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LECSÓ
Nagyanyám – aki távírász kisasszony volt az Elsõ Puskás Tivadar Telefonközpontban a századforduló idején – mesélte még gyerekkoromban, hogyan lett népszerû magyar eledel a lecsó. Akkoriban ezt a csodás étket még
rácpörköltnek hívták.
A századforduló elõtt, az 1870-es években jöttek föl hajón a Dunán Magyarországra a bolgárkertészek. Sasadon, Csepelen béreltek földeket, s a
folyó vizébõl öntözéssel termeltek paprikát, paradicsomot. A piacon azonban nem kelt a paprika, mert nem ismerték a magyarok. Erre a kertészek
bográcsok alatt tüzet gyújtottak a zöldségesstandok mellett és fõzték lecsót. A nép jött a finom illatokra kíváncsiskodni. A kitett asztaloknál vendégül látták õket. Ízlett az ismeretlen finomság mindenkinek, és akkor már
vitték a paprikát, paradicsomot és minden mást is, mint a cukrot, s eltanulták nemcsak a rácpörkölt, vagyis a lecsó receptjét a bolgárkertészektõl, de
a zöldségtermesztést is. Így indult az újkori magyar kertkultúra.
Mindez arról jutott eszembe, hogy a letermett zöldborsó helyére fûszerpaprikát ültettünk. Nem akartam én ezt, csak úgy jött.
Minden faluban állnak a közmunka-program keretében felhúzott fóliasátrak, s kiépült Nagy Dezsõ iránymutatásával a csepegtetõs öntözéses kertészet. Az alapiak, ceceiek, nagylókiak már szüretelik a zöldpaprikát, paradicsomot. A szentivániak az idén kezdtek bele ebbe a programba, ezért kissé
megkésve, de még idõben ültetik a fûszerpaprikát. Több lett a palánta,
mint amire rábírtak, így a maradékot annak adják, aki el tudja ültetni, és
gondozni is hajlandó. Nagy Lajos polgármester engem is kérdezett, nem
kell-e palánta.
– Hát, nem gondoltam, hogy kellene –bizonytalankodtam kissé kelletlenül
–, de esetleg a felnyûtt borsó helyére betehetem – adtam be a derekam.
De ami ezután történt, azt nem gondoltam volna. Egyik nap arra megyek
haza, hogy a tornácon egy dobozban ott szorong vagy ezer gyönyörû paprikapalánta.
„Te Jóisten! Mit csinálok én ezzel?” – kaptam a fejemhez ijedten. – „Mit
csináltál velünk, te Nagy Dezsõ?” Föllázítottad a környék, de még Tolna
falvait is, és most mindenki elkezdett kertészkedni. Én is. Eszem ágában
nem volt föltörni a szépen nyírt pázsitot, de most ezt teszi mindenki széles e
vidéken, akiknek Dezsõ belebeszélte a hasába, hogy drága a benzin a fûnyíróba, a kapa pedig kenyérgõzzel vígan szalad magától – mármint magamtól
– a paprikasorok közt. És most ahelyett, hogy napozószékben süttetné az
istenadta nép a hasát, kapál, ültet, locsol és földig hajolva a hátát sütteti a
nappal, míg gyomlálja a gazt a sorokból.
Nagy Lajos polgármesternek megköszöntem a szívességét, s mikor említést tettem neki a Dezsõ szította új kertészkedési szenvedélyemrõl, nevetve
megjegyezte:
– Hát, már én is mondtam neki: a Nagy Dezsõ nyomán lesz most sok kis Dezsõ ezen a tájon.
No, ha már én is Dezsõ lettem, nem esek kétségbe. Dezsõ humorát kölcsönvéve azzal vigasztalódom: legalább lesz pirospaprikánk a lecsóba,
hogy ne legyen olyan hóka színe annak a rácpörköltnek.
Hargitai Lajos

Csutkagála

Örömtánc

Éjjeli horgászat
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A fûszeres
Van egy híres fûszeresünk. Vagy inkább elhíresült. Lépten-nyomon közszájon forog
névvel és név nélkül, testületi ülésen, rendõrségi tájékoztatókban. Már tüntettek is
ellene. Máté Márió egyéni vállalkozóról van szó, aki a Rózsa utca és Bercsényi utca
sarkán mûködtette üzletét. No, nem sárkányfüvet árult, hanem orvosi zsályát, egy
kínai szerrel kezelve, legálisan, füstölõként.
Számos kábítószerrel kapcsolatos rosszullét és rendõrségi eljárás esetén került képbe Márió, de – többek felháborodására – nem „vonták ki a forgalomból”.
Kíváncsiságom – hogy ki is ez a fûszeres, miért éppen a „fûutat” választotta életpályának, és miként vélekedik a vele kapcsolatos véleményekrõl, vádakról – szabad
utat kapott, amikor Márió igent mondott egy interjúra.
– Hány éves vagy?
– 22.
– Milyen iskolákat végeztél, illetve honnan
származol? Sárbogárdi vagy?
– Nem sárbogárdi vagyok, Székesfehérváron születtem. Ott éltem 10-12 évig. A szüleim vendéglátósok. Édesanyámék válása
után nagyszüleimnél éltem Pázmándon
3-4 évig. Utána székesfehérvári lakos lettem, az Árpád szakközépiskolába jártam.
Sajnos szakmát nem tudtam szerezni, mivel édesanyámék Angliában éltek, és kiköltöztem hozzájuk. Dolgoztam is ott kint
kb. 5-6 hónapot.
– Érettségit sem szereztél így?
– Nem. A kinti élet nem tetszett. Hazaköltöztem. Egyedül maradtam, nem számíthattam se a szüleimre, se a nagyszüleimre,
senkire.
– Magadnak kellett fönntartanod saját magadat?
– Így van.
– Akkor hány éves voltál?
– 19.
– Lakást kellett bérelned?
– Jobb esetben lakást béreltem. Volt, amikor a barátaimnál húztam meg magam
egy-két napra. Volt, amikor nem tudtam
mit kezdeni magammal. Aztán jött egy lehetõség: a legális füstölõ. Az interneten ismertem meg. Nem tudtam, hogy ez ennyire jövedelmezõ üzletág. Kiváltottam a vállalkozói engedélyt.
– Mibõl tudtál elindulni, hiszen ha teljesen
magadra számíthattál, akkor nem nagyon
volt forrásod.
– Abban az idõszakban ismertem meg a
barátnõmet, Barbarát.
– Aki sárbogárdi.
– Miután egy-két kisebb munkát el tudtam
vállalni Székesfehérváron, ki tudtam venni
egy albérletet magamnak. Barbival egy
évet töltöttünk Fehérváron, aztán Sárbogárdra költöztünk Barbihoz, mert jobbnak
találtuk, hogy az édesanyjához közelebb
legyünk. Nagyon aprólékosan, minimális
befektetéssel kezdtem el kisebb mennyiséget árusítani. Kis vásárlóköröm volt, szinte
pár ember naponta. Aztán egyre több lett,
így egyre feljebb harcoltam magam.

– Egyéni vállalkozóként mûködsz?
– Így van, az okmányirodában váltottam ki
a vállalkozóit.
– Mi a fõ tevékenységi köröd, aminek keretében árulod a füstölõt?
– A fõ tevékenységi köröm az internetes
kereskedelem. Van egy weboldalam,
ahonnan lehet rendelni, és személyes átvételt is intéztem Sárbogárdon és körzetében.
– Az internetes tevékenységi körnél nem kell
megjelölnöd, hogy pontosan mivel kereskedsz?
– De, gyógynövényfüstölõt jelöltem meg.
Ebbe a kategóriába tartoznak a testépítõszerek, különbözõ gyógynövények, bioszerek is.
– Te kifejezetten csak a füstölõvel foglalkozol?
– Igen.
– Honnan szerzed be az árut?
– Magyarországon 2-3 fõbb oldal van, ami
még ezzel foglalkozik. Én a legfõbb oldaltól vásárolok.
– Hogyan gyõzõdsz meg arról, hogy az, amit
megvásárolsz, valóban az a füstölõ-e, amit
aztán forgalomba hozol? Szóba került több
fórumon is, hogy ez nem tiltólistás anyag. Errõl hogyan gyõzõdsz meg?
– Ehhez kell egy alapbizalom afelé, akitõl
vásárolok. Tõle 2-3 éve vásárolom a füstölõt. A legelsõ alkalommal, amikor a rendõrség házkutatást tartott, lefoglalta ezt az
anyagot, letettek engem 72 órára, és bebizonyosodott, hogy legális ez az anyag, nem
tiltólistás, vagyis igazat mondott nekem az
illetõ, akitõl vásároltam. Azóta nem lettem
még becsapva, soha nem volt probléma a
szerrel. Az eladónak saját laboratóriumgépe van, és minden csomag feladása elõtt le
van ellenõrizve a szer.
– A füstölõnek mi a hatása?
– Mindenki úgy használja fel, ahogy szeretné. Minden emberre, minden szervezetre
máshogyan hat, ha nem úgy használják,
ahogy kell. Volt itt egy tüntetõ, aki azért
tüntetett, mert fogyasztotta és rosszul lett
tõle. Tudni kell errõl a tüntetõrõl, hogy
nem él mindennapi, kiegyensúlyozott életet. A nyugtatótól, az alkoholtól, családi
problémáktól kikészül a szervezete. Tudnék mondani nem egy embert, akinek ki-

