdarúgó vb összefoglaló 17.30 Híradó 17.40 FIFA 2014 labdarúgó vb Ausztrá-
lia–Spanyolország, vagy Hollandia–Chile 20.10 Híradó 20.40 Kékfény 21.40 FIFA
2014 labdarúgó vb Kamerun–Brazília, vagy Horvátország–Mexikó 0.10
Munkaügyek – Irreality Show 0.40 Örvény
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.50 Fókusz 13.25 Éjjel-nappal Budapest
14.40 Az örökség 16.50 A mentalista 18.00 Híradó 19.00 Fókusz 19.30 Éjjel-nappal
Budapest 20.50 Barátok közt 21.25 Dr. Csont 23.25 Híradó 23.50 Reflektor 0.10 Se-
lyem 2.30 A végsõ akarat 4.00 Reflektor 4.10 Barátok közt 4.45 A mentalista
TV2: 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop
10.45 Asztro-világ 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Walker, a texasi kopó 15.00 Hal
a tortán 16.00 Családi titkok 17.00 Maricruz 18.00 Tények 19.30 Jóban-Rosszban
20.15 Magánnyomozók 21.15 Édes élet 22.40 A gonosz álarca 23.45 Zsaruvér 0.45

Tények 1.30 Aktív 1.55 Békétlen békítõ 2.40 Maricruz 3.25 Luxusdoki 4.10 Családi
titkok 4.55 Aktív 5.15 Doktor D 6.00 Csapdába csalva
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 6.35 Foci vb híradó 9.00 Napközben 10.50 Hangtár 11.05 A hely
11.35 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádió-
színház 13.27 Zene 13.30 A görög katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35
Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Rendszerváltók – 1989. 15.35 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 20.05 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Be-
lépõ – Kulturális magazin 21.30 Rádiószínház 21.52 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sport-
világ 22.30 A nap történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Arcvonások
23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Június 24., KEDD
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Valóságos kincsesbánya 6.00 Hétköznapi kifutó
6.30 Híradó 6.45 Sporthírek 7.00 Ma reggel 8.00 Híradó 8.05 Sporthírek 8.20 Balato-
ni nyár 10.10 FIFA 2014 labdarúgó vb ism. 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30
Srpski ekran 13.00 Unser Bildschirm 13.30 A világörökség kincsei 13.50 Szívtipró
gimi 14.35 FIFA 2014 labdarúgó vb ism. 16.25 Híradó+ 16.40 FIFA 2014 labdarúgó
vb összefoglaló 17.30 Híradó 17.40 FIFA 2014 labdarúgó vb Olaszország–Uruguay,
vagy Costa Rica–Anglia 20.10 Híradó 20.50 Budavári Palotakoncert 21.40 FIFA
2014 labdarúgó vb Japán–Kolumbia, vagy Görögország–Elefántcsontpart 0.10
Munkaügyek – Irreality Show 0.40 Nem egészen Hollywood
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.50 Fókusz 13.25 Éjjel-nappal Budapest
14.40 Az örökség 16.50 A mentalista 18.00 Híradó 19.00 Fókusz 19.30 Éjjel-nappal
Budapest 20.50 Barátok közt 21.25 Lopott idõ 23.35 Híradó 0.05 Életre-halálra 1.05
Reflektor 1.25 A fõnök 2.25 EgészségKalauz 2.50 A Grace klinika 3.30 Jóbarátok
4.00 Reflektor 4.10 Barátok közt 4.45 A mentalista
TV2: 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop
10.45 Asztro-világ 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Walker, a texasi kopó 15.00 Hal
a tortán 16.00 Családi titkok 17.00 Maricruz 18.00 Tények 19.30 Jóban-Rosszban
20.15 Magánnyomozók 21.15 Édes élet 22.40 A gonosz álarca 23.45 Combat
Hospital – A frontkórház 0.45 Tények 1.30 Aktív 1.55 A fény ösvényei 3.25 Maricruz
4.10 Luxusdoki 4.55 Aktív 5.15 Doktor D 6.00 Csapdába csalva
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 6.35 Foci vb híradó 9.00 Napközben 10.50 Hangtár 11.05 A hely
11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádió-
színház 13.27 Zene 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35
Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 XX. századi történelem 15.35 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 Be-
lépõ – Kulturális magazin 21.30 Rádiószínház 21.52 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sport-
világ 22.30 A nap történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Arcvonások
23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Június 25., SZERDA
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 A rejtélyes XX. század 6.00 Építészkorzó 6.30
Híradó 6.45 Sporthírek 7.00 Ma reggel 8.00 Híradó 8.05 Sporthírek 8.20 Balatoni
nyár 10.10 FIFA 2014 labdarúgó vb ism. 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30
Hrvatska krónika 13.00 Ecranul nostru 13.35 Szívtipró gimi 14.25 FIFA 2014 labda-
rúgó vb ism. 16.10 Jövõ-Idõben 16.20 Híradó+ 16.35 FIFA 2014 labdarúgó vb
