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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

Ötvösmûhely
Lapunkban most jelképesen ötvösmû-
helyt nyitunk; írásaink többségében va-
lamilyen módon megjelenik a fém.
Irigylésre méltó, példaértékû vaslako-
dalomnak lehettünk részesei Nagyló-
kon. A 65. házassági évfordulóját ün-
neplõ házaspár olyan szilárd anyaggal
erõsítette meg kötelékét, hogy tûzbe
mennének egymásért, és akkor se hajol-
na meg a derekuk.
Forrón ütjük a vasat kábítószerügyben
is. Ez már nem oly kellemes bilincs,
mint az imént említett házasság önként
vállalt szövetsége. Bizony, itt vasra ver
embereket a szertõl való függés.

A minél jobb közbiztonságért tûzzel–
vassal harcolnak a települések. A hadba
vonultak közül most Sárbogárd ugyan
nem, más települések viszont nyertesen
kerültek ki, térfigyelõ kamerákkal gaz-
dagodva.
VASárnapi programként – többek kö-
zött – a hangszerként funkcionáló fé-
mek elõadását élvezhették az egybe-
gyûltek a sárbogárdi református temp-
lom orgonájának felújítása alkalmából
rendezett koncerten, illetve a Schola
Catholica katolikus kórus Szent Lász-
ló-napi, jubileumi hangversenyén.
A hétvégén a Huszics Vendel Kórus, a
cecei Csilléri család, az egyházi közössé-
gek és a futball szerelmesei sem tétlen-
kedtek.

Hargitai–Kiss Virág
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Hét település nyert kamerarendszerre
A térfigyelõ kamerákra kiírt pályázaton
nyert települések polgármestereivel közö-
sen tartott sajtótájékoztatót Varga Gábor
országgyûlési képviselõ az elmúlt héten
szerdán délután.
Varga Gábor köszöntötte a jelenlévõket és
bevezetõként elmondta: Fejér megye déli
részén a bûnözési ráta magas. Az 5. válasz-
tókerületben lévõ 35 pályázó településbõl
a Belügyminisztérium 7 települést talált
megfelelõnek arra, hogy a közbiztonság
növelését szolgáló önkormányzati fejlesz-
tést támogassa. Vannak megyék, ahol egy-
két település kapott támogatást. Remélhe-
tõleg az elkövetkezendõ idõszakban újabb
pályázatok kerülnek kiírásra, így azok az
önkormányzatok, akik nem nyertek,
ugyancsak be tudják majd szerelni támo-
gatások által a kamerarendszereket. A
Belügyminisztérium államtitkárának el-
mondása szerint kizárólag az elmúlt 5 év
bûnügyi statisztikáját és egy ORFK által
adott számot vettek figyelembe a támoga-
tás odaítélésénél. Aba közel 7,3 millió ösz-
szeget nyert, Baracs 4,9 millió Ft-ot, Han-
tos 3,1 millió Ft-ot, Igar 2,7 millió Ft-ot,
Nagykarácsony 1,7 millió Ft-ot, Sárke-
resztúr 4 millió Ft-ot, Sárosd 5,5 millió
Ft-ot. Ez 100 %-os hazai forrás.

Bognár János, Igar polgármestere: Igar
996 fõs település, 3 részbõl áll. A közigaz-
gatási központja a 64-es fõút mellett he-
lyezkedik el. Itt halad át az Alföldrõl a Ba-
latonig, illetve Ausztria felé a forgalom. Az
átutazó bûnözés jelentõs mértékû. 8 db ka-
merára kaptunk lehetõséget. Még várjuk,
hogy a pénz megérkezzen a számlánkra, de
a kivitelezõ megelõlegezte a saját költsé-
gére a szerelést. 98 %-os készültségben
vannak a kamerák. Nem elõször pályáz-
tunk kamerarendszerre. Remélem, ezzel a
támogatással növelni tudjuk a település
biztonságát. Kikötése volt a pályázatnak
közterület-felügyelõ alkalmazása. A saját
költségvetésünk terhére ez nehezen fog
menni, de remélem, a pályázat kiírója ru-
galmasabb ez ügyben. Emellett ott van a
polgárõrség.