egyensúlyozott élete van, családi házban,
normálisan él, eszik-iszik reggel, délben,
este, iskolába jár, és soha nem volt még
problémája az én szeremtõl. Hozzátenném: elköltöztem Sárbogárdról, 2-3 napja
végleg Velencén lakunk, de a barátnõm
édesanyjához visszajárunk elég gyakran.
Nálam egy „A” minõségû, bevizsgált szer
volt. Azzal még nem volt olyan, hogy akárki rosszul lett tõle. Nálam nyomon tudta
követni a rendõrség és mindenki a vásárlókat, hogy kik jártak oda, mit vettek. Most
viszont, hogy elköltöztem, hallottam, hogy
csigaölõszerrel befújt gyógynövényes füstölõt hoztak Veszprémbõl. És még mik
lesznek! Az interneten már meg lehet venni ennek a terméknek az elõállítóporát,
amit megrendel sok fiatal, leviszik otthon a
pincébe, megvásárolják a körömlakklemosót, összeöntik, összekeverik, belocsolják
vele a gyógynövényfüstölõt, és ezt árusítják. Amikor jött hozzám esetleg egy fiatalabb gyerek és úgy láttam, hogy fiatal, elkértem tõle a személyi igazolványát, akármennyire nevetségesen is hangzik. Ha
nem volt nála, elzavartam, mert nem voltam rászorulva arra, hogy odaadjam a fiatalkorú személyeknek ezt a szert. Sok vásárlóm volt a környezõ városokból, falvakból, mert jó árat alakítottam ki.
– Ez a füstölõ kinézetre hogyan néz ki?
– A növény orvosi zsályalevél.
– És ez van kezelve valamivel?
– Így van, ez van kezelve egy szerrel, ami
Kínából származik.
– Hogyan kell használni?
– Ennek a rendeltetésszerû használata:
fogjunk egy füstölõedényt, tegyük bele a
füstölõ tartalmát, gyújtsuk meg, és élvezzük a felszálló füst aromáját.
– Van, aki ezt beleteszi cigarettába és úgy szívja?
– Van, aki úgy készíti el, mint a marihuánás
cigarettát.
– Attól is függ a hatása, hogy dohányként
szívja el, vagy mondjuk megeszi, sütibe süti
valaki?
– Igen. Én még csak úgy hallottam, hogy
szédülést, valamilyen hatást is okozott, ha
betöltötték cigarettába és elszívták.
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Úgy, hogy megeszik, vagy csak füstölögtetik, nem hiszem, hogy akármilyen hatása
van.
– Fel szoktad hívni a fogyasztók figyelmét a
rendeltetésszerû használatra?
– Persze. Úgy árulom a terméket, hogy
matricán fel van tüntetve a használat a csomagoláson.
– Te magad próbáltad, vagy élsz ezzel a füstölõvel?
– Nem, én nem élek ezzel a füstölõvel.
– Mással?
– Semmiféle kábítószerrel és droggal nem
élek.
– Kipróbáltál már valamit életedben?
– Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem
próbáltam.
– Keményebb drogot is?
– Igen. Hamar rájöttem, hogy ez nekem
nem pálya. Ezt is kipróbáltam, amit árulok, de nem köt le.
– Gondolom, kipróbáltál több mindent, alkoholt, cigarettát is. Mihez hasonlítanád a füstölõ hatását?
– Leginkább a marihuánás cigarettához
hasonlítanám.
– Ha csak füstöl valaki, vagy ha elszívja?
– Ha elszívják. Ha simán elfüstölgetjük és
belélegezzük, úgy nem hinném, hogy van
hatása.
– Te magad árulod csak a füstölõt, vagy vannak esetleg munkatársaid, bedolgozók is?
Azért kérdezem, mert a Rózsa utca–Bercsényi
utca környékén gyakran látni, hogy bizonyos
idõközönként odacsoportosul egy halom fiatalember, nagy a nyüzsgés, aztán szétszélednek. Mintha nálad fölvennék a cuccot, aztán
mennének terjeszteni.
– Nincsenek külön embereim, akik ezt terjesztik. Csoportosulás akkor szokott lenni,
amikor megvásárolják és mennek tovább.
– De kb. ugyanabban az idõszakban.
– Egész nap megállás nélkül jöttek. Szinte
egy szabad órám nem volt. Nem a sárbogárdi lakosokból volt a nagy jövedelmem,
hanem a környezõ településekrõl (Simontornya, Cece, Alap, Székesfehérvár) is nagyon sokan lemászkáltak. Mert a székesfehérvári szertõl sok haláleset történt, inkább szívták az enyémet, ami „A” minõségû, bevizsgált szer.
– Iskola közelében vagy, ezért vádként az is elhangzott, hogy amikor az iskolának vége van,
akkor elég sok fiatalember van az utcán, akik
zaklatják a gyerekeket, kínálják nekik az árut,
a mintát.
– Én is hallottam ezt a vádat. Eléggé meglepett engem is. A fiatalok miatt költöztem
el, akik odacsoportosulnak. Velük minden
nap harcom volt.
– Milyen harcok?
– Nem engedtem oda õket vásárolni se
pénzért, se pénz nélkül.
– Miért nem?
– Volt, hogy elfogyott a szer, el kellett volna mennem érte, és egy fiatalember nem
értette ezt meg. Azt hitte, hogy õt nem sze-
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retném kiszolgálni. Elõkapta a kést a saját
udvaromban, végigkarcolta az autót, amit
bérlek, kiszúrta a gumiját és a szúnyoghálót. Hívtam a rendõrséget. Felvették a
jegyzõkönyvet, fényképeztek. A srác szerzett maga mellé egy tanút, és nem kapott
semmit, lezárták a nyomozást. Ezért nem
engedem õket oda. Jönnek arra, bekiabálnak, fenyegetnek, mi visszaszólunk, vita
alakul ki. Dobálják be a követ az ablakon.
Azt hallottam, hogy az iskolásoktól elveszik a pénzt, az értéket, telefonokat, hogy
meg tudják vásárolni ezt a szert.
– Elképzelhetõ, hogy megveszik nálad a szert,
és azt adják tovább a gyerekeknek?
– Vagy valamit összegyûjtenek és megpróbálják eladni a gyerekeknek, hogy maguknak pénzt gyûjtsenek, hogy megvegyék az
igazit. Mert amit maguknak megszereznek, azt nem fogják eladni. Ez a csürhe
banda most, hogy elköltöztem, nem található meg a központban meg az iskola körül. Ahol lehet kapni, ott tornyosulnak.
– Rendõrökkel van-e bármilyen üzleti kapcsolatod?
– Nincsen. A sárbogárdi rendõrség egy
nagy nulla. A járõrök az itteni fiatalokkal
nõttek fel, egy iskolába jártak velük. Jött a
ballagás, az egyik rendõr lett, a másik
kábítószerdealer, aki Speedet, Extasyt
árul. A rendõr szemet huny felette, mivel
barát volt az iskolában. A rendõrséggel
annyi problémám volt, hogy nagyon-nagyon gyakran kijöttek, folyamatosan ellenõriztek. Üzleti kapcsolatban nem állok velük.
– Úgy hallottam, hogy az autódat az egyik
rendõrtõl bérled. Ez igaz?
– Nem. Az autómat régen béreltem egy
rendõrtõl, de én nem tulajdonítottam annak jelentõséget, hogy õ rendõr, meg õ se
tulajdonított ennek jelentõséget, hogy én
mivel foglalkozok. Amikor átmentem hozzá, arról volt szó, hogy hány napra kell az
autó és mennyibe fog kerülni.
– Ez a kapcsolat jelenleg is fennáll?
– Nem, már nem tõle bérlem az autómat.
– Az elõbb tettél említést arról, hogy ismersz
olyanokat, akik Sárbogárdon kifejezetten
drogokat árulnak.
– Mindegyiket ismerem, jóban is vagyok
velük. Õk nem rossz emberek. Ebbõl élnek.
– De õk illegálisan.
– Igen, ezt hozzátehetjük.
– Az õ anyagaikat nem értékesíted?
– Nem. Nekem nem érné meg. A rendõrség bevitt valakit, a vizelet-, vérvizsgálat
pozitív lett szinte minden anyagra, tiszta
drogos volt a gyerek. A srác az én nevemet
mondta. Kijöttek hozzám, semmiben nem
találtak kábítószert, és itt megállt a rendõrség. Nem mentek tovább, hogy akkor az
a srác honnan szedte azokat az anyagokat.
Mert valahonnan szedte.
– Mi a véleményed arról, hogy téged okolnak a
rosszullétekért, bármilyen kábítószeres befolyásoltságért?
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– Én ehhez az egészhez a nevemet adtam.
Amikor számlát adtam bélyegzõvel, ott
volt a nevem, én nem titkoltam, ezt az egészet felvállaltam. Ezért mondja mindenki
az én nevemet. Ezért mondja mindenki,
hogy az enyémtõl lett rosszul. Füstölõt
Sárbogárdon mellettem nem volt esélye
senkinek árusítani, csak komolyabb kábítószereket.
– Abban nem gondolkoztál, hogy mivel te ismered azokat, akik az illegális drogokat árulják, esetleg a rendõrségen elmondd, hogy ez és
ez árulja, érdemes õt is megvizsgálni?
– Megmondom õszintén, nem gondolkoztam ezen, mivel a rendõrségnek nem olyan
volt hozzám a hozzáállása, hogy én akármikor is segítsem õket. Meg nem is vagyok
olyan kaliberû gyerek, hogy akárkinek
rosszat tegyek, a szabadságát megvonjam.
– A kérdés az, hogy a rendõrségért kell-e ezt
megtenned, vagy a többi emberért? Valamennyire a te köreidbe vág, hogy téged zaklatnak más áruja miatt.
– Igen, de nem tudok ezzel mit csinálni. A
rendõrségnek kötelessége lenne kideríteni, hogy annak a srácnak honnan volt a vérében drog.
– Inkább tartod a hátadat más miatt?
– Senkinek nem tartom én a hátamat, nem
foglalkozok velük. Egyszer bevittek, tettem egy tanúvallomást, másnap reggel
kaptam egy e-mailt egy másik gyerektõl,
hogy én mit képzelek magamról, miket beszéltem, és majdnem szóról szóra leírta a
tanúvallomásomat.
– Hányszor vittek be, hányszor ellenõriztek?
– Nagyon sokszor. Volt, hogy egy héten háromszor.
– Jelenleg folyik ellened valamilyen eljárás?
– Igen, az utolsó ellenõrzésbõl kivizsgálják
az anyagot. Abból is vissza fogják kapni
azt, hogy nem illegális a szer, és ennyi.
– Ezek után nem gondoltad azt, hogy esetleg
profilt váltasz?
– Az az igazság, hogy ez jól jövedelmezõ
üzletág. Annyit megtettem, hogy elköltöztem, nem leszek itt. Az interneten ugyanúgy továbbküldöm az árut. Itt most fognak
történni az igazi rosszullétek, ne adj isten,
halálesetek, mert amikor 100.000 Ft-ból
megcsinálnak egy kiló füstölõt, az már a
legalja. És itt így csinálják.
– Információval nem kívánod segíteni a rendõrséget?
– Nem. Nem kell nekem szolgálnom a
rendõrségnek információval, a rendõrség
tudja, hogy ki árulja és hol. Napi szinten
kezelnek, beszélgetnek vele, napi szinten
együtt látom õket.
– Van-e tudomásod arról, hogy van esetleg a
rendõrség köreibõl érdekelt a drogügyletben?
– Van, persze. Van olyan, aki az enyémet
fogyasztotta, nem is egy, és keményebbet
is.
– Köszönöm az interjút.
– Nagyon szívesen.
Hargitai–Kiss Virág
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Tiszta méz
Virágzó levendulamezõ, napsütés, aranyhalak. Nem, nem egy képleírás ez, hanem Farkas Tiborék kertje! náluk jártam ugyanis múlt
héten.
Szeretem a mézet, szeretek is róla beszélgetni. Hozzáértõkkel és
méhészekkel pedig különösen élvezetes mindez. Az asztalon egy
vázányi levendula (ekkor még nem tudtam, hogy néhány méterrel
hátrébb több száz bokorral található), pár ajtónyival beljebb pedig
tucatjával áll a polcokon a méhek legnagyobb kincse: az aranyló
méz.
Miért is jó a méz a szervezetnek? Természetes energiaforrás,
amely a szervezetben gyorsan felszívódik. Fiatalít, frissít, rengeteg
ásványi anyagot tartalmaz, gyulladáscsökkentõ hatású és erõsíti
az immunrendszert. A továbbiakban Farkas Tibor és felesége,
Hajni mutatják be a mesterségüket és beszélnek a méhek segítségével általuk készített különleges mézekrõl is.
– Mióta foglalkoztok a méhészettel?
Farkas Tibor: – 25 éve.
– Honnan jött az ötlet 25 évvel ezelõtt, hogy ti méhészek lesztek?
Farkas Tibor: – A rendszerváltáskor a Videotonban dolgoztam, és
észleltük, hogy kevés a munka és a megrendelés, ezért kezdtek az
emberek gondolkodni a jövõjükön, hogy mi lesz, ha már nem lesz
Videoton. Egy kollégám mondta, hogy õ nem izgul, neki vannak
méhei, ezért neki lesz munkája. Ez szöget ütött a fejemben, és elkezdtem gondolkodni rajta, hogy mi lenne, ha méhészkednék. A
szomszédom háborús sérült, cipész volt, mellette méhészkedett,
hogy kiegészítse a foglalkozásából való jövedelmet. Én voltam a segédje, segítettem pörgetni neki. Megkérdeztem, hogy ha méhészkedni szeretnék, akkor segítene-e, amire õ azt mondta: hogyne!
Ezután vettem méheket, de az egyik alkalommal, mikor segített
nekem, leejtette a keretet a kezébõl és a méhek úgy megcsipkedték, hogy annyi fullánk volt az arcán, mintha borostás lett volna. Ez
volt az utolsó alkalom, hogy jött segíteni, úgyhogy ezután sokat olvastam és tanulmányoztam mások munkáit.
– Hány családdal dolgoztok most?
Farkas Tibor: – 250 családdal, ami minden idõnket kitölti. A
videotonos kollégám azt mondta, hogy legyen 50 család méhem,
nem kell nekem a Videotonba járni dolgozni, megélek belõle. Mint
egy szorgos hangya, úgy dolgoztam, hogy legyen 50 család méhem.
Most már megélnénk a méhekbõl, ha az idei évben nem olyan lenne a felállás, hogy – futballnyelven szólva – idõjárás–méhek 3-0. Az
idõjárás most kiütötte a méheket, ami a méztermelésre is vonatkozik. Nem sikerült a repceméz-, az akácméztermelésünk és a nyári
méhek sem úgy jöttek be, ahogy kellene, mert aszály van. A következõ méhészkedésünk lenne a napraforgó-mézelés; ez olyan két
héten belül következik be. A kilátások vegyesek: ha lenne esõ, akkor lenne mézünk, ha nem lesz, akkor nem lesz mézelés.
Farkas Tiborné: – Szinte minden évben rosszabb az átlag a méztermelésben. Tavaly a március 15-én jött fagy meg a hó miatt kimaradt
másfél generáció a repcén, ami hordott volna, ezért nem sikerült
tavaly.
– Miközben az akácról, repcérõl, napraforgóról beszélgetünk, az asztalon egy adag levendula van. Nagyon ritka, hogy Magyarországon valaki
levendulát termeszt. Mit kezdetek a levendulával?
Farkas Tiborné: – Teljesen véletlenül jött az egész. Sárszentmiklóson volt egy levendula-kertészet, ahova elmentem vásárolni,
és megláttam a levendula-ültetvényt. Talán abban az évben voltunk Tihanyban, ahol szerelmes lettem a levendulába, mert olyan
gyönyörû volt, hogy nem tudtam neki ellenállni. Sárszentmiklóson
megbeszéltem, hogy veszek 10-15 bokrot, amibõl csináltunk 450et. Gondoltuk, hogy a méheknek is nagyon jó. Korábban nem tudtuk gondozni a kertet, úgyhogy egy részét azért is ültettük, hogy a
kert egy részét elfoglalja, és ne kelljen kapálni, gyomlálni. A méhek
rákaptak, így lett kuriózum a levendulás méz.
– Mire jó egyébként a levendula?
Farkas Tiborné: – Nyugtató hatása van, többféle bõrbetegségre
használható, szúnyog- és méhcsípésre, bõrpirosság ellen, és az illata is nagyon jó. Meg szoktam szárítani, utána lemorzsolom, majd
kis párnákat, ruhákat varrok, és azokba teszem bele a szárított virágot. Szokták cipõs- és ruhásszekrénybe rakni, mert molyûzõ is.

– Hogy készítitek a levendulamézet?
Farkas Tibor: – Amikor akáccal mézelünk, az akácmézet nem
vesszük el azoktól a méhektõl, akikkel levendulát szeretnénk gyûjteni. Az arány körülbelül tíz az egyhez, tehát tíz kiló akácra hordanak egy kiló levendulát, de olyan aromája van, hogy ezt a tíz kiló
akácot is átaromásítja.
– Milyen mézet készítenek még a méheitek?
Farkas Tibor: – Az elsõ a repceméz, utána következik az akácméz,
a virágmézek (tartalmazza a levendulás mézet is), selyemfû, vaddohány, napraforgó, erdei mézek, réti mézek.
Farkas Tiborné: – És a facélia volt pár éve, amit a kishantosi biogazdálkodásban pörgettünk.
Farkas Tibor: – Minden méznek más-más gyógyító ereje van, más
hatóanyagokat tartalmaz. Nagyon nagy különbség van méz és méz,
íz, színvilág és összetevõk között. A hársméz légúti betegségekre jó,
a repcét sportolók és cukorbetegek használják, a facéliát a betegségbõl (traumából) lábadozóknak tudom javasolni, mert a mézek
királynõjének is hívják, hiszen egy energiabomba és nagyon édes
méz.
– Hol lehet titeket megtalálni?
Farkas Tiborné: – Minden hónapban a sárbogárdi vásárban, ezen
kívül az egészségnapon is részt vettem, most a velencei Halkavalkádra is készülünk, és különbözõ rendezvényeken.
– Mik a következõ folyamatok?
Farkas Tibor: – Sajnos most világszinten beszereztünk egy parazitaatkát. Magyarországra 1983-ban jött be, szívja a méh vérét. A kitin miatt ez nem gyógyul meg, folyamatosan vérzik és vírusok kapuja lesz. Most ezt kell irtanunk, amit egy füstöléses eljárással csinálunk. Veszélyes folyamat, védõfelszerelést használni kell, és egyelõre nincs rá végleges megoldás.
Az interjú során a mézkészletet is megtekinthettem.
Farkas Tiborné: – Van egy mézünk, amit lépes méznek hívnak, itt
akácmézbe rakjuk bele a lépet. Van narancsos mézünk. Nagyon
közkedvelt, és sok jótékony hatása van a propoliszméznek is, amibõl tinktúra is van, amit 96 %-os alkoholban oldok hetekig, hónapokig. Van borsmentás méz, amibõl teát szoktunk készíteni. A szezámos méz a sportolók kedvence, mert hétszer annyi kalciumot tartalmaz, mint a tej. Közkedvelt még a bodza–akác. Az akácot és a
hársot sokan ismerik, a levendulás méz is közkedvelt. A repcemézrõl is szó esett már. Aszalt gyümölccsel készített mézünk is van,
amiben sárgabarack van. A repcemézet egy kicsi fahéjjal dobtam
fel. Tudni kell, hogy a leglúgosabb méz a repce, tehát ha valakinek
gyomorbántalma, refluxa van, annak inkább ajánlom a repcét, mint
az összes többit. A napraforgó talán a legsavasabb méz az összes
közül. Van virágméz, erdei méz és tavaly lett galagonyamézünk is, a
teljesen bio pedig a facélia. Elõnye, hogy kevesebb kell belõle, mert
édes és nagy energiatartalma van.
– Mit lehet tenni méhcsípés ellen?
Farkas Tibor: – A legfontosabb, hogy a fullánkot azonnal el kell távolítani, de a végén levõ zacskót nem szabad összenyomni. Utána
levendula és kalcium, amit használni kell.
Amennyiben lehetséges, fogyasszunk mézet cukor és különbözõ édesítõszerek helyett, hogy megõrizzük egészségünket. Ha már beütött a baj,
akkor azért együnk mézet, hogy segítsük a gyógyulást. Farkasék újító ötleteiben rengeteg lehetõség van. Jó idõt és jó egészséget kívánok nekik az
elkövetkezõkben!
Menyhárt Daniella
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KÉK HÍREK
Inzultus a sörözõben
Sárbogárdon a Posta utcába hívtak rendõri segítséget 2014. június
21-én este. A járõrök a helyszínen egy 55 éves férfivel szemben intézkedtek, aki egy sörözõ vendégeit inzultálta. A férfit elõállították az egyenruhások a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra, ellene
szabálysértési eljárást indítottak.
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Elismerés
a gyilkos elfogóinak
Papp Károly r. altábornagy országos rendõrfõkapitány 2014. június
23-án szolgálati tevékenysége során tanúsított kiemelkedõ helytállása, jogszerû és szakszerû intézkedése elismeréseként tárgyjutalomban részesítette Sepsi Zsolt r. zászlóst, a Sárbogárdi Rendõrkapitányság, Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály járõrét és Fábián Antal r. õrmestert, a Sárbogárdi Rendõrkapitányság, Sárosdi Rendõrõrs járõrét.