összefoglaló 17.25 Híradó 17.35 FIFA 2014 labdarúgó vb Nigéria–Argentína, vagy
Bosznia-Hercegovina–Irán 20.10 Híradó 20.55 Szabadság tér ’89 21.40 FIFA 2014
labdarúgó vb Honduras–Svájc, vagy Ecuador–Franciaország 0.10 Munkaügyek –
Irreality Show 0.40 Falco – Az ördögbe is, még élünk!
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.50 Fókusz 13.25 Éjjel-nappal Budapest
14.40 Az örökség 16.50 A mentalista 18.00 Híradó 19.00 Fókusz 19.30 Éjjel-nappal
Budapest 20.50 Barátok közt 21.25 Szulejmán 23.20 Reflektor 23.35 Híradó 0.00 El-
felejtve 1.05 Nem fogadott hívás 2.50 Jóbarátok 3.10 A végsõ akarat 4.00 Reflektor
4.10 Barátok közt 4.45 A mentalista
TV2: 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop
10.45 Asztro-világ 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Walker, a texasi kopó 15.00 Hal
a tortán 16.00 Családi titkok 17.00 Maricruz 18.00 Tények 19.30 Jóban-Rosszban
19.50 Skandinávlottó-sorsolás 20.15 Magánnyomozók 21.15 Édes élet 22.40 A go-
nosz álarca 23.45 A férjem védelmében 0.45 Tények 1.30 Aktív 1.55 A pénz boldogít
3.40 Maricruz 4.25 Luxusdoki 5.15 Doktor D 6.00 Csapdába csalva
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 6.35 Foci vb híradó 9.00 Napközben 10.50 Hangtár 11.05 A hely
11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádió-
színház 13.27 Zene 13.30 A református egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35
Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Megújuló értékeink 15.35 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 21.30 Rádiószínház 21.52 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.30 A nap történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Arcvonások 23.35
Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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1139 Budapest, Frangepán utca 7.
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MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CE-
CÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁR-
SZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93
Mhz-es frekvencián, valamint az LRT-COM hálózatán a C7-es csa-
tornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.
Június 20., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Lapszemle
19.00 Üdvözlet Sopronból (~18p), Cecei óvodások ballagása (53p),
Violinosok évzárója Sárbogárdon (45p), Pörköltfesztivál (~70p) 23.00 és
0.00 Lapszemle
Június 21., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Megyei II. oszt. futballmérkõ-
zés (90p) 13.00 Lapszemle 14.00 Üdvözlet Sopronból (~18p), Cecei óvo-
dások ballagása (53p), Violinosok évzárója Sárbogárdon (45p), Pörkölt-
fesztivál (~70p) 18.00 Lapszemle 19.00 Varga Csaba vetített képei (50p),
Evangélikus koncert Sárszentmiklóson (51p), Pünkösdi néptánc-találkozó
Alapon (118p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Június 22., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Üdvözlet Sopronból (~18p), Cecei
óvodások ballagása (53p), Violinosok évzárója Sárbogárdon (45p), Pör-
költfesztivál (~70p) 13.00 Heti híradó 14.00 Varga Csaba vetített képei
(50p), Evangélikus koncert Sárszentmiklóson (51p), Pünkösdi néptánc-ta-
lálkozó Alapon (118p) 18.00 Heti híradó 19.00 Hitélet: Tompa Mihály, a
nagy költõ (ism. 34p), Cigánymisszió (ism. 62p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Június 23., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet: Tompa Mihály, a nagy költõ
(ism. 34p), Cigánymisszió (ism. 62p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Re-
formátus családi nap Sárszentmiklóson (83p), Isztl László könyvbemuta-
tója (34p), Kórusok koncertje a Bogárdi Napok keretében 23.00 és 0.00
Heti híradó
Június 24., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Megyei II. oszt. futballmérkõ-
zés (90p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Pedagógusnap (60p),
Violin-évzáró Sárszentmiklóson, Színjátszó-találkozó Sárbogárdon 4. rész
23.00 és 0.00 Heti híradó
Június 25., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Református családi nap
Sárszentmiklóson (83p), Isztl László könyvbemutatója (34p), Kórusok kon-
certje a Bogárdi Napok keretében 13.00 Heti híradó 18.00 Lapszemle élõ-
ben 19.00 Sport: Megyei II. oszt. futballmérkõzés (90p) 23.00 és 0.00 Lap-
szemle
Június 26., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Megyei II. oszt. futballmérkõ-
zés (90p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Hitélet: Tompa Mihály, a nagy
költõ (ism. 34p), Cigánymisszió (ism. 62p) 23.00 és 0.00 Lapszemle