Csutiné Turi Ibolya, Sárkeresztúr polgár-
mestere: A már meglévõ kamerarendsze-
rünket kívánjuk bõvíteni ezzel a pályázati
támogatással. 2010 elõtt még az elõdöm si-
keresen pályázott egy BM által kiírt pályá-
zatára. Akkor 4 kamerát helyeztünk el a
településen. Tavaly a polgárõrséggel közö-
sen további 3 kamerával bõvítettük a rend-
szert. Most újabb 4-et kívánunk elhelyezni.
Egy sportcentrumot hoztunk létre szintén
BM-es támogatásból az elõzõ években, és

most is építkezés alatt vagyunk. Ennek a
sportcentrumnak a tõszomszédságába te-
szünk egy kamerát, illetve az átmenõ for-
galomra helyezzük továbbra is a hangsúlyt.
Örülök, hogy megint gyarapodhatunk és a
biztonságunk növekedni fog.
Scheier Zsolt, Nagykarácsony polgármes-
tere: Nagy szó számunkra ez a pályázat,
mert olyan kis költségvetésû település vol-
tunk, hogy kevés pályázaton tudtunk elin-
dulni, mert nem volt meg az önrészünk.
Tavalyelõtt nyertünk egy BM-es pályáza-
ton 5 millió Ft-ot, akkor egy piacteret való-
sítottunk meg. Most 4 darab térfigyelõ ka-
merára adtunk be pályázatot az átmenõ
forgalom szûrésére. Sok egyedülálló nyug-
díjasunk van. Éppen a múlt héten történt,
hogy egy idõs nénit ketten lefoglaltak, hár-
man pedig bementek és komoly értékeket
vittek el tõle. Önök között most vagyok
elõször, mivel másik választókerületben
voltunk régen. Bízom benne, hogy ez a
kapcsolat virágzó lesz minden település
részérõl.
Dunkl Gergely, Sárosd polgármestere: Sá-
rosd 3300 lelkes település. Régóta vártunk
erre a pályázatra. 2012-2013-ban próbál-
koztunk térfigyelõ kamerarendszeres pá-
lyázatokkal. Idén sikerült nyerni. Nálunk
igen veszélyes a közbiztonság. Négy irány-
ból is jönnek az autók és a bûnözõk, akik
próbálják elvinni a lakosság vagyonát. 10
kamerára adtunk be pályázatot. Az 5,5
millió Ft-ból valószínûleg 8 kamerát tu-
dunk megvalósítani. Elsõsorban a 4 bekö-
tõutat szeretnénk bekamerázni, valamint
a településközpont fontosabb részeit, a te-
metõt. A hantosi polgármester úr kezde-
ményezte, hogy a közterület-felügyeletet
esetleg társulási formában valósítsuk meg.
A képviselõ-testület 2,5 milliót tett el a
költségvetés tervezésekor a kamerarend-
szerre. A nyertes pályázatot ezzel a forrás-
sal, valamint a lakosság, utcaközösségek
hozzájárulásával kiegészítve plusz kame-
rákkal tudjuk bõvíteni a rendszert.
Fischer József, Hantos polgármestere:
Hantos esetében 970 fõrõl beszélünk. Az
átmenõ bûnözés nagy. 6 kamerára pályáz-
tunk. Tavaly sikeresen pályáztunk egy Le-
ader-pályázat keretében egy 6 kamerás
rendszerre, erre fog ráépülni a mostani 6