Indulatok fogságában
A Sárbogárdi Rendõrkapitányságra az Ady Endre útról érkezett
lakossági bejelentés szomszédi vitáról 2014. június 21-én este. A
helyszínen intézkedõ járõrök megállapították, hogy egy 50 éves
nõ szomszédját elõzetes szóváltást követõen bántalmazta. A bántalmazót a rendõrök elõállították a kapitányságra és súlyos testi
sértés kísérlete elkövetésének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsítottként.
Sáregresen a Kossuth utcába hívtak járõrt 2014. június 24-én reggel egy dühöngõ férfihez. A rendõröknek egy 49 éves helyi férfivel
szemben kellett intézkedni, aki egy hivatalban agresszíven és
megbotránkoztató módon viselkedett az ott dolgozókkal. A férfit
elõállították az egyenruhások a Cecei Rendõrõrsre, és ellene garázdaság szabálysértése miatt indítottak eljárást.

Csoportos garázdaság
Sárkeresztúron
Két család veszett össze,
ami tettlegességig fajult
A Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányságra 2014. június
23-án 14 óra körüli idõben
Sárkeresztúrról verekedésrõl érkezett bejelentés. A
helyszínre érkezõ rendõrök
megállapították, hogy egy
korábbi nézeteltérés miatt
Sárkeresztúron az Alkotmány utcában két család tagjai összeszólalkoztak, majd
verekedésbe keveredtek egymással. Az eset során egy ott parkoló
gépkocsit is megrongáltak és az egyik család házának ablakait is
betörték.
Az intézkedõ egyenruhások összesen hat személyt állítottak elõ a
Sárbogárdi Rendõrkapitányságra, akiket csoportosan elkövetett
garázdaság bûntett, valamint könnyû testi sértés vétség és rongálás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgattak ki. A nyomozók mind a hat személyt bûnügyi õrizetbe vették és kezdeményezik elõzetes letartóztatásukat.
Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

HARGITAI NAGYMAMA
SZAKÁCSKÖNYVEI
kaphatók a Bogárd és Vidéke Lapkiadóban
és az újságot árusító boltokban!
Kis szakácskönyv: 1.500 Ft
Nagy szakácskönyv: 2.500 Ft

Sepsi Zsolt r. zászlós és Fábián Antal r. õrmester 2014. június 3-án
szolgálatteljesítés közben Sárkeresztúron, a Rákóczi utcával szemben álló ellenõrzést végeztek, amikor arra lettek figyelmesek, hogy
egy személygépkocsi csikorgó kerekekkel közlekedik, majd egy
puffanást hallottak. Ezt követõen szolgálati gépjármûvel elindultak Székesfehérvár irányába, majd 100 méter megtétele után látták, hogy a nekik jobb oldalra esõ bokros területen áll egy Renault
típusú személygépkocsi, melynek bal elsõ ajtaja nyitva van, azonban abban nem ül senki. Megálltak és a bokros részt átvizsgálva találtak rá N. Tamásra, aki zavart állapotban volt, kérdéseikre nem
válaszolt. A történteket jelentették a Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság Tevékenység-irányító Központnak. Az ügyeletvezetõ felhívta a figyelmüket arra, hogy az intézkedés során fokozott elõvigyázatosságot tanúsítsanak N. Tamással szemben, mert az este folyamán késsel több alkalommal megszúrta egyik ismerõsét. N. Tamást a rendõrök elfogták és a Székesfehérvári Rendõrkapitányságra elõállították.
A férfi egy olyan személygépkocsival közlekedett, ami nem a sajátja volt, ezért a nyomozók az autó tulajdonosának felkutatását is
megkezdték. A gépjármû tulajdonosának holttestét 2014. június
3-án hajnalban Lovasberény területén találták meg. A helyszíni
szemle során kiderült, a 42 éves férfi bûncselekmény áldozata lett,
a jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint N. Tamás ölte meg.
N. Tamással szemben egy rendbeli befejezett emberölés és egy
rendbeli emberölési kísérlet elkövetésének megalapozott gyanúja
miatt a Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányságon büntetõeljárás indult. A férfi jelenleg is elõzetes letartóztatásban van.
FMRFK
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KÖZÖSSÉG

Néptánctalálkozó Keresztúron
Szívet melengetõ, szemet gyönyörködtetõ
volt látni azt az örömtáncot, amit a fellépõ
néptáncegyüttesek mutattak be a nagyszámú közönségnek szombaton délután a
Sárkeresztúron rendezett amatõr néptánctalálkozón. A program pályázati támogatással jött létre.
A Bella István Mûvelõdési Ház színpadán a
mezõszentgyörgyi Szentgyörgy Néptáncegyüttes, az alapi Mezõföld Népi Együttes,
a Mezõfalvi Néptáncegyüttes és a sárkeresztúri Kacifánt Táncegyüttes váltották
egymást sokszínû koreográfiával és öltözékekben. A tánc és zene révén – amit a Szedtevette zenekar biztosított – közeli
és távolabbi magyar vidékek népi
hagyományaiba nyerhettünk betekintést.
A nagyterem falán körben korábbi
felvételeken nosztalgiázhatott a
publikum az elõadás elõtt és után.
Az esti mulatság mi más is lehetett
volna, mint táncház, napnyugtával
pedig a közelgõ Szent Iván-éj okán
gyújtottak s ugrottak tüzet.
Fotók: Grigóliát Emõke és Hargitai–
Kiss Virág
Hargitai–Kiss Virág

Koncert Sárhatvanban
Idén is zsúfolásig telt a sárhatvani kápolna a Huszics Vendel Kórus egyórás
koncertjére szombaton este. Nemcsak
a közönségnek volt ez nagy élmény,
hanem a kórus is lázasan készült erre a
hangversenyre. Mert a kápolna meghittsége és a meleg szívû sárhatvani
közösség arra sarkallta az énekeseket,
hogy a legjobbat hozzák ki magukból,
hogy a szeretetteljes meghívást olyan
mûsorral köszönjék meg, ami felejthetetlen minden résztvevõ számára. Azt
hiszem, e koncerten sikerült még szorosabbra fûzni a sárhatvaniak és a kórus közötti baráti szálakat.
A mûsort tavaly egyházi mûvek, idén
világi darabok alkották, köztük népdalok, népszerû dallamok a világ különbözõ tájairól. Az énekkart Huszics
Vendelné Zsike néni és Gábeli Klára
vezényelte, valamint Huszics Ibolya
kísérte zongorán.
A koncertet követõen finom falatokkal vendégelték meg a kórust és meghívottakat a szervezõk. Meglepetésként tombolával, úttörõs, vidám elõadással és élõ zenével készültek. A
születésnaposokat ráadásként grillázstortával köszöntötték fel.
Hargitai–Kiss Virág
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MOST BÚCSÚZUNK
Gyorsan peregtek a napok szeptember óta
a Szent István Általános Iskolában, s a 180
tanítási nap a végére ért. Tudom, sokak
szívében nagy a megkönnyebbülés, hisz eljött a várva várt pihenés ideje, azonban a
sok-sok szép pillanatra nyáron is jó visszagondolni.
Mert miben is volt részünk idén? Szinte
felsorolni sem lehet. A teljesség igénye
nélkül azonban megpróbálom összefoglalni egy kicsit. A hagyományos családi napon
októberben ismét együtt játszott, pihent
szülõ és gyerek, így köszöntve egymást és
az új tanévet. Majd a zeneszeretõk bérletet
válthattak a filharmónia három elõadására, ahol megismerkedhettek a hangszeres
zene és a kórusmuzsika csodáival. Aztán
decemberben a Mikulással vártuk az ajándékokat mi is, és a karácsonyt egy fantasztikus kavalkáddal ünnepeltük. A téli szünet után azonban a fõszerep megint a
munkáé lett, hiszen a félév lezárása mellett
nyolcadikosainkra várt a felvételi, ami
nem kis erõpróba volt idén sem. Miután az
izgalom lecsengett, s miközben a felvételi
papírokat töltögettük, jöhetett a farsang,
ahol mindenki egy kicsit más bõrbe, jelmezbe bújhatott. És szükség is volt a feltöltõdésre, hiszen hosszú és kemény munkával eltöltött pár hónap következett, amit
egy-egy osztálykirándulás izgalma, egy
színházlátogatás vagy éppenséggel egy iskolánkban megrendezett fotókiállítás tört
meg. S ahogy közelgett a tanév utolsó két
hete, szemmel láthatóan egyre nagyobb
lett a várakozás izgalma is. Mire vártunk?
Ki a tanév végére, ki a jó jegyekre az év végi
bizonyítványában, de leginkább és általánosságban a legnagyobb várakozás a Szent
István Napokat elõzte meg.

De nem lenne teljes a kép, ha csak a szórakozás kapna benne szerepet. Hiszen tanulóink rengeteg versenyen vettek részt az
idei tanévben is, és mérettették meg magukat a megtanulható ismeretek széles palettáján. Részt vettünk a Sárbogárd, ismered? honismereti vetélkedõn, gyakoroltuk
a könyvtárhasználatot versenyszerûen a
Madarász József Városi Könyvtár segítsé-

lagási ünnepségen utoljára, díszben és útravalóval a vállukon barangolhatták be az
iskola épületét, s adhatták át a stafétát az
utánuk következõknek. S van folytatás,
utánpótlás, hiszen az évzárón örömmel adhattuk át a jutalomkönyveket a kitûnõ tanulmányi eredményt elért tanulóinknak.
Õk megérdemlik, hogy név szerint is ide
kerüljenek: 1. o. Pósch Léna és Mezei Sán-

gével. Volt itt még Nemzetközi Kenguru
Matematikaverseny, szépkiejtési- és versmondó verseny is, az elszántabb diákok
ezeken kívül még a Bendegúz Gyermek- és
Ifjúsági Akadémia, valamint az AlmaMater Oktatási Központ országos levelezõ
versenyein is részt vehettek. A Téli madaraink levelezõs országos versenyen negyedikes csapatunk ismét a döntõbe került,
ahol különdíjban részesültek.
És ahogyan egyszer mindennek vége szakad, úgy eljött a június 21-e is, amikor búcsút vettünk 18 nyolcadikos tanulónktól,
akik szeptembertõl máshol folytatják tanulmányaikat. Sikeres felvételi után a bal-

dor, 2. o. Geiger Nikolett, 3. o. Forgács
Szilvia és Pósch Laura, 4. o. Bihary Stefánia és Barabás Dávid, 5. o. Iker Zsanett és
Pálinkás Karina, 6. o. Bihary Gábor Erik,
Kasza Máté és Rehák Dániel András, 8. o.
Mészáros Edit, Tóth Alexandra és Sömjén
Zoltán.
Élményekben gazdag, fárasztó, de jó évet
tudhatunk tehát magunk mögött, s augusztus végén, szeptember elején megújult
erõvel várjuk egy új tanév kihívásait! Mindenkinek kellemes nyarat, jó pihenést kívánunk!
Alpekné Barna Nóra, Szent István Tagiskola

SZABÁLYSÉRTÉSI SZAKMAI NAP
a Sárbogárdi Járási Hivatalban
2014. június 17-én a Fejér Megyei Kormányhivatal Sárbogárdi Járási Hivatala
szabálysértési napot tartott, ahol a szabálysértési eljárások résztvevõi megvitathatták
az eljárásokkal kapcsolatos problémáikat,

eszmét cserélhettek a helyes ügymenetrõl,
a jogszabályok egységes értelmezésérõl.
Simon János, a Sárbogárdi Járási Hivatal
vezetõjének köszöntõje után a rendezvényt dr. Simon László, a Fejér Megyei

Kormányhivatal Fõigazgatója nyitotta
meg.
A szakmai napon képviseltette magát a
Fejér Megyei Fõügyészség, a Sárbogárdi
Járásbíróság, a Dunaújvárosi Járási
Ügyészség, a Közép-dunántúli Országos
Büntetés-végrehajtási Intézet, a Fejér Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata, Székesfehérvár Közterület-felügyelete, a Sárbogárdi Rendõrkapitányság valamint Fejér megye összes járási hivatalának
illetékes munkatársa.
Az elõadássorozat konzultációval, majd
kötetlen beszélgetéssel zárult.
A résztvevõk köszönetüket fejezték ki a
szervezõknek a hasznos és sikeres rendezvény megszervezéséért, lebonyolításáért.
Tudósítónktól
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II. Mezõföldi Csutkatábor
Sárszentmiklóson
Az idei tanév befejeztével immár második alkalommal rendezhette meg a környék szerte nagy ismertségnek örvendõ táborát
iskolánk. Június 3. hetében közel 70 gyermek vett részt a tehetségfejlesztõ foglalkozásokon, töltötte mindennapjait az iskola
területén belül, kihasználva az épület adta minden lehetõséget
a tornateremtõl a mûhelyig, a számítástechnika-teremtõl a
szaktantermekig. Sõt, az iskola zöld területben bõvelkedõ udvara, a nap sugarai elõl elzárt külsõ tanterem és a klub is hívogatta
a gyerekeket és a nekik foglalkozást nyújtó tanárokat, hogy
használják csak ki az általuk nyújtotta lehetõségeket, hiszen tanítani és tanulni, ismereteket szerezni nem csak iskolapadban
lehet.
A hétfõvel kezdõdõ és a csütörtök esti gálával folytatódó, majd
a következõ hét hétfõjének kirándulásával záruló tábor egy kétéves pályázati programot zárt le. Az Új Széchenyi Terv Építõ
közösségek 3. ütemében 29.798.387 Ft-ot nyert az intézményünk 2012-ben, hogy az élõ hagyományokra építve kínáljon fel
alkotómûhelyeket az itt élõ gyermekeknek, sárszentmiklósiaknak, sárbogárdiaknak, alapiaknak.
A kézmûvesség, a képzõmûvészet, az elõadómûvészet, az elektronikus sajtó õsi vagy modern remekmûvek szépségét nyújtja a
mesternek és a csodálónak egyaránt. A mester gyermekeként
ismeri, szereti az alkotását. A nézõk távolról, távolságtartóan
csodálnak. „A tõlünk idegen, érintetlen szépség csak olyan,
mint a képeslapon hivalkodó virágcsokor. Ha tarka is, lapos és
illattalan. Az élményt az adja, ami mögötte él. A magunk tapasztalata, vágya és a minden emberben felébreszthetõ kreativitás, hogy befogadjuk és megpróbáljuk tovább is adni a szépet”
– mondja, írja Károlyi Amy költõnõ. Hát valahogy így történt ez
iskolánkban is az elmúlt két évben. A magyar néptánc, a népdal,
a gyöngyszövés, a sárbogárdi minta, a tûzzománcozás, az újságírás, az interjú, a fotózás, a festõ ecsetje nem képeslapon hivalkodó virágcsokor már a gyerekek számára, hanem élmény és
örömteli, továbbadható tapasztalás.
A Gyöngyöm szakkört Irányi Rózsa és Palatinus Rozália vezette. A Tûzbogár forrongó, színes mûhelyének mesterei Ambróziné Mikuli Margit és Kovács Zoltán voltak. A Mezõföld kapui kis festõinek mentora Novák Edith. A Csalogató néptánckört Iker Józsefné és Ács Erika irányították. A MiSulink újságíró csapat szerkesztõségét vezették: Gajgerné Erõs Mária és
Zelmanné Varga Zsuzsanna. A program mindenre figyelõ,
ügyelõ, fáradhatatlan szakmai vezetõje Zámbó Zsuzsanna volt.
A segítõk Szabóné Czuczai Katalin, Bozainé Szeip Krisztina,
Térmegné Nyári Katalin, Kovács Zoltánné, Horváth Veronika,
Várhelyi Lászlóné Irénke, Huszárné Lukács Mária, Márkli Melinda, Horváth Anikó és Szloboda Jánosné voltak. Fõiskolás tanítójelöltek és közösségi szolgálatot teljesítõ gimnazisták is
részt vettek a megvalósításban.
Csütörtökön este gálaesten mutatkoztak be a tábor során tevékenykedõ kreatív körök. Az „Új tanulási formákat szolgáló kreatív körök a Sárszentmiklósi Általános Mûvelõdési Központban” címû, TÁMOP 3.2.3 jelû pályázat 2013/2014 tanévi foglalkozássorozatának nagyközönség elõtti rendezvényén bemutatkozott a másodikosok Kendermorzsa népdalköre, a Csutka tábor énekeseibõl összekovácsolódott Csutkavirág együttes, melyek felkészítõje Horváth Ferencné, a Sárréti Csókavirág együttes, melynek koreográfusa és mûvészeti vezetõje Iker Józsefné
volt. A Csalogató néptánckört a pályázat hozta létre. A lelkes
kis csapatnak a táncokat Ács Erika tanította be. Elõadásuk címe: A kecskéit keresõ oláh leány volt.
A gálát záró remek táncházat finom falatok és kellemes beszélgetés követte; volt, aki már a következõ évi táborról, a folytatásról szõtte a terveket.
„MiSulink” újságíró szakkör