***
Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lap-
szemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozás-
ról a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szerep-
lõ 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.

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

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

Június 26., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Célkeresztben 6.00 Zöld Tea 6.30 Híradó 6.45
Sporthírek 7.00 Ma reggel 8.00 Híradó 8.05 Sporthírek 8.20 Balatoni nyár 10.10
FIFA 2014 labdarúgó vb ism. 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Rondó 12.55
Kvartett 13.20 Útravaló 13.40 Szívtipró gimi 14.30 FIFA 2014 labdarúgó vb ism.
16.15 Híradó+ 16.30 FIFA 2014 labdarúgó vb összefoglaló 17.15 Szerencse Híradó
17.30 Híradó 17.40 FIFA 2014 labdarúgó vb Egyesült Államok–Németország, vagy
Portugália–Ghána 20.10 Híradó 20.50 Budavári Palotakoncert 21.40 FIFA 2014 lab-
darúgó vb Dél-Korea–Belgium, vagy Algéria–Oroszország 0.10 Barangolások öt
kontinensen 0.40 Isten minden gyermeke tud táncolni

RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.50 Fókusz 13.25 Éjjel-nappal Budapest
14.40 Az örökség 16.50 A mentalista 18.00 Híradó 19.00 Fókusz 19.30 Éjjel-nappal
Budapest 20.50 Barátok közt 21.25 Glades – Tengerparti gyilkosságok 22.25 Híradó
0.00 Reflektor 0.10 Sötét zsaruk 2.25 A’la CAR 2.50 Jóbarátok 3.15 A végsõ akarat
4.00 Reflektor 4.10 Barátok közt 4.45 A mentalista

TV2: 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop
10.45 Asztro-világ 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Walker, a texasi kopó 15.00 Hal
a tortán 16.00 Családi titkok 17.00 Maricruz 18.00 Tények 19.30 Jóban-Rosszban
20.15 Magánnyomozók 21.15 Édes élet 22.40 A gonosz álarca 23.45 Kettõs ügynök
0.45 Tények 1.30 Aktív 1.55 A férjem védelmében 2.40 Kettõs ügynök 3.25
Maricruz 4.10 Luxusdoki 4.55 Aktív 5.15 Doktor D 6.00 Csapdába csalva

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 6.35 Foci vb híradó 9.00 Napközben 10.50 Hangtár 11.05 A hely
11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádió-
színház 13.27 Zene 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35
Tér-Idõ 15.00 Hírek 15.05 Alma és fája 15.35 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 21.30 Rádiószínház 21.55 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.30 A nap történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Arcvonások 23.35
Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Június 27., PÉNTEK
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Fjellek és fjordok 6.00 Noé barátai 6.30 Híradó
6.45 Sporthírek 7.00 Ma reggel 8.00 Híradó 8.05 Sporthírek 8.20 Balatoni nyár
10.10 FIFA 2014 labdarúgó vb ism.12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Életkerék
13.00 Esély 13.25 A Hold fázisai 13.55 Szívtipró gimi 14.45 FIFA 2014 labdarúgó vb
ism. 16.30 Jövõ-idõben 16.40 Híradó+ 16.55 FIFA 2014 labdarúgó vb összefoglaló
17.40 Híradó 17.50 Albert Flórián 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Armageddon
22.50 A hírhedt 0.50 Ace Ventura 2. – Hív a természet

RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden
reggel 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow 12.50 Fókusz 13.25 Éjjel-nappal Budapest
14.40 Az örökség 16.50 A mentalista 18.00 Híradó 19.00 Fókusz 19.30 Éjjel-nappal
Budapest 20.50 Barátok közt 21.25 CSI: A helyszínelõk 22.30 CSI: Miami helyszíne-
lõk 23.35 Híradó 0.00 V, mint veszélyes 1.10 Reflektor 1.30 Kalandor 2.00 Mr. és
Mrs. Bloom 2.50 4ütem 3.15 A végsõ akarat 4.45 A nagy svindli

TV2: 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.30 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.40 TeleShop
10.45 Asztro-világ 12.00 Tények 12.25 Aktív 13.00 Walker, a texasi kopó 15.00 Hal
a tortán 16.00 Családi titkok 17.00 Maricruz 18.00 Tények 19.30 Jóban-Rosszban
20.15 Magánnyomozók 21.15 Édes élet 22.40 A gonosz álarca 23.45 NCIS 0.45 Té-
nyek 1.30 Aktív 1.55 Briliáns elmék 2.45 Maricruz 3.30 Luxusdoki 5.05 Babavilág
5.30 Super Car

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 6.35 Foci vb híradó 9.00 Napközben 10.50 Hangtár 11.05 A hely
11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádió-
színház 13.27 Zene 13.30 A zsidó vallási felekezet félórája 14.05 Arcvonások 14.35
Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Történet hangszerelve 15.35 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 Be-
lépõ – Kulturális magazin 21.30 Rádiószínház 21.55 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sport-
világ 22.30 A nap történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Arcvonások
23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka



18 HIRDETÉSEK 2014. június 19. Bogárd és Vidéke

Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826
Redõnyös 06 (30) 966 8446 (7953539)

Az M6-os autópályán, Dunaújvárosnál, OMV töltõ-
állomás nõi munkatársat keres állandó, valamint
nyári munkára. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal
a sárbogárdi OMV kútnál lehet.
Tûzifavásár! Cser, tölgy hasított: 2050 Ft, éger ha-
sított: 1900 Ft, akác kugli: 2280 Ft, hasított: 2380
Ft, vegyes tûzifa 2250 Ft. Ingyenes házhozszállítás.
06 (20) 406 9267 (7953246)

Kettõ darab 1400x1550-es kétszárnyú bukó-nyíló
felújításból visszamaradt mûanyag ablak eladó. 06
(70) 330 8698 (7953244)

Parasztház eladó dupla telekkel, teljes közmûvel
Sárbogárdon az Árpád utcában. Telefon: 06 (30)
599 3987
B, C-kategóriás jogosítvánnyal rendelkezõ mozgó-
bolti eladót felveszünk. Érdeklõdni: 06 (30) 382
4133
Albérlet kiadó Sárbogárd központjában. 06 (20)
9270 985
Elõnevelt csirke kapható. Érdeklõdni 16-20 óráig.
Telefon: 06 (30) 747 9524

FOGSORJAVÍTÁS 06 25 468 556, 06 70 382 8512

GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása 06 30 440 5790

AUTÓBÉRLÉS OLCSÓN RÖVID/HOSSZÚ TÁVRA,
KÜLFÖLDRE IS 06 70 5397882

AUTÓMENTÉS, AUTÓSZÁLLÍTÁS
06 20 3426 091

Ady-lakótelepen 2 szobás LAKÁS ELADÓ.
Érdeklõdni: 06 30 384 0228

HARKÁNYBAN strandközeli APARTMAN KIADÓ.
Érdeklõdni: 06 30 384 0228

Eladó CITROEN XSARA PICASSO, HDI 2004-es, 2.0 diesel
2015. augusztusig érvényes mûszakival, új nyári gumikkal.

Irányár: 750.000 Ft.
Érdeklõdni: 06 70 379 2012, 06 70 330 8106

Sárbogárdon CSALÁDI HÁZ
sürgõsen ELADÓ VAGY ELCSERÉLHETÕ.

06 70 522 2228

Fémvázas mobil PONYVAGARÁZS ELADÓ.
Telefon: 06 30 600 5460

Elsõ emeleti, egyedi gázfûtéses LAKÁS ELADÓ.
IRÁNYÁR: 4.700.000 FT. 06 70 391 1330

MATRÓZBLÚZ ELADÓ. 06 20 405 7366

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!

APRÓHIRDETÉSEK

ORSZÁGOS
KIRAKODÓ- ÉS

KISÁLLATVÁSÁRT
rendezünk

2014. június 21-én
SÁRBOGÁRDON

AZ IFJÚSÁGI PARK
(Túry M. u. mellett) területén.