2014. június 26. Bogárd és Vidéke

Csutkagála
A kézmûvesség és a népi hagyományok köré szervezõdött elsõsorban az idén második alkalommal megrendezett Csutkatábor a
Sárszentmiklósi Általános Iskolában, melynek zárásaként gálát
rendeztek az intézmény udvarán, illetve kiállítást az aulában csütörtökön este.

Elgondolkodtató a „csutka” elnevezés, hiszen miután a csutkáról
lemorzsolják a „lényeget”, a kukoricát, fûtõanyagként hamar befejezi földi pályafutását. Némi fantáziával és kézügyességgel viszont
számtalan díszt és játékot lehet belõle készíteni. E táborban is azt
sajátíthatták el a gyerekek, hogy az önmagukban jelentéktelennek
tûnõ dolgokból miként lehet szemet gyönyörködtetõ kép, ékszer; s
hogy saját magukból is miként tudják felszínre hozni az idõ próbáját
kiálló adottságokat.

Gyöngyfûzésben, tûzzománckészítésben, festészetben, néptáncban, népdaléneklésben és a médiában próbálhatták ki magukat a
gyermekek mûhelymunka keretében egy héten át, pihenésképpen
pedig játék, sport, kirándulás révén kapcsolódhattak ki.
A gálán a néptáncosok és népdalénekesek léptek föl a Kóborzengõ
zenekar kíséretével. Kezdetként, in medias res, egy pillanat alatt
táncoló kör kerekedett az udvar betonján, a közönség gyûrûjében,
majd Horváth Ferencné, az iskola igazgatója köszöntötte az egybegyûlteket és a tábor résztvevõit, tanárait.
A mûsorfolyamban az egy hét alatt elsajátított tudásról adtak számot a diákok. Az énekesek népdalcsokrokkal készültek. Köztük új
hangokat, arcokat is felfedezhettünk. A táncosok egy kecskékrõl és
pásztorukról szóló történetet roptak el, aminek nagyszerû koreográfiája valamint a gyerekek felszabadult játéka nagy sikert aratott,
derültséget keltve. A Sárréti Csókavirág Néptáncegyüttes profi elõadása is emelte a gála fényét. Végül közös táncba csalogatták a nézõket.
Ezt követõen meg lehetett csodálni és vásárolni a gyerekek által készített ékszereket, szemügyre venni rajzaikat, festményeiket, megtekinteni a kis újságírók fényképeit, írásait egy kis vendéglátás
mellett.
Hargitai–Kiss Virág
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Tanév végi események a sárszentmiklósi óvodában
Június 13-án szép ünnepéllyel zártuk az évet,
melyen a búcsúzó nagycsoportosok adtak színes, táncos mûsort.
Az elõtte levõ hetekben sokfelé kirándultak
óvodásaink: a Maci csoportosok szüleikkel
Lengyel-Annafürdõn jártak, a Tappancs és a
Cica csoportosok Bodajkon a Gaja-patak völgyében túráztak, a Napsugár csoportosok szüleikkel a sárpentelei erdõben és Székesfehérváron a Bory-várban voltak. Gyermekeink sok
élménnyel gazdagodtak, megtapasztalhatták
a természet szépségét, a várban megcsodálhatták a magas toronyból a város látképét.
Sárbogárdi Zengõ Óvoda
Sárszentmiklósi Tagóvodája

Ballag már…
Mindjárt itt a július, véget értek az iskolai kirándulások, kezdõdnek a
táborok, nyaralások, ám elõtte még le kell zárni a tanévet.
A Cecei Általános Iskola szombaton tartotta évzáróját és a ballagást,
ahol a diákok már várták a hivatalos tanévzárót, hogy aztán a remélhetõleg dicséretes bizonyítványok örömére mindenki egyen egy jól
megérdemelt fagylaltot.

A ballagás alatt többen búcsúztak azoktól, akik nyolc évig koptatták
az iskola padjait. A fiatalabbak biztatták a végzõsöket, hogy ne bánkódjanak, hiszen még rengeteg jó dolog fog történni az életben. Honnan is tudhatnák, hogy mennyire igazuk van?!
Minden kedves ballagó! Noha a társaságtól, akikkel éveken át szinte
össze voltatok zárva, kicsit távolabb kerültök, ez sem azt nem jelenti,
hogy a késõbbiekben nem találkoztok, sem pedig azt, hogy nem lesz
nagyon jó helyetek a következõ éveitekben!
A nyolcadikosok is elbúcsúztak az iskolától, a fiatalabbaknak átadva
a stafétát: jelképesen az egy évig õrzött zászlót. Ezután Király László
igazgató búcsúzott frappánsan a végzõsöktõl: minden diákról felelevenített egy-egy számára maradandó emléket. Az elismerések átadása hosszúra nyúlt, ami azt jelzi, hogy idén is sok diák és tanár tett azért,
hogy öregbítse az iskola hírnevét. A nyolcadikosok díjazása közben
kiderült, hogy nagyon jó közösséget alkothattak, hiszen sokan kaptak
elismerést a közösségben végzett munkájukért, valamint a tanulmányi versenyeken való részvételért.
Az ünnepség leglátványosabb része az volt, amikor a hetedikesek kék
és sárga lufikat hoztak a ballagó osztályoknak, amelyeket õk egy kívánság kíséretében szabadjára engedtek, jelképezve ezzel, hogy az õ
útjuk is éppoly kiszámíthatatlan lehet, mint a lufiké, amelyek útját a
szél járása igazgatja.
A nyolcadikosok szülei közül díjazta Király László azokat, akik segítették a tanárok munkáját. A sok kitûnõ tanuló könyvjutalmának átadása után az igazgató élménydús, pihentetõ nyarat kívánt mindenkinek.
Menyhárt Daniella

15 éves találkozó
a Kippkopp Óvodában
Különleges esemény volt a sárszentmiklósi Kippkopp Óvodában
2014. június 21-én, szombaton. Becker Gizike óvó néni találkozott a
15 éve elballagott óvodásaival, akik maguk szervezték meg a találkozót.
Örömmel érkeztek meg régi csoportjukba, ahol Gizike óvó néni meleg öleléssel fogadta õket. Nevetgélve nézegették a fényképalbumot,
melyben az óvodai évek során összegyûjtött képek voltak. Felidézték
emlékeiket, közösen átélt élményeiket, farsangot, szüreti mulatságot,
karácsonyokat. Meghallgatták a régi hangfelvételeket, melyeken kisgyermekként a kedvenc dalaikat énekelték, vagy verset mondtak.
Örömmel számoltak be óvó nénijüknek arról, hogy ki hova jár fõiskolára, egyetemre, hány vizsgájuk van még vissza, kinek sikerült már a
nyelvvizsgája. Van már köztük, aki államvizsgázott, és olyan is, aki
már dolgozik. Elmondták, hogy mit tudnak azokról a csoporttársaikról, akik nem jöttek el a találkozóra.
Gizike büszkeséggel telve hallgatta végig a beszámolókat. Szinte
gyermekeiként szerette õket, és most is kíváncsi sorsuk alakulására.
Aztán történeteket mesélt az óvodai életükrõl, mindenkire emlékezett. A volt óvodások érdeklõdve hallgatták a róluk szóló anekdotákat.

Majd végigjárták az óvodát, mely kisgyermekként olyan hatalmas volt
számukra. Az udvaron szomorúan tapasztalták, hogy már nincs meg
kedvenc játékuk, a kötélcsúszda.
Felemelõ érzés volt ez az együtt eltöltött délután. Ennél nagyobb
ajándékot nem kaphat egy pedagógus, aki szívvel–lélekkel szerette,
dédelgette, nevelte gyermekként ezeket a fiatalokat, mint hogy újra
együtt lehet velük és érzi a szeretetüket.
Kívánom, hogy ne veszítsék soha szem elõl egymást, ápolják ezt a
kapcsolatot, s mindig ilyen szeretettel gondoljanak vissza az együtt
töltött óvodás évekre és óvó nénijükre!
Csuti Mária, Sárbogárdi Zengõ Óvoda Sárszentmiklósi Tagóvodája
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Nyáridõ – nyári idõ

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 beszélgetés, 12.30 ebéd, 14.00 bizonyságtételek, 15.00 záró istentisztelet úrvacsoraosztással – 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@reformatus.hu e-mail címen.
Presbitérium

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

SZABÓ SÁNDOR
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.

Nemrég mulatságos történetet olvastam. Egy fiú megkérdezte az
édesapját: „Papa, mi a kereseted tulajdonképpen?” Az apa csak
kitérõ választ adott. A fiú tovább faggatta: „Mégis, mennyi órabért kapsz?” – „Körülbelül 30 frankot” – felelte az apa, anélkül
hogy igazán feltekintett volna. Nem vette észre, hogy a fiú kiment
a szobából. Bizonyos idõ múlva a gyerek visszajött. Összekaparta
egész zsebpénzét, és odaállt az apja elé: „Tessék, papa, itt van 30
frank. Szeretnék egy óra idõt venni tõled.”
Miért van tulajdonképpen sokszor olyan benyomásunk, hogy
nem elég az idõ? Egyre kevesebb idõnk „van”, és nyargalunk végig a világon, mint akiket ûznek. Pedig – legyünk õszinték – valóban az idõ az oka? Tulajdonképpen gyakran a körülmények sem
játszanak szerepet. A probléma sokkal mélyebben gyökerezik –
bennünk, magunkban. Mi akarunk egy-re többet, és ennek ellenére mind nagyobb ürességet tapasztalunk az életünkben. Henri
Nouwen mondja nagyon találóan: „Két szóval tudjuk jellemezni
az állapotunkat: túltömöttség és kielégítetlenség.”
Valamennyien több idõre vágyunk, ami csak a miénk, és a csendet, a szünetet mégis alig bírjuk ki. Pedig az is hozzátartozik az
életünkhöz, Isten tervezte a számunkra. Beleállított a nappal és
éjszaka, az alvás és nyugalom váltakozó ritmusába. Az évszakok is
váltakozást nyújtanak nekünk: tavasz, nyár, õsz és tél. Ezenkívül
Isten még egy külön napot is teremtett számunkra: a vasárnapot,
a nyugalomnak, a fellélegzésnek, elmélkedésnek napját. Egy napot, ami visszavezessen bennünket Istenhez, és ezáltal saját identitásunkhoz.
Az idõ nem csupán az óramutató ügye. Az idõ élet.
Nyáridõ. Sokunk számára küszöbön a szabadság, az üdülés. Ilyenkor van idõ. Idõ arra, hogy egyszer végiggondoljuk, hogyan bánunk tulajdonképpen az idõnkkel. Jörg Zink imája jó segítséget
jelenthet ebben. Nem lehet végignyargalni rajta. Idõt csak úgy
nyer az ember, ha idõt invesztál. Imádkozni azt jelenti: idõt biztosítani magunknak az Istennel való közösségre. Az így használt
idõnek teremtõ ereje van. Lassabban futtatja a hátra maradt idõt,
és helyesen futtatja. Az imádkozás – idõ!
Óráim és éveim Teremtõje, sok idõt ajándékoztál nekem. Egy része
mögöttem van, más része elõttem. Enyém volt és enyém lesz, és Tetõled kaptam. Köszönöm neked az óra minden ütését, és minden reggelt, ami felvirrad rám. Nem kérlek, hogy több idõt adj nekem. Viszont több higgadtságot kérek, hogy minden órát jól kihasználjak.
Kérem, hogy ebbõl az idõbõl egy keveset szabadon tarthassak
parancsoktól, kötelességektõl, s fordíthassak elcsendesedésre, egy keveset az életem peremén élõ emberekre, akik vigasztalóra várnak.
Gondosságot kérek tõled, hogy idõmet ne csak egyszerûen elüssem
valamivel, ne csapjam agyon, ne játsszam el. Minden óra egy
dûlõföld. Szeretném ekével felszántani, bevetni szeretettel, gondolatokkal, beszélgetésekkel, hogy gyümölcs növekedjen. Áldd meg a napomat, Uram! Ámen.
Jörg Zink (1922–, német evangélikus teológus, lelkész és író, több
könyve jelent meg magyar fordításban. A békemozgalom egyik jelentõs képviselõje)
Forrás: Élet és Világosság 2010/6
„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.

Külön köszönet a Szentlélek Temetkezés dolgozóinak
lelkiismeretes munkájukért.

Orgonán játszik Bódiss Tamás, a budapesti
Kálvin téri református templom orgonistája,
a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem tanára.