Bõvebb információért érdeklõdhet
a DÉSZOLG Kft. Sárbogárdi Kirendeltség

telefonszámán: 06 (25) 508 990.

Munkatársat keresek sárbogárdi irodámba

IRODAI ÜGYINTÉZÕI
MUNKAKÖR

betöltésére.
Elvárások: közép-, vagy felsõfokú végzettség,
gépírói tudás, Microsoft irodai rendszerek fel-
használói szintû ismerete, precizitás, felelõs-
ségteljes hozzáállás, jó kommunikációs kész-
ség.
Elõny: B-kategóriás jogosítvány, ügyviteli
munkakörben szerzett tapasztalat.
Fényképpel ellátott, kézzel írott önéletrajz 2014.
július 31-ig adható le a szerkesztõségben „Iro-
dai ügyintézõ” jeligére.

Sárszentmiklóson

GRÁCZER IMRÉNÉGRÁCZER IMRÉNÉ
TAKÁCS MÁRIÁTTAKÁCS MÁRIÁT

88.88.
születésnapja

alkalmából sok szeretettel köszönti
lánya, Marika, veje, Lajos,

unokái: Attila, Csaba és felesége, Szilvia,
Lali és felesége, Éva, dédunokája: Csabika.

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke

eseményeirõl
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NYÍLT NAPOK KISHANTOSON
Egész napos program

a Kishantosi Vidékfejlesztési Központban

ELÕADÁSOKKAL,
GÉP- ÉS KERTBEMUTATÓVAL

Idõpontok: 2014. június 24., 28., 10.00–16.00-ig

Helyszín: Kishantos (Fejér megye)

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
Részvételi díj: 2.500 Ft/fõ, mely az ebédet is magában foglalja.
Jelentkezési határidõ: az adott programot megelõzõ nap délig.

Telefon: 06 (30) 514 5274, 06 (30) 3850 379.
Fax: 06 (25) 506 021. E-mail: kishantos@enternet.hu

Könyv- és filmajánló
ZÁVADA PÁL:

TERMÉSZETES FÉNY
Egy sor feledhetetlen mû – többek közt a Jadviga
párnája, a Milota, Az idegen testünk és A fényké-
pész utókora címû regények – írója idén április-
ban, hat év után újabb regénnyel jelentkezik. A

Természetes fény egy hamisítatlan sokszereplõs
történelmi nagyregény, ezen belül egy hadi- és
nemzedéki családtörténet, ami a második világ-
háború idején, egészen pontosan az 1937 és 1947
közötti idõszakban játszódik. A szerzõ korábbi mû-
veihez hasonlóan az új regény középpontjában is a
T. nevû (Tótkomlósról, Závada Pál szülõfalujáról
mintázott) település áll: a fiatal hõsök innen indul-
nak szinte egész Európát bejáró útjukra. Van, aki
Bécs környéki munkatáborba kerül, mások Ke-
let-Európa hadszínterein vonulnak végig, a hadi-
fogságba jutottak pedig vonattal járják be Csehor-
szágot, Magyarországot és Romániát, de ugyan-
így Berlin és a német városok is a regény helyszí-
nei közt szerepelnek. A Természetes fényben a
sok szereplõhöz sok elbeszélõi hang is társul: a re-
gényfigurák egymás szavába vágva, egymást ki-
egészítve, több nézõpontból mesélik el a történe-
tet, amit számos alkalommal archív fénykép-il-
lusztrációk is kiegészítenek, melyek fontos dra-
maturgiai szerepet töltenek be a történetben.

AZ ÉLET ÍZEI

A festõi szépségû dél-francia kisvárosban Ma-
dame Mallory (Helen Mirren) éttermének, az elõ-
kelõ Le Saule Pleureur-nek nem akad párja: a Mi-
chelin csillagos konyhában egymás után készül-
nek a gasztronómiai csodák a szenvedélyes, ám
kissé vaskalapos tulajdonosnõ irányításával. Az
egyszerû ételek is kifinomult fogássá változnak a
keze alatt, amivel vendégeit teljesen megbabo-