Gyászoló család

Közremûködik a Sárbogárdi Református Gyülekezet Énekkara.
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SZÁZ ÉVE TÖRTÉNT
Az idei évben sokat emlékezünk száz évvel
ezelõtti történésekre. Pedig ez nem is egyszerû dolog, hiszen élõ tanú már, aki száz
évvel ezelõtti emlékeket adna át nekünk,
nincsen. Mindannyian meghaltak már. Így
máshonnan kell az emlékeket elõvarázsolni. Az iskolában tanultak mellett a saját
családhoz, településhez kötõdõ emlékek
hozzák legközelebb a száz esztendõs történetet.
Sárbogárd esetében ezek a források nem
túlságosan nagy bõségben állnak rendelkezésre. Otthon majd minden családban
van egy-egy régi megsárgult fénykép, egy
dédpapától örökölt kitüntetés, egy fakó tábori levelezõlap, vannak visszaemlékezések, leírások, esetleg a korabeli sajtócikkek. Ezek alapján 1914 Sárbogárdon nem
indult különleges esztendõnek, hiszen úgy

govinában. Ez egy távoli esemény volt, hiszen Bosznia–Hercegovináról itt Sárbogárdon alig-alig tudtak az emberek valamit. Hallottak, olvastak róla, hogy „valahogy” a Monarchiához tartozik, de homályosnak tûnt minden ottani esemény. Az
azonban, hogy az uralkodó örökösét meggyilkolták, nagy fölháborodást váltott ki
mindenkiben.
A merénylet miatt elmérgesedõ konfliktus
keletkezett Szerbia és az Osztrák–Magyar
Monarchia között, és ennek következménye lett, hogy július közepétõl már megérkeztek az elsõ katonai behívók, megindult
a mozgósítás. Ebben az idõben a mozgósítás azt jelentette, hogy mivel Sárbogárdon
nem volt helyõrség, a behívót kapott fiataloknak Székesfehérvárra kellett menni.
Ott egy orvosi testület illetve a helyi ható-

tûnt, hogy folytatódik az a töretlen fejlõdés, ami már évtizedek óta jellemezte úgy
az országot, mint településünket. Ez a fejlõdés látványos volt, hiszen a település (akkor nagyközség) öt és fél ezer lakossal bírt
és egyre inkább polgáriasodott, városiasodott. Olyan épületeket húztak fel ebben az
idõszakban, amelyekre ma is büszkék lehetünk. Az a Fõ utca, amely akkoriban még
Tinód és Bogárd választóvonala volt, valódi összekötõ kapoccsá és egy igazi polgárias fõutcává vált az épületeivel. Kereskedõk sora nyitott üzletet a Fõ utcán. Emellett középületek is emelkedtek ebben az
idõszakban, amit dualizmusnak hívunk.
Községháza épült, több új iskolát építettek, amikre szükség is volt. A korabeli három iskolában, a református, a katolikus,
az izrealita iskolában több mint 900 gyermek próbálta megtanulni a betûvetést,
számolást. A községi elöljáróságot az foglalkoztatta, hogy járásbírósági épületet
kellene felhúzni, új elemi iskolát kellene
állami fenntartásban alapítani, valamilyen
egészségügyi intézményre is szükség lenne.
És ekkor, 1914 nyarán, száz esztendõvel
ezelõtt olyan események történtek, amelyek teljesen más irányba vitték nemcsak
az ország, hanem településünk sorsát is.
Június 28-án az Osztrák–Magyar Monarchia trónörökösét, Ferenc Ferdinánd fõherceget meggyilkolták Bosznia–Herce-

ságok emberei eldöntötték, hogy alkalmas-e katonai szolgálatra, vagy sem a behívott. Abban az idõben a katonai szolgálat
kötelesség volt, de mellette dicsõség is a fiatalok számára. Vagyis amikor megvolt ez
a vizsgálat, kijõve a terembõl, ahol a vizsgálatot tartották, a fiatalember általában
kétféle választ adhatott a kint várakozó,
kérdezõ társainak. Ha azzal a felkiáltással
lépett ki az ifjú, hogy „hopp császáré”, ez
azt jelentette, hogy a fiatal alkalmas a katonai szolgálatra. Ha viszont lehajtott fejjel jött ki és azt mondta, hogy „hopp anyámé”, akkor bizony az szégyellni való volt.
Hiszen az azt jelentette, hogy a fiatalember nem volt alkalmas katonai szolgálatra,
visszaküldték a családjához. Ekkor a büszkeség–szégyen érzése nagyon fontos volt.
A háború, a katonai szolgálat mást jelentett akkor, mint ma. Egészen az 1866-os
esztendõig kell visszanyúlni, hogy a Monarchia háborúiról szót ejtsünk. 1914-hez
képest majdnem 50 évvel korábban volt
olyan háborús esemény, amelyben részt
vettek magyar katonák is. Vagyis nagyon
ködbe veszõ emléke volt a háborúnak. S
azok a korábbi háborúk másmilyenek voltak. Néhány hónap alatt lezajlottak a hadmûveletek, rendszerint nyáron, utána mindenki ment haza. A katonák nagy részét leszerelték, és nem tartották szolgálatban az
ifjakat. Így talán érthetõ, hogy 1914-ben,
amikor a behívót megkapták a fiatalok,

nagy lelkesedéssel indultak neki a szolgálatnak, a kalapjuk mellé nemzetiszín szalagot kötöttek, a vonatra felszálló ifjakat a
családtagjaik büszkén kísérték és örömkönnyekkel búcsúztak tõlük.
Az elsõ körben, 1914 augusztusáig Sárbogárdon 439-en kaptak behívót. A 15 és 55
év közötti korosztálynak közel a kétötöde
lett katona. Ahogy a háború nyúlt, húzódott, egyre újabb és újabb csoportok kaptak behívót. Az 1918-ig hadba vonultak
száma elérte az 1014 fõt.
A sárbogárdi katonák a megyei alakulatokhoz vonultak be, ez Székesfehérváron
az ún. közös 69. gyalogezredet, a 13. huszárezredet és a 17. honvédezredet jelentette. Ezek az ezredek nagyon gyorsan elhagyták az országot és távoli frontokra
mentek. A négy háborús év alatt a sárbogárdi katonák az összes hadszíntéren megfordultak. Jártak Galíciában, Szerbiában,
majd Erdélyben, végül az olasz fronton is,
amelyet talán a legjobban ismerünk (Isonzó, Doberdó).
A háború egyre keservesebb volt. Azok a
katonák, akik ezekben a harcokban részt
vettek, nem úgy jöttek haza, hogy ez a háború egy dicsõséges háború volt, hanem inkább szenvedéssel, nélkülözésekkel teli. A
harcok áldozatokat is követeltek. A bevonult 1014 katonából 85-en haltak meg. A
nyolcvanöt haláleset mellett több mint
hatvanan úgy jöttek haza, hogy életük végéig rokkantak maradtak. Több mint százan hadifogságba kerültek. A hadifoglyok
közül harmincan nem tértek haza.
Nem csoda, hogy Sárbogárdon nincs olyan
család, akinek ne lenne rokona, ismerõse a
háborús áldozatok között. A meghalt hõsök emlékét emlékmûvek õrzik városunkban is, de az igazi emlékeket a családok képesek õrizni, hiszen a megsárgult képek,
fakó levelezõlapok a dédpapától, ükpapától származnak, akiktõl mi magunk is.
Novák Kovács Zsolt

FELHÍVÁS
A Sárbogárdi Múzeum Egyesület az elsõ világháború kitörésének centenáriuma alkalmából kiállítást szervez az õsz
folyamán. Arra kérünk mindenkit, hogy
akinek van a háborúhoz kapcsolódó
tárgyi emléke (fénykép, levelezõlap, kitüntetés, katonai eszköz stb.) és szívesen megmutatná másnak is, jelentkezzen a
sarbogardimuzeum@gmail.com
címen, vagy a
https://www.facebook.com/
sarbogardimuzeumegyesulet
oldalon, vagy a Bogárd és Vidéke
szerkesztõségében!
Emlékezzünk közösen
a száz évvel ezelõtti történésekre!
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NAGYMAMA RECEPTJEI
Nyári tárkonyos krumplikrémleves
Hozzávalók: 3 (nagyobb) szem krumpli, 1 nagy doboz tejföl, tárkony, só, víz, citromlé (vagy kovászos uborka leve), levesgyöngy.
A krumplit felkockázva megfõzzük annyi sós vízben, ami épp ellepi. Mikor megfõtt, kézi mixerrel pürésítjük. A joghurtot és a tárkonyt összekeverjük, majd folyamatos kevergetés mellett a
krumplihoz adjuk. A víz mennyisége attól függ, hogy ki mennyire
szereti sûrûn a levest. Nyáron hûtve szoktuk fogyasztani, kevés
citromlével, vagy kovászos uborka levével savanyítjuk, levesgyönggyel tálaljuk. Hidegen és melegen is lehet fogyasztani ezt a
levest, de ilyenkor nyáron nagyon jól esnek a hideg ételek. Kovászos uborka levével isteni és frissítõ.

Bazsalikomos–mustáros csirkemáj
Hozzávalók: 50 dkg csirkemáj, 4 ek mustár, 4 ek olíva-, vagy napraforgóolaj, 1 tk majoránna, 1 tk morzsolt bazsalikom, pici delikát, 4 gerezd fokhagyma.
A csirkemájat megtisztítjuk, megmossuk, majd egy olajozott tepsibe fektetjük szorosan egymás mellé. A mustárt az olajjal, a fûszerekkel és a zúzott fokhagymával jól elkeverjük és 10-15 percre
hûtõbe tesszük. Miután az ízek jól összeértek, a mustáros krémet
a csirkemájra kenjük. A tepsit egy fóliával lefedjük és elõmelegített sütõben 20-25 percig sütjük. Ezután a fóliát eltávolítjuk és kb.
10 percig tovább sütjük. Melegen, párolt rizzsel, vagy burgonyapürével tálaljuk.

Cseresznyés palacsinta
Hozzávalók: 25 dkg liszt, 10 dkg porcukor, 10 dkg vaj, 3 tojás, 2,5
dl tej, 1 evõkanál vaníliás cukor, csipetnyi só, 50 dkg cseresznye.
A cseresznyét megtisztítjuk, kimagozzuk és lecsöpögtetjük. A tejet összekeverjük az olvasztott, langyos vajjal, a cukorral, a sóval
és a tojásokkal. Az így kapott folyadékot apránként, csomómentesen beledolgozzuk a lisztbe. A tésztából kis merõkanálnyi adagokat öntünk egy kiolajozott, felhevített serpenyõbe. Minden kis
korong tetejére néhány szem cseresznyét szórunk, majd lapátkanállal alányúlva, megfordítva a palacsinta cseresznyés oldalát is
megsütjük. Fahéjjal megszórva, forrón tálaljuk.

Joghurtos-barackos jégkrém
Hozzávalók: 70 dkg õszibarack, 6 evõkanál méz, 25 dkg natúr joghurt, 1 evõkanál vaníliakivonat, csipet só.
A megmosott, kimagozott, felszeletelt õszibarackot lefagyasztjuk. Amikor megfagyott, az összes hozzávalót késes aprítóba
tesszük és egynemûvé pürésítjük. Jégkrémformába töltjük, vagy
csak egyszerûen tartályba. Végül a mélyhûtõbe visszatéve fagyasztjuk.

1944–2014
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A TAPSOKRÓL
Az ünnepségrõl készített fényképek rajta vannak a világhálón.
Az ünnepeltek egy csoportban álltak a terem közepén alkalmi öltözetben. Velük szemben állt a néhány tagból álló Bizottság szintén sötét öltönyben, nyakkendõsen. Az Elnök sorban felolvasta a
csoport tagjainak nevét. A szólított odament az asztalhoz, a kezébe nyomtak egy kemény táblás iratot, erre minden jelenlevõ tapsban tört ki. A megtapsolt személy nem hajolt meg, hanem aláírt
egy átvételi elismervényt. Némelyikük a taps hatására elpirult.
Feltehetõ, hogy életében elõször kapott ilyen hangos tetszésnyilvánítást.
Egyes emberek számára naponta többször is tömegek verik
össze a tenyerüket.
Egy ügyes csel a futballpályán, egy közepes poén a színpadon
viharos tetszésnyilvánításokat vált ki, a világbajnokságon egy
gól hatására még az ég
felhõi is összetorlódnak az örömmámortól. Vannak azonban, akiket soha, de soha
nem tapsolnak meg. Pedig például egy embergyerek világra hozatala mindenképpen nagyobb dolog, mint egy bõrlabda bejuttatása
egy hálóba. Hallott már valaki olyat, hogy mikor a halálosan kimerült kismama elõször öleli magához a szülöttjét, tapsorkán
zúgna fel? Vagy amikor a költõ száz évekig idézendõ verse végére
kiteszi a pontot, amikor a zseniális építész befejezi a tervrajzát, kinek jutna eszébe tapsolni?
Abban a bizonyos teremben senki nem érezte, hogy méltatlanul
hangzott el az ünnepi lárma. A megköszöntöttek az érettségi bizonyítványukat vették át. Bizony, felnõtt létükre megvásárolták a
tanév elején a tankönyveket, füzeteket, beültek az iskolapadba.
Ha beülhettek. Mert munkahelyük volt, többeknek családjuk,
gyermekeik várták este a vacsorát, és ki kellett mosni a szennyest,
be kellett vásárolni. Hogy fért be emellé az angol szótár, a logaritmustábla, az irodalmi szöveggyûjtemény? Nem volt könnyû. Ebben az osztályban három évvel ezelõtt vagy harmincan kezdték el
a gimnáziumot, idõközben a fele lemorzsolódott. A maradék sem
buzgólkodott az óralátogatásokban. Érvényes érettségi diplomát
tán tízen kaptak kézhez, a többieknek javítaniuk kell õsszel, vagy
jövõre. Sebaj, a vizsga zöme megvan, a részsiker is siker. A taps
mindenképpen indokolt.
A bizonyítványosztás után szorongatták a tanárok kezét, megölelték egymást búcsúzóul. Élmény volt ez a pár év. Jó kapcsolatok
születtek, s végül is az sem mellékes, hogy megismerkedtek a város fõútvonalának névadója, Ady Endre néhány versével, az utcanév nem üres szó számukra többé, ízelítõt kaptak az angol nyelv és
az informatika alapjaiból és még sok mindenbõl. Többek lettek,
mint elõtte voltak.
L. A.

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk Önt a holokauszt
Sárbogárd és környéki zsidó áldozatainak emlékére tartandó
megemlékezésre, melyet

2014. július 6-án, vasárnap 16.00 órai kezdettel
tartunk a sárbogárdi izraelita temetõben.
Emlékezzünk együtt a nácizmus helyi és környékbeli áldozataira!
Ebben az évben van a hazai zsidóság deportálásának és holokausztjának 70. évfordulója. A Sárbogárd és környéki zsidók
1944. július 7-én érkeztek Auschwitz–Birkenauba, ahonnét
csak kevesen tértek vissza.
Lakk Norbert

Heti idõjárás
A hétvégén napos, száraz idõ valószínû, ám vasárnap délután valamelyest nõ a csapadékhajlam,
ekkor még inkább csak a Dunántúlon, hétfõn viszont már bárhol
kialakul zápor, zivatar a délutáni órákban. Keddre újra szárazabb
léghullámok érkezhetnek. Mindemellett több órás napsütésre
minden nap számíthatunk. A csúcshõmérsékletek az idõszak elején 25 fok körül várhatóak, vasárnaptól viszont már többfelé elérheti, illetve meg is haladhatja a hõmérséklet a 30 fokot.
www.metnet.hu
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Oly korban éltünk 24.
Az öngyilkos egérke
Fazekasmunkához, kerámiához alkalmas
agyag után kutatunk a környéken. Olyan
után, amiben nincs mészkukac, mert ha
van benne, szétrobbantja a keserves munkával elkészült kerámiát. Büszkén szemléljük Zocskár Bandival, Huszár Petivel az
elkészült kerámiamáz-égetõ kemencét. Ez
a képzõmûvészeti alkotómûhely nagy beruházása. Csináltattunk néhány korongot
is. Azt tervezzük, hogy önfenntartóvá teszszük a mûhelyt. Andris kerámiázik, Peti
kõfaragó és szobrász, Csizmadia Laci grafikus, a szitanyomással kísérletezik. Mindhárman rajztanárok. Azt tervezzük, hogy
létrehozunk egy olyan alkotómûhelyt,
amelyben az iparos munka és a képzõmûvészet összekapcsolható.
A mázégetõ kemence áramfogyasztása
nagy. Külön vezetéket kell neki kiépítenünk az elektromos elosztótól. Régi, elavult, hanyagul szerelt a vezetékrendszer.
Ha a színpadvilágítás megy, akkor így is levágja a biztosítékot. Amúgy is sok a gond
az intézmény elektromos hálózatával.
Idõnként elosztódobozok füstölnek el, vezetékek égnek ki a falból. Hál’ istennek ebbõl tûz még nem volt. Hivatalos iratban is
jeleztem már a fenntartónak, hogy a villanyhálózat állapota olyan, hogy annak
biztonságos mûködéséért felelõsséget
nem tudok vállalni. Levelemre a fülük botját se mozdítják. Andrisnak a lelkére kötöm, hogy a kemencét csak akkor használja, ha a színházterem világítása ki van kapcsolva.
1980. április 4-ére, hazánk felszabadulásának 35. évfordulójára nagy ünnepséggel
készülünk. Az egész színpad hátterét betöltõ színpadi dekorációt Bélával ketten
készítjük. Vettünk új reflektorokat is,
amelyeket már a Madách Színháztól
könyvjóváírással kapott fényszabályozó
berendezéssel mûködtetünk. Ezzel a berendezéssel rafinált fényhatásokkal tudjuk
még látványosabbá tenni a színpadképet.
A kezdés elõtt egy órával a kultúrház elõcsarnokában és a színpadnál felsorakozik a
munkásõrök és ifjúgárdisták díszõrsége.
Pontban hét órakor megérkezik az elnökség. A szovjet elvtársak Krasznaja Moszkva kölniáradatban úsznak. Ez a kölni semmi máshoz nem fogható. Az oroszok állítólag szájöblögetõnek is használják. A magyar fõelvtársak elõzékenyen tessékelik a
szovjeteket a helyükre. Beülnek valamenynyien a földig érõ vörös drapériával leterített elnökségi asztal mögé. Bélával mi is
ünneplõben fogadjuk õket. Zakóban,
nyakkendõsen feszítek én is, ahogy megkövetelik ezen a „szent” ünnepen.
A közönség a bevonuló zászlók fogadására
feláll. Elhangzik a magyar, majd a szovjet
himnusz. Az ünnepélyesség hatása alól én
se tudom kivonni magam. A színpad mö-

gött Bélával mi is vigyázzállásban feszítünk. Eszembe jut a tegnapi nap: festékes
munkásköpenyben hasalunk a készülõ
díszleten; az ünneppel kapcsolatos agressziómat hülyéskedéssel próbálom levezetni, odaszólok Bélának, míg a 35-ös számot festjük ki temperával a négyméteres
táblán:
– Béla! Te jó helyesíró vagy. Mondd már
meg nekem, hogyan kell ezt helyesen írni?
Én így írnám: „Éljen hazánk felszabaddúlásának 35. évfordulója!”
– Marha vagy! Ezzel ne viccelj, mert elvisznek! – szól rám szigorú képpel, de õ is vigyorog az orra alatt.
Most, a szovjet himnusz alatt õ is pofákat
vág. Ezen meg én vigyorgok. Vajon azt is
beleírja majd a jelentésébe, hogy a szovjet
himnusz alatt õ is pofákat vágott?
Az ünnepi beszédet a párttitkár olvassa fel.
A papír az izgalomtól remeg a kezében. A
beszéd közben váratlanul elmegy az áram.
Sötétség borul a teremre, csak a vészvilágítás fénye pislákol halványan. Bélával
együtt rohanunk a kapcsolószobába. Benyomjuk a fõkapcsolót, de nem marad
bent, kiejt a mágnes. Ismét benyomjuk, újra kiejt. Nem bírja a rendszer a terhelést
valamiért és kiégett a fõkapcsoló. A rendezvényt biztosító munkásõrök szereznek
valahonnan zseblámpákat, és azokkal világítanak a megyei fõelvtárs papírjára, amibõl a beszédét olvassa föl. Egy nyomozó
odarohan hozzám, idegesen rángatja a vállamat.
– Szabotázs, szabotázs! – kiáltja az arcomba.
Ilyen még nem volt a kultúrház életében.
Tehetetlenül állok. Hirtelen nem tudom,
hogy mit csináljak. A szovjet hadifogságon
és az ötvenes évek abszurditásán edzõdött
Béla kollégám sápadtan odasúgja:
– Lajos, csinálnunk kell valamit, mert itt
akasztás lesz!
A nyomozó ott liheg a nyakunkba, míg kínlódunk a fõkapcsolóval. Már két munkásõr
és egy rendõrtiszt is benyomul a szûk helyiségbe. Béla rájuk ripakodik:
– Menjenek ki, mert itt magasfeszültség
van! Még valakit agyonvág!
Hátrébb húzódnak. Kollégámmal körülnézünk a szekrényben. Ott csak por, piszok és egy régi egérmúmia hever a szétégett fõkapcsoló közelében. Kollégám felkapja a döglött egeret.

– Megvan a tettes! Ez az egér ment bele a
kapcsolóba, az okozott rövidzárlatot.
Az egérmúmiát ott rázza a nyomozó orra
elõtt. Ez elég bizonyíték a számára. Sarkon
fordul és elrohan, egyenesen föl a színpadra. Vigyázzba vágja magát az elsõ titkár
elõtt és jelent neki:
– Elsõ titkár elvtárs, jelentem, szabotázs
nem történt, egér ment a kapcsolóba.
Hirtelen nem találva mást, egy söprûnyéllel támasztjuk vissza a szétégett fõkapcsolót, így ismét lesz áram a színházteremben.
A színpadi világítás azonban továbbra sem
mûködik. Fölrohanok a színházi vezérlõbe. Zocskár Andrisba ütközöm.
– Mit keresel te itt? – kérdezem megütközve.
– Csak az égetõkemencét jöttem bekapcsolni, de elment az áram. Nem tudom,
hogy mi van vele.
– Hát nem mondtam, hogy ha van valami a
színházteremben, akkor ne használd?! Az
elvtársak most miattad ülnek sötétben a
színpadon, engem meg visznek akasztani.
Adris csak vigyorog. Viccnek veszi.
– Tényleg sötétben ülnek? Hát ez oltári!
Elönt az indulat.
– Te ezen még szórakozol? Azonnal tûnj el
innen, és el ne áruld, hogy bekapcsoltad a
kemencét, mert együtt ülünk a dutyiban!
Lekapcsolom a kemence fõkapcsolóját,
visszatolom a színpadi mágneses kapcsolót. Ismét van áram a színpadon. Közben a
fúvószenekar indulókat játszik. Örök hálám nekik ezért! A beszédek, majd a mûsor
ezután már zavartalanul folytatódik.
Hétfõn reggel szól a telefon.
– Itt Pál Viktor. Hargitai elvtárs! Egy óra
múlva az eseménnyel kapcsolatos igazoló
jelentésed legyen az asztalomon!
– Már elkészültem vele, most viszem! – válaszolom, és indulok át a tanácsházára.
Az igazoló jelentésben hivatkozom az
elektromos hálózat állapotáról írt korábbi
levelemre, amelyre máig nem kaptam választ. A felelõsséget ezzel sikeresen áthárítom Viktorra. Az ügy a VB elé került, ahol
a feladat kiemelt fontosságára tekintettel
határozatot hoztak a kultúrház elektromos hálózatának azonnali, teljes felújításáról. Erre pénzt a tartalékalapból biztosítottak.
Folytatom.

A Madarász József Városi Könyvtárban

„100 ÉV KÉPEKBEN” CÍMMEL
ÓVODATÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS NYÍLT.
A kiállítás megtekinthetõ 2014. június 17-étõl.

Hargitai Lajos
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SÍC – hírek, eredmények
Nagyon szép „ORSZÁGOS” eredménynyel kezdjük a mostani cikkünket. Közhírré tesszük, hogy Katona Dorottya, a Sárréti Íjász Club versenyzõje, a sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnázium tanulója elnyerte
a „Magyarország Jó tanulója–Jó sportolója” címet.
„Budapesten 2014. június 4-én, szerdán
mintegy nyolcvanan részesültek elismerésben a Magyar Sport Házában abból a négyszáz fiatalból, akik kiérdemelték a „Magyarország Jó tanulója–Jó sportolója
2013” díjat. Nekik ünnepélyes keretek között Hoffmann Rózsa köznevelésért és
Simicskó István sportért és ifjúságért felelõs államtitkár nyújtotta át szerdán az oklevelet.” (MTI-hír)
Széplaki Zoltán felnõtt íjászunk 2014. június 14-én Debrecenben OB-kvalifikációs
versenyen 1. helyezést ért el, eredményével kvalifikálta magát a 2014-évi pálya OBra.
Az elmúlt hétvégén utánpótlás korú versenyzõink közül Csik Nikoletta, Szénási
Benedek, Tóth Gergõ, Batári Balázs és
Katona Dóri a Budapest–Mátyásföldön

rendezett Országos Diákolimpia Íjász
Versenyen vettek részt. Az országos döntõn csaknem 60 lõállásban több mint 200
ifjú íjász négy korcsoportban és négy kategóriában versenyzett a dobogós helyekért.
Az egyesületünk versenyzõi által elért helyezések az alábbiak:
Az olimpiai gyermekek között a lányok
mezõnyében Csik Nikoletta 3. helyezett; a

fiúk mezõnyében Szénási Benedek 4.,
Tóth Gergõ 7.
Az olimpiai kadet fiúknál Batári Balázs az
5. helyen végzett, míg az ifjúsági lányok között Katona Dorottya szoros versenyben
szerezte meg az 1. helyet.
Csik Nikoletta, Szénási Benedek a Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola, Tóth
Gergõ a Sárszentmiklósi Általános Iskola,
Batári Balázs a székesfehérvári Gróf Széchenyi I. Mûszaki Szakközépiskola, Katona Dorottya a sárbogárdi Petõfi Sándor
Gimnázium tanulója.
Egyesületünkbe szeretettel várjuk az íjászat iránt érdeklõdõ „öregeket” és ifjakat,
hölgyeket és férfiakat. Olimpiai íjfelszerelést biztosítunk! Saját történelmi, longbow, vadász, csigás és olimpiai íjjal rendelkezõk jelentkezését is várjuk.
Sárréti Íjász Club Sárbogárd

Egyesületünk elérhetõ:
lgilicze@tolna.net.
Egyesületünkrõl többet megtudhattok és
tájékozódhattok a sic.hupont.hu oldalon.

Éjjeli horgászat a Benedek-tavon
Szombaton reggel 8 órától másnap délig
tartó horgászversenyt hirdetett az alsószentiváni Benedek-tavi Horgászegyesület. Olyan nagy volt az érdeklõdés, hogy a
meghirdetést követõen néhány nap alatt
elfogytak a részvételi jegyek. Nem csoda,
hiszen az immár harmadik alkalommal
meghirdetett nonstop verseny eddig még
mindig nagyon jól sikerült. Az idei pedig a
korábbiakra is rátett még egy lapáttal jó
szervezésben, eredményességben egyaránt.
A versenyre 18 háromfõs csapat nevezett.
Nevezéskor minden csapattag kapott ajándékba egy zöld pólót: „Harmadik Benedek-tavi horgászverseny” felirattal. A versenyzõkkel népes nézõsereg is érkezett.
Többnyire családtagok, barátok, akik a
verseny ideje alatt elkészítették a közös vacsorát, s étellel, itallal látták el a versenyzõket. Minden csapat fõzött valami finomat,
amire meghívtak másokat is. Este a tó kö-

rül kerti lámpák gyúltak, s lámpafény mellett költötték el a vacsorát, s hozzá a kedvderítõ italokat. S bár a horgászat csöndes
foglalatosság, még nótaszó is fölcsendült
itt-ott. Lakott helyektõl távol a csillagok is
fényesebben ragyogtak itt az égen. Fényük
visszatükrözõdött a víz színén, amelynek
tükrét csak egy-egy felcsapó nagy hal csobbanása törte meg.
Nemcsak a szép környezet és a családias
hangulat vonzza ide a vendégeket. A fogási eredmények is magukért beszéltek. A
verseny alatt csaknem három mázsa halat
fogtak. Ebbõl a legeredményesebb négy
csapat több mint 120 kilót.
A legjobban a „Sasfiókák” – ifj. Vájer András, Szakács Szilvia, Gráczer Attila – csapata szerepelt. Õk 66,39 kg-ot fogtak. Második lett a „Kormoránok” – Madarasi Lajos, Blaskó József, Májer Krisztián csapattagokkal – 22,68 kg-os eredménnyel, harmadik a „Nagyhal” – Szalai Pál, Horváth

Károly, ifj. Horváth Károly csapata – 21,24
kg-mal, negyedik a Realsysteam – Dancz
Zoltán, Dancz Dávid, Dániel Renátó részvételével – 20,43 kg-os fogással. A legnagyobb halat (egy 6,26 kg-os pontyot) Szakács Szabina fogta.
Az elsõ négy helyezett tárgyjutalomban és
pénzdíjban részesült. Minden résztvevõ a
verseny alkalmából névre szóló emléklapot kapott. A díjakat Nagy Lajos, az egyesület elnöke adta át. Õ érdeklõdésemre elmondta, hogy a szép fogás köszönhetõ annak, hogy eredményes volt a tóban a saját
nevelésû halasítás, de emellett 15q halat is
telepítettek a tóba.
A verseny befejezése után az egyesület által készített marhapörköltre, közös ebédre
invitálták a versenyzõket és a vendégeket.
Hargitai Lajos

Bogárd és Vidéke 2014. június 26.
Sárbogárdi Járási Hivatal
JOGOSULT ÁLLATORVOSI ÉS
BETEGELLÁTÁSI ÜGYELET

2014. július
A belföldi szállítást is végzik.
Sárbogárd, Pusztaegres, Sárhatvan, Nagyhörcsök, Mezõfalvai
Rt. Sárrét, Alap, Alsószentiván,
Cece, Vajta, Sáregres, Káloz,
Nagylók, Hantos, Sárosd, Sárkeresztúr, Sárszentágota, Szabadegyháza
2014. július 5-6.: dr. Pátzay József, Sárbogárd, Asztalos u. 1/a,
06 (30) 6393 977;
2014. július 12-13.: dr. Kellner
Péter, Sárbogárd, Rákóczi u. 62.,
06 (30) 9398 629;
2014. július 19-20.: dr. Csele István, Sárosd, Sport u. 30., 06 (30)
9939 404;
2014. július 26-27.: dr. Keszthelyi
Gábor, Sárkeresztúr, Szent I. u.
3., 06 (20) 9747 065.
Az élelmiszerlánc-felügyeleti
ügyelet a 06 (30) 9563 168-as
számú telefonon érhetõ el.
Dr. Bögyös Gábor járási fõállatorvos,
dr. Lorászkó Gábor, a kamara elnöke