názza. De a tökéletes recepthez mindig kell egy iz-
galmas hozzávaló. És ez most az egzotikus Indiá-
ból érkezik.
Egyik napról a másikra toppan be a csendes vá-
roskába a Kaddam család, akik nem kisebb terv-
vel állnak elõ, mint hogy megnyitják indiai étter-
müket szemben a francia gasztrocsodával. Nem-
csak a hangos zenétõl lesz zajos a környék, de a
kurkuma, a szegfûszeg, a curry és a garam masala
is felpezsdíti a lakók ízlelõbimbóit. Az eddig roz-
maringtól és bazsalikomtól illatózó környék élete
kezd teljesen a feje tetejére állni, és ezt persze Ma-
dame Mallory sem nézheti tétlenül. Megkezdõdik
a rivalizálás, mígnem a Kaddam család gyöngy-
szeme, a hihetetlenül tehetséges Hassan (Manish
Dayal) és Madame Mallory elbûvölõ séfhelyet-
tese, Maquerite (Charlotte Le Bon) szövetkeznek:
a két teljesen eltérõ kultúra ízeit egyesítve élettel
telítik meg nemcsak a tányérokat, de a bájos vá-
roskát is. És ez még Madame Mallory világát is
felkavarja. Szárnyai alá veszi Hassant, hogy meg-
tanítsa a kulináris kifinomultság minden csínjára,
és közben õ maga is megnyílik az új ízekre és az
élet új csodáira. Mert kell az a kis fûszer, ami kicsit
megbolondítja és felkavarja az egyhangú ízeket.

SZERETNE LESZOKNI
A DOHÁNYZÁSRÓL?

Segítünk Önnek!
Jöjjön el a szeptembertõl induló támogató

csoportterápiánkra!

A részvétel ingyenes!

Helyszín: Sárbogárd Rendelõintézet.
Jelentkezni lehet a 06 (25) 460 120-as telefonszámon,

vagy személyesen a Tüdõgondozóban rendelési idõben.
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Tûzoltók versenyben
A megfelelõ erõnlét, a jó fizikai kondíció elengedhetetlen a tûzoltóhivatás telje-
sítéséhez. Ezeknek a tulajdonságoknak a felmérésére adott kiváló alkalmat a
június 12-én a Nagysándor József honvédlaktanyában megrendezett megyei
tûzoltósportverseny.
A tûzoltósportnak évtizedekre visszanyúló hagyományai vannak nemcsak ha-
zai, hanem nemzetközi szinten is. A mostani versenyen is a hagyományosnak
mondható versenyszámokban mérték össze képességeiket a megyénk szé-
kesfehérvári, dunaújvárosi és sárbogárdi hivatásos tûzoltóságairól érkezett
csapatok. Elsõként a 100 méteres akadálypályát kellett leküzdeni, amelyet a 4
x 100 méteres váltófutás követett. Az utolsó szám az úgynevezett kismotor-
fecskendõ-szerelés volt, amelyben új Fejér megyei rekord született: a sárbo-
gárdi tûzoltók 30,2 másodperc alatt teljesítették a szerelési feladatot.
A csapattagok dolgát nehezítette a kánikulai forróság, de természetesen így is
mindent megtettek a minél jobb helyezés elérése érdekében. Többek között a
palánk-, a gerenda- és a tálcatûzfeladatokat is gyorsan megoldották, pontosan
úgy, ahogy a hivatásuk során is minden nap helyt állnak.

Eredmények

100 méteres akadálypálya, egyéni: 1. Vizi Ignác tûzoltó õrnagy, Székesfe-
hérvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség; 2. Vámi György tûzoltó fõtörzsõrmes-
ter, Székesfehérvári Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság; 3. Kaiser Csaba tûzoltó
törzsõrmester, Székesfehérvári Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság.
100 méteres akadálypálya, csapat: 1. Székesfehérvári Hivatásos Tûzoltó-
parancsnokság; 2. Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság; 3. Duna-
újvárosi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság.
4x100 méteres váltófutás: 1. Székesfehérvári Hivatásos Tûzoltó-parancs-
nokság; 2. Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság; 3. Dunaújvárosi
Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság.
Kismotorfecskendõ-szerelés: 1. Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancs-
nokság; 2. Székesfehérvári Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság; 3. Dunaújváro-
si Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság.
Csapatok összesített eredménye: 1. Székesfehérvári Hivatásos Tûzoltó-pa-
rancsnokság; 2. Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság; 3. Dunaúj-
városi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság.
A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vándorserlegét a legjobban
szereplõ csapat, a Székesfehérvári Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság nyerte
el. A Fejér Megyei Tûzoltó Szövetség vándorserlegét a kismotorfecskendõ-
szerelésben legjobban teljesítõ csapat, a Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-pa-
rancsnokság vihette haza.

Farkas-Bozsik Gábor tûzoltó százados, megyei katasztrófavédelmi szóvivõ