KÖZLEMÉNYEK / SPORT

15

Focisiker Spanyolországban
Két kiskamasz álma vált valóra június 6-a és
15-e között: a sárszentmiklósi U11-ben futballozó Husvéth Ádám és Németh Dani számára lehetõség nyílt, hogy a Videoton korosztályos csapatával részt vegyenek egy Spanyolországban megrendezésre kerülõ focitornán.
A 31. alkalommal kiírt KOMM MIT INTERNATIONAL elnevezésû nemzetközi rendezvényen 7 korosztály 146 csapata mérettette
meg magát. A fehérvári egyesület edzõi két
csapat nevezése mellett döntöttek, hogy minden gyerek számára elegendõ játékperc jusson. Ádám a Videoton, Dani a Puskás Akadémia csapatában kapott helyet. Az ukrán,
olasz, albán és német ellenfelekkel szemben a
csoportmérkõzéseket megnyerve, majd az

elõdöntõkön is túljutva a két csapat végül egymás ellen játszotta a döntõt. Az elsõ helyet végül nagy csatában a Puskás Akadémia csapata
szerezte meg, de jó volt látni, hallani, hogy a
mérkõzés lefújását követõen kórusban kiabálták a fiúk a közönség felé: „EGY CSAPAT
VAGYUNK!”
A kalandok sora azonban itt még nem ért véget, ugyanis várt a gyerekekre egy látogatás a
barcelonai Nou Camp stadionban. A foci
szentélyébe való belépés láthatóan még a
nem Barca-drukker srácokra is nagy hatással
volt.
A november óta Székesfehérváron is rendszeres edzéslehetõséghez jutó két fiú számára
életre szóló élményt nyújtott ez az egy hét.
Köszönet a Sárszentmiklósi SE-nek, hogy
nem gördítettek akadályt a fiúk szerepeltetése elé!
Sallai Attila edzõ

A SÁRBOGÁRDI RENDELÕINTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK IDÕPONTJAI
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TV-RÁDIÓMÛSOR

Június 28., SZOMBAT
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 A mi erdõnk 5.55 Magyar gazda 6.25 Gyógyító
természet 6.50 Balatoni nyár 9.00 Történetek a nagyvilágból 9.35 Pecatúra 10.05
Babák 11.30 Spuri 12.00 Hírek 12.05 Szabadság tér ’89 12.50 KorTárs 13.25 OTP
Bank koronglövõ Eb összefoglaló 14.20 Jane Austen – Az ismeretlen portré 15.20
Nyerõ csapat 17.05 Szeretettel Hollywoodból 17.40 FIFA 2014 labdarúgó vb 20.10
Híradó 20.45 Szerencseszombat 21.40 FIFA 2014 labdarúgó vb 0.10 Emlékkoncert
a Bécsi Filharmonikusokkal
RTL KLUB: 6.15 Top Shop 6.45 Kölyökklub 9.25 Ízes élet – Mautner Zsófival 9.50
Teleshop 10.45 Kalandor 11.10 Trendmánia 11.50 A’la Car 12.30 Egy rém modern
család 13.05 Tora! Tora! Tora! 16.05 Magas, barna férfi, felemás cipõben 18.00 Híradó 18.55 Fókusz Plusz 19.30 Totál beépülve 21.20 Szex és New York 0.10 A muzsika hangja 3.30 Egy rém modern család 4.00 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 Sztárom a párom
21.30 40 éves szûz 23.45 Bunyó 1.30 M, mint muskétás 2.15 Xena 3.00 13-as raktár
3.45 Briliáns elmék 4.30 Szûnj meg, Fred
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 6.10
Foci vb híradó 9.05 A Székely Hadosztály 9.30 Szellem a fazékból 10.00 Szombat
délelõtt 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 Szombat 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 Népzene határok
nélkül 20.30 Megújuló értékeink 20.50 Vers napról napra 21.04 Rádiószínház 21.57
Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.07
Kabaré 0.10 Éjszaka

Június 29., VASÁRNAP
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Esély 5.55 Magyar gazda 6.25 Európai szemmel
6.50 Balatoni nyár 9.00 Katolikus krónika 9.40 Tanúságtevõk 10.30 A sokszínû vallás 10.45 Evangélikus magazin 11.10 Református ifjúsági mûsor 11.15 Kálvin-évek
11.30 Az utódok reménysége 12.00 Hírek 12.05 FIFA 2014 labdarúgó vb ism. 13.25
DTM Futam 14.55 FIFA 2014 labdarúgó vb ism. 16.45 FIFA 2014 labdarúgó vb
összefoglaló 17.35 FIFA 2014 labdarúgó vb 20.10 Híradó 20.40 Budavári Palotakoncert 21.40 FIFA 2014 labdarúgó vb 0.05 A merénylet – Szarajevo 1914
RTL KLUB: 6.15 Top Shop 6.45 Kölyökklub 10.00 Teleshop 10.55 Kalandor 11.20
4ütem 11.50 A Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek 12.30 Egy rém modern
család 13.00 Vadmacskák 13.55 Totál beépülve 15.50 A maszk 18.00 Híradó 18.55
Cobra 11 20.00 Excsajok szelleme 22.00 X-akták 0.05 Portré 0.45 Meglesni és megszeretni 2.45 Egy rém modern család 3.10 Cobra 11 4.00 Reflektor 4.10 Barátok közt
4.45 A mentalista
TV2: 6.00 Teleki Sámuel útján 6.25 Zöld Világ 6.50 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 Bébi mama 22.00 A tábornok lánya 0.15 München 3.00 Eureka 3.45
Békétlen békítõ 4.30 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 A magyar huszársors az I. világháborúban
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 14.05 Szonda 14.35 Oxigén
15.00 Hírek 15.05 Hangalbum 15.30 A Metró Klubtól a Szigetig 16.00 Vasárnap délután 17.05 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.30 Regényes történelem
19.05 Sportvilág 19.45 Családi sáv 19.45 Mese 19.50 Zene 20.05 Irodalmi újság
20.30 Rendszerváltók – 1989. 20.50 Vers napról napra 21.05 Rádiószínház 21.55
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 30., HÉTFÕ
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Hogyan mûködik? 5.55 Roma magazin 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 Napirend
elõtt 12.55 Domovina 13.25 A világörökség kincsei 13.45 Szívtipró gimi 14.35 FIFA
2014 labdarúgó vb ism. 16.25 Híradó+ 16.40 FIFA 2014 labdarúgó vb összefoglaló
17.25 Híradó 17.35 FIFA 2014 labdarúgó vb 20.10 Híradó 20.40 Kékfény 21.40 FIFA
2014 labdarúgó vb 0.10 Híradó 0.20 A harcmezõ hírnökei
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 Glee – Sztárok leszünk! 15.45 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 23.30
Híradó 0.00 Reflektor 0.20 Joshua 2.20 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 Sztárom a párom 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 22.30 A gonosz álarca 23.35 Zsaruvér 0.35 Té-
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nyek 1.20 Aktív 1.40 Békétlen békítõ 2.30 Maricruz 3.15 Luxusdoki 4.00 Családi titkok 4.50 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 Rádiószínház 13.26 Zene 13.30 Az evangélikus 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 Belépõ – Kulturális magazin 21.30 Rádiószínház 21.54 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

Július 1., 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 Balatoni 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 20.10 Híradó 20.40
Szimfonik Live 21.40 FIFA 2014 labdarúgó vb 0.05 Híradó 0.20 A holló
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 Glee – Sztárok leszünk! 15.45 Az örökség 16.50 A mentalista 18.00 Híradó
19.00 Fókusz 19.30 Éjjel-nappal Budapest 20.50 Barátok közt 21.25 Királyi ötletek
23.05 Reflektor 23.20 Híradó 23.50 A fõnök 0.50 A Grace klinika 1.55 Jóbarátok
2.20 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 22.30 A gonosz álarca 23.35 Combat
Hospital – A frontkórház 0.35 Tények 1.20 Aktív 1.40 A rózsa énekei 3.15 Maricruz
4.00 Családi titkok 4.50 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 Rádiószínház 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 Belépõ –
Kulturális magazin 21.30 Rádiószínház 21.54 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

Július 2., SZERDA
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Barangolások öt kontinensen 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 13.25 Útravaló 13.45 Szívtipró gimi 14.35
FIFA 2014 labdarúgó vb ism. 16.25 Híradó+ 16.40 FIFA 2014 labdarúgó vb összefoglaló 17.25 Híradó 17.35 Rex felügyelõ 18.30 Gasztroangyal 19.30 Híradó 20.05
Sporthírek 20.20 Szabadság tér ’89 21.10 Robin Hood, a tolvajok fejedelme 23.30
Híradó 23.40 Köszönjük, hogy rágyújtott! 1.10 Füles
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 Glee – Sztárok leszünk! 15.45 Az örökség 16.50 A mentalista 18.00 Híradó
19.00 Fókusz 19.30 Éjjel-nappal Budapest 20.50 Barátok közt 21.25 Szulejmán
23.15 Reflektor 23.30 Híradó 0.05 Elfelejtve 1.05 Gyilkos tréfa 2.40 Jóbarátok 3.05
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 22.30 A gonosz álarca 23.35 A férjem védelmében 0.35 Tények 1.20 Aktív 1.40 Kõagy õrnagy
3.15 Maricruz 4.00 Családi titkok 4.50 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 Rádiószínház 13.24 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 21.56 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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Július 3., 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 A
calabriai fiú 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Slovenski utrinki 13.00 Alpok–Duna–Adria 13.30 Bajban a Föld 14.30 Szívtipró gimi 15.20 Az élet megy tovább 16.10 Híradó+ 16.25 Párizsi helyszínelõk 17.15 Szerencse Híradó 17.25 Híradó 17.35 Rex felügyelõ 18.30 Gasztroangyal 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20
Életem a szörf 22.10 Az Este 22.45 Híradó 22.55 Búcsú a békeévektõl 23.10 A rejtélyes XX. század 23.40 V mint Vian 1.20 David Gale élete
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 Glee – Sztárok leszünk! 15.45 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 23.30 Híradó 0.00 Reflektor 0.20 Sötét zsaruk 2.15 A’la CAR
2.45 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
20.15 Magánnyomozók 21.15 Édes élet 22.30 A gonosz álarca 23.35 Kettõs ügynök
0.35 Tények 1.20 Aktív 1.40 A férjem védelmében 2.30 Kettõs ügynök 3.15
Maricruz 4.00 Családi titkok 4.50 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 Rádiószínház 13.26 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 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

Július 4., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 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 Életem a
szörf 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Roma kultúra 13.00 Esély 13.25 A világörökség kincsei 13.45 Bajban a Föld 14.45 Szívtipró gimi 15.35 Az élet megy tovább
16.25 Híradó+ 16.40 Párizsi helyszínelõk 17.30 Híradó 17.40 FIFA 2014 labdarúgó
vb 20.10 Híradó 20.45 Szimfonik Liv3 21.40 FIFA 2014 labdarúgó vb 0.10 Híradó
0.20 Halálos közellenség
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 Glee – Sztárok leszünk 15.45 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 helyszínelõk 23.30 Híradó 0.05 Reflektor 0.20 V, mint veszélyes 1.25 Kalandor 2.00 Mr. és Mrs. Bloom 2.40 4ütem 3.10 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 22.30 A gonosz álarca 23.35 NCIS 0.35 Tények 1.20 Aktív 1.40 Briliáns elmék 2.25 Maricruz 3.10 Családi titkok 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 Rádiószínház 13.26 Zene 13.30 A baptista egyház 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 Belépõ – Kulturális magazin 21.30 Rádiószínház 21.56 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

MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93
Mhz-es frekvencián, valamint az LRT-COM hálózatán a C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.
Június 27., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet: Tompa Mihály, a nagy költõ
(ism. 34p), Cigánymisszió (ism. 62p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Pedagógusnap (60p), Violin-évzáró Sárszentmiklóson, Színjátszó-találkozó
Sárbogárdon 4. rész 23.00 és 0.00 Lapszemle
Június 28., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Megyei II. oszt. futballmérkõzés (90p) 13.00 Lapszemle 14.00 Pedagógusnap (60p), Violin-évzáró
Sárszentmiklóson, Színjátszó-találkozó Sárbogárdon 4. rész 18.00 Lapszemle 19.00 Református családi nap Sárszentmiklóson (83p), Isztl László
könyvbemutatója (34p), Kórusok koncertje a Bogárdi Napok keretében
23.00 és 0.00 Lapszemle
Június 29., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Pedagógusnap (60p), Violin-évzáró
Sárszentmiklóson, Színjátszó-találkozó Sárbogárdon 4. rész 13.00 Heti
híradó 14.00 Református családi nap Sárszentmiklóson (83p), Isztl László
könyvbemutatója (34p), Kórusok koncertje a Bogárdi Napok keretében
18.00 Heti híradó 19.00 Hitélet 23.00 és 0.00 Heti híradó
Június 30., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet 13.00 és 18.00 Heti híradó
19.00 Pálfai Pinceszer (ism. 46p), Nyolcadikosok ballagása Cecén (63p),
Csutkagála (~45p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Július 1., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Megyei II. oszt. futballmérkõzés
(90p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Pörköltfesztivál (~70p), A Huszics
Vendel Kórus Sárhatvanban (60p), A fûszeres – Interjú Máté Márióval
(24p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Július 2., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Pálfai Pinceszer (ism. 46p), Nyolcadikosok ballagása Cecén (63p), Csutkagála (~45p) 13.00 Heti híradó 18.00
Lapszemle élõben 19.00 Sport 23.00 és 0.00 Lapszemle
Július 3., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00
Hitélet 23.00 és 0.00 Lapszemle
***
Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lapszemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
Hirdetésfelvétel a Hírházban (Bogárd és Vidéke szerkesztõsége). Ha
gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. – 06 (40)
416 000, LRT-COM Kft. – 06 (40) 811 911.

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

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

Fõszerkesztõ és kiadó: Hargitai Lajos, tel.: 06 (30) 9860-849. Felelõs szerkesztõ: Hargitai–Kiss Virág, tel.: 06 (30) 3483 320.
Szerkesztõség, kiadóhivatal és nyomda: 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 12. Telefon: 06 (25) 508-900, 06 (25) 508-901. E-mail:
bogardesvideke@gmail.com Honlap: www.bogardesvideke.hu Lapszemle látható: a Bogárdi Tévén és az interneten:
www.bogarditv.blog.hu Állandó és idõszaki rovatok szerzõi, szerkesztõi: Dombi Zoltánné, Gerse Ferenc, Gróf Ferenc, Hargitai
Lajos, Hargitai–Kiss Virág, Horváth István, Huszárné Kovács Márta, Horváthné Mikuli Erzsébet, Mágocsi Adrienn Laura, Huszár
Anikó, Jákob Zoltán, Kiss Balázs, Kiszlné Simon Andrea, dr. Müller Viktória, Kovács Györgyné, Leszkovszki Albin, Pajor László,
Sallai Attila, Rehák Sándor, Zámbó Tibor és még sokan mások. Tördelõszerkesztõ: Huszár Anikó. Grafikai szerkesztõ: Kiss
Balázs. Elõkészítés és utómunka: Heiland Ágnes, Hargitai Gergely, Mágocsi Adrienn. Készült: a Bogárd és Vidéke Lapkiadó nyomdájában. Megjelenik minden
csütörtökön. Kéziratok leadási határideje: kedden 17 óráig. Kéziratot egy hónapon túl nem õrzünk meg. Fenntartjuk jogunkat, hogy a beküldött írásokat a tartalom és
a szerzõ szándékának tiszteletben tartása mellett, közlésük esetén megrövidítsük. A lapban közölt vélemények nem mindig tükrözik a szerkesztõségét, azokért a
felelõsséget a nyilatkozók, illetve szerzõk viselik. Ugyanez vonatkozik a hirdetések tartalmára is. Hirdetésfelvétel: keretes hirdetések: kedden 16 óráig,
apróhirdetések: szerdán 10 óráig adhatók le. Csak a törvénybe nem ütközõ tartalmú hirdetéseket fogadunk el. Lapzárta: szerdán, 12 órakor. Terjesztés: saját
terjesztõhálózattal egyéni elõfizetéssel házhoz szállítással, illetve megvásárolható Sárbogárd és a környezõ húsz település boltjaiban, hírlapárusító helyeken.
Elõfizethetõ a terjesztõknél és a szerkesztõségben. 4 hétre: 800 Ft, negyedévre: 2200 Ft, félévre: 4000 Ft, egész évre: 7600 Ft. Eng.sz.: HU ISSN 0866 4382.
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1139 Budapest, Frangepán utca 7.
Tel.: +36 1 303 47 38
Fax: +36 1 303 47 44
Email: ugyfelkapcsolat@observer.hu
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HIRDETÉSEK

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!
FOGSORJAVÍTÁS 06 25 468 556, 06 70 382 8512
JOGOSÍTVÁNY! Tanfolyam indul 2014. július 4-én, pénteken 18 órakor
a sárbogárdi mûvelõdési házban. Diákkedvezmény, részletfizetés!
Jelentkezni: Fûrész József – 06 30 290 3744
GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása 06 30 440 5790

2014. június 26. Bogárd és Vidéke

APRÓHIRDETÉSEK
Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826
Redõnyös 06 (30) 966 8446 (7953539)
Profilváltás miatt végkiárusítás a Gréta bútor
és Flóra bababoltban. Sárbogárd, Tompa M. u.
25. H-P: 8-12-ig, 13-17-ig, szo: 8-12-ig. (2174176)
5000 db bontott, kisméretû tégla és tatai tetõcserép (bontott) eladó. Érdeklõdni: 06 (30) 9898
402-es telefonon. (2174173)

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

Családi ház Sárszentmiklóson eladó. 06 (70)
387 0004. (2174171)

AUTÓMENTÉS, AUTÓSZÁLLÍTÁS 06 20 3426 091

Kárpitost felveszünk! Önállóan dolgozni tudó
kárpitost keresünk sárbogárdi munkahelyre. Érdeklõdni: 06 (20) 9826 630.

Elsõ emeleti, egyedi gázfûtéses LAKÁS ELADÓ.
IRÁNYÁR: 4.700.000 FT. 06 70 391 1330
MATRÓZBLÚZ ELADÓ 06 20 405 7366
FLÖRT DIVAT üzletben, Sárbogárd központjában,
a telefonos bolt mögött július 15-ig 20 % KEDVEZMÉNY!
2

ELADÓ 91 m -es, Tesco közeli, igényesen kialakított CSALÁDI HÁZ.
Irányár: 14,5 millió forint. 06 20 495 2235

TÁJÉKOZTATÁS
A Honvéd Bajtársi Egyesület
Sárbogárd tájékoztatja
a honvédségi nyugdíjasokat és a
gondozási körbe tartozókat,
hogy ügyintézésük segítése érdekében

2014. június 27-én (pénteken)
10–11 óráig tart

KIHELYEZETT
ÜGYFÉLSZOLGÁLATOT
az MH HKNYP 3. KIK.
Székesfehérvár érdekvédelmi részlege.

Helyszín:
József Attila Mûvelõdési Központ

Szilágyi Benettnek
boldog

1.
születésnapot!
Kívánunk neked
sok szépet,
légy boldog ezen a világon!
Szilágyi család és Tóth család

KÖZPONTI ÜGYELET
MINDEN NAP
15.30 órától
Ady Endre út 79-83.,
06 (22) 311 104
Munkatársat keresek sárbogárdi irodámba

IRODAI ÜGYINTÉZÕI
MUNKAKÖR
betöltésére.
Elvárások: közép-, vagy felsõfokú végzettség,
gépírói tudás, Microsoft irodai rendszerek felhasználói szintû ismerete, precizitás, felelõsségteljes hozzáállás, jó kommunikációs készség.
Elõny: B-kategóriás jogosítvány, ügyviteli
munkakörben szerzett tapasztalat.
Fényképpel ellátott, kézzel írott önéletrajz 2014.
július 31-ig adható le a szerkesztõségben „Irodai ügyintézõ” jeligére.

Csanády Máriát

72.
születésnapja
alkalmából sok szeretettel
köszönti
fia, Laci, menye, Anita és
unokái, Dóri és Dávid

Bútorasztalost felveszünk! Önállóan dolgozni
tudó bútorasztalost felveszünk sárbogárdi munkahelyre. Érdeklõdni: 06 (20) 9826 630
Varrónõt felveszünk! Kárpitos mûhelybe keresünk varrónõt sárbogárdi munkahelyre. Bútorkárpit varrásban szerzett gyakorlat elõny. Érdeklõdni: 06 (20) 9826 630
Huszárautó Kft. felvételt hirdet 1 fõ autóvillamossági, 1 fõ autószerelõ munkakörbe. 06 (20)
3426 091. (2174178)

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

PIACI HÍREK
Termelõk az új sárbogárdi piacon
szerdán és szombaton 7–12 óráig!
Sóska: 200 Ft/zacskó, spenót: 200
Ft/zacskó, tojás: 30 Ft/db, zöldség:
50-100 Ft/csokor, zeller: 50 Ft/csokor,
kapor: 80 Ft/csomó, t. v. paprika: 350
Ft/kg, erõs paprika: 55 Ft/db, újburgonya: 140 Ft/kg, paradicsom: 500 Ft/kg,
hagyma: 180 Ft/kg, újhagyma: 100
Ft/csokor, új sárgarépa: 300 Ft/kg, új
fokhagyma: 1100 Ft/kg, káposzta: 170
Ft/kg, karalábé: 100 Ft/db, új zöldséggyökér: 1000 Ft/kg, uborka: 300 Ft/kg,
szárazbab: 1000 Ft/kg, õrölt édes pirospaprika: 2800-3500 Ft/kg, alma: 300
Ft/kg.
A feltüntetett árak június 25-én lettek
regisztrálva, melyek változhatnak.
A piacon öko- és biotermékek is kaphatók június 25-étõl szerdán, pénteken és
szombaton 7–19 óráig.
Érdeklõdni a facebookon is lehet „Sárbogárdi Piac” néven.

Bogárd és Vidéke 2014. június 26.
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A fürdõzés veszélyei
Éljünk egészségesen Abán!
TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1538

Irány a vízpart, de csak okosan!
A nagy nyári melegben szívesen hûsítjük magunkat a strandokon, vagy akár
a természetes vizekben. Nem árt azonban tisztában lenni azzal, hogy a fürdõzés komoly veszélyeket is rejt magában. Sajnos a meggondolatlanság, a felelõtlenség és az alapvetõ szabályok be nem tarása minden évben halálos áldozatokkal jár.
Szabadvízi fürdõzés esetén célszerû kijelölt fürdõhelyet választani, mert annak határát a parton minden esetben táblával, a vízben pedig bójákkal jelölik.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a változó vízmélység és hõmérsékletkülönbség miatt a bányatavak különösen veszélyesek!
Ha a vízpart melletti kikapcsolódást választjuk, akkor mindig tartsuk
szem elõtt az alábbiakat:
– Csak kijelölt helyen fürödjünk! A fürdést tiltó tábla jelzését semmi esetre se
hagyjuk figyelmen kívül, mert akár az életünkkel is fizethetünk érte!
– Felhevült testtel soha ne ugorjunk a vízbe, és étkezés után, teli gyomorral
se fürödjünk!
– Alkoholfogyasztás esetén tartózkodjunk a fürdõzéstõl!
– A gyengén úszók csak sekély vízben fürödjenek!
– Figyeljünk a viharjelzõre, hiszen a sárga, villogó fény figyelmeztet bennünket a veszély közeledtére! Elsõ fokú viharjelzésnél a parttól számított 500 méternél nagyobb távolságra fürödni tilos, míg másodfokú riasztás esetén a fürdés és a vízben tartózkodás is tiltott!
– Mindig figyelni kell a strand területét jelzõ bójákra is, mert az azon túli fürdõzés veszélyes lehet!
– Lehetõség szerint ismerjük meg a fürdésre alkalmasnak gondolt vízterület
sajátosságait, mederviszonyait, továbbá célszerû tájékozódni a várható idõjárásról és a segélykérés módjáról!
– Aki nem tud úszni, ne használjon gumimatracot, mert egy esetleges vízbeforduláskor a mélyben találhatja magát!
– Ha úszni indulunk, lehetõleg válasszunk magunk mellé egy társat!
– Ha bajba kerültünk, ne essünk pánikba, kiabáljunk, jelezzünk a legközelebbi
személynek!
– Ha valaki bajban van, segítségért kiált, integet a vízbõl, vízibiciklirõl, vagy
hajóról, azonnal hívjunk segítséget, értesítsük a vízi mentõket, vagy a strand
személyzetét!
– Ne felejtsük el azt sem, hogy a 6 éven aluli, továbbá az úszni nem tudó 12
éven aluli gyermek csak felnõtt kíséretében fürödhet a szabad vizekben!
– Különösen tartsuk szem elõtt továbbá azt is, hogy a gyermeket vízparton
nem szabad felügyelet nélkül hagyni!
Aki olyan helyen fürdik, ahol a fürdõzés tiltott, az 5.000 forinttól 50.000 forintig terjedõ helyszíni bírságra, vagy szabálysértési feljelentésre számíthat!
A fürdés tilalmát, vagy a veszélyes, fürdésre alkalmatlan helyeket minden
esetben a „FÜRÖDNI TILOS!” tábla jelzi!
Tilos fürödni az alábbi helyszíneken:
– hajóútban;
– hajóutat és hajózási akadályt jelzõ bóják (úszók, villanók) 100 méteres körzetében;
– nagyhajók, úszómunkagépek és fürdés célját nem szolgáló úszómûvek
szintén 100 méteres körzetében;
– hidak, vízkivételi mûvek, egyéb vízi mûtárgyak, komp- és révátkelõhelyek
100 méteres körzetében;
– kikötõk, veszteglõ- és rakodóhelyek területén;
– kijelölt zárt vízisí és vízi motoros sporteszköz közlekedésére szolgáló pályák, valamint hajóállomások területén;
– egészségre ártalmas vizekben;
– határvizekben, városok belterületén lévõ szabadvizekben, kivéve a kijelölt
fürdõhelyeket;
– ott, ahol azt tiltó tábla jelzi!
Vas Megyei Rendõr-fõkapitányság

Aba Város Önkormányzata az Új Széchényi Terv keretében meghirdetett
TÁMOP-6.1.2-11/1 kódszámú, Egészségre nevelõ és szemléletformáló
életmód programok – lokális színterek elnevezésû pályázaton 10 millió forint vissza nem térítendõ támogatásra vált jogosulttá. A pályázat az Európai
Unió és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. A projekt fizikai megvalósítása: 2013.09.01–2014.06.30.
A program során 2 területet választottunk ki:
– egészséges táplálkozás, illetve energiaegyensúly megtartása
– a rendszeres testmozgást elõsegítõ szabadidõs programok
megvalósítása
A program során az alábbi tevékenységeket valósítjuk meg:
– két nem bentlakásos kézilabda- és labdarúgótábor
– 3 fordulós kézilabda- és labdarúgó-bajnokság
– a projekt teljes idõtartamában relaxációs gimnasztikai szakkör
szervezése
– egészségnap (3 db): az egészségnapok során helyi és a szakmában
neves elõadókat hívunk meg a helyi lakosokat érintõ problémákkal
kapcsolatos elõadások megtartására. Különös figyelmet fordítunk
arra, hogy ezeken a rendezvényeken egészséges élelmiszereket
kínáljunk a résztvevõk számára.
– egészséghét (1 db): több tématerületet összefogó,
3 napos rendezvénysorozat.
A projekt során a programokhoz kapcsolódóan szakértõket hívunk meg a
szakmai színvonal biztosítása érdekében.
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Önt is várja a Lajoskomáromi
Egészségfejlesztési Iroda!
A Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata „Rajtad múlik! –
életmódprogramok az Enyingi kistérségben” címû projektje keretében mûködõ egészségfejlesztési iroda közremûködésével
Enying, Lajoskomárom és Mezõkomárom településeken egészségnapok kerülnek megrendezésre kapcsolódó szûrésekkel.

Az egészségnapok programjai:
– Fõzõverseny, majd az elkészült ételek elfogyasztása
– Fociverseny
– Családi vetélkedõk
– Gyermekjátékok
(gyöngyfûzés, rajz, kézmûves-foglalkozások stb.)
– Aerobik, torna, profi tréner irányításával

A rendezvényeken az alábbi szûréseket lehet
díjmentesen igénybe venni:
– Vérnyomásmérés, artériamerevség-vizsgálat, koleszterinszintmérés, hiperlipidémiaszint mérése (vérzsír), vércukorszintmérés,
magasságmérés, testsúlymérés, bõrredõmérés (testzsírtömeg),
BMI-számítás, derék–csípõ arány vizsgálata, megfelelõ testsúly
meghatározása, koronáriarizikós besorolás
– Táplálkozással kapcsolatos információnyújtás
– A mozgásszervi megbetegedésekre irányuló szûrés és kapcsolódó tanácsadás
– Csontritkulás, ízületi mozgástartomány, izomerõ, gerincdeformitások, tartási rendellenességek szûrése, lábdeformitás szûrése, degeneratív ízületi megbetegedésben szenvedõk szûrése,
mozgáskoordinációs zavarok szûrése

Egészségnapok idõpontjai:
Enying – 2014. augusztus 20.
Mezõkomárom – 2014. augusztus 20.
Lajoskomárom – 2014. augusztus 23.

Bõvebb információért
forduljon az EFI-irodához!
Enyingi Egészségfejlesztési Iroda
Cím: 8136 Lajoskomárom, Ozorai u. 1.
Telefon: +36 (30) 532-7013
E-mail: efi.lkom@gmail.com
Honlap: www.rajtadmulik.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