kamera. Ebbõl 2 kamera Hantos-telepre
kerül, ami légvonalban kb. 2 kilométer,
ahol 60-65 fõleg idõs ember lakik. A mara-
dék 4 kamerát a falu azon pontjain helyez-
zük el, ahol az értékeink vannak: park és
játszótér, posta és környéke, frekventált
földutak. A közterület-felügyelõs problé-
ma megoldásra segítséget kérünk, mert ha
egy kis költségvetéssel gazdálkodó telepü-
lésnek fönn kell tartani 2-3 embert csak
erre a célra, az komoly kiadás.
Varga Gábor: A közterület-felügyeletes
rendszer azért került bele a pályázatba,
mert kiépíthetünk bármilyen rendszert, ha
annak nincs a másik végén senki. Azt gon-
dolom, hogy a pályázat megengedõ bizo-
nyos esetekben a polgárõrség, rendõrség
irányába való bekötésnél. A helyi szerve-
zõdések aktivitása elengedhetetlenül
szükséges ahhoz, hogy jobbá tegyük a köz-
biztonságunkat. Szükséges a lakosság tu-
datos magatartása, hogy a házaló kereske-
dõkkel nem állunk szóba, saját biztonsági
rendszereket építünk ki és bejelentjük, ha
gyanús alakokat, autókat látunk a környe-
zetünkben. Akik most kimaradtak, azok
pályázzanak az elkövetkezendõ idõszak-
ban, és remélhetõleg a ciklus végére az
összes település szinte minden egyes frek-
ventáltabb pontja be lesz kamerázva, ezál-
tal a közbiztonság is javulni fog.
Kérdésre válaszolva a képviselõ elmondta:
A sárbogárdi pályázat azért nem nyert,
mert az, hogy 2013-ban volt probléma a
közbiztonsággal (egy betöréshullám), az
elmúlt 5 év átlagát fölfelé húzta ugyan, de
még mindig nem érte el azt a szintet, ami
elegendõ lett volna a pályázat elnyerésé-
hez. Arra szoktam polgármestertársaimat
biztatni, hogy ne azt irigyeljük, amit a má-
sik megnyert, hanem fogjunk össze és pró-
báljunk a következõért lobbizni. Úgy néz
ki, hogy még az idén meg fog jelenni még
egy ilyen pályázat. Mindenki látja ennek
szükségességét. Sárbogárd nem fog na-
gyobb bûnözést regisztrálni az elkövetke-
zõ idõszakban azért, mert most nem ka-
pott kamerarendszert. A lakás- és sorozat-
betöréseket a kamerarendszer sem tudja
hatékonyan megoldani.

Hargitai–Kiss Virág



A drogfogyasztás útvesztõi
Lehet tabuként kezelni a témát és hallgatni róla, de tény: égetõ, megoldatlan probléma a
különféle drogok terjedése Sárbogárdon, ami a fiatalokat veszélyezteti legfõképp. Hogy
minél tisztább képet kapjunk arról, mivel állunk szemben, megismerhették már lapun-
kon keresztül korábban a rendõrség és az önkormányzati képviselõk, legutóbb pedig egy
fûárus álláspontját.
A múlt heti lapunkban megjelent, „A fûszeres” címû cikkünket olvasva jelentkezett egy
leszokott kábítószerfüggõ, aki neve elhallgatását kérve õszintén beszélt saját tapaszta-
latairól. Bízunk benne, hogy az alábbi sorok többeknek segítenek megtagadni a kábító
anyagokat. És talán a szülõk figyelmét is ráirányítják arra, mit tehetnek õk a gyermekei-
kért.

– Hogyan szoktál rá a kábítószerre?
– Elõször szórakozásnak vettem. Füvet
szívtam, amikor még suliba jártam. Akkor
kezdtem el cigizni is. Onnantól kezdve jött
a zuhanás, jöttek a drogok. Elõször csak
havi egy-két alkalom, utána heti kétszer,
aztán már minden nap. Nem tudom, ho-
gyan, de mindig volt rá keretem, hogy meg-
vegyem magamnak.
– Honnan volt rá pénzed?
– Dolgoztam és kaptam az iskolai ösztön-
díjat. Aztán a barátaimtól kértem kölcsön.
Nem véletlen, hogy nem maradtak a végén
haverjaim. Ezért döntöttem aztán úgy,
hogy inkább nem kell a drog.
– Megérte neked ez a kálvária?
– Nem. Mindenki úgy volt velem, hogy
„Nézzétek már azt a gyereket, hogy néz
ki!” Minden ajtót bezársz magad elõtt,
amint elkezdesz drogozni. Az elsõ intõ jel
az volt, amikor kirúgtak a munkahelyem-
rõl és az iskolából. A szüleim és a családom
elfordultak tõlem. A végén õk hoztak ki,
de az elején mindig azt hitték, hogy hazu-
dok, pedig õszinte voltam velük.
– Mit fogyasztottál?
– Majdnem mindent kipróbáltam, de a fû-
nél maradtam. A füstölõ mellett kipróbál-
tam az LSD-t, gombát, Mephedrone-t,
Ecstasyt, Speedet. Szerencsére a heroint
nem, mert akkor az életemet hagytam vol-
na elmenni. Az Ecstasy három, a fû hét
évemet vette el, a füstölõ újabb három és
fél évemet, amikor úgy döntöttem, elég.
– Milyen hatással voltak rád a kábítószerek?
– Sajnos én nem tudom, de a szüleim sze-
rint a természetem teljesen megváltozott.
Az tény, hogy hónapok alatt mentek le
tíz-húsz kilók. 85 kilóról kezdtem, most
alig ütöm meg a 60 kilót. Valószínûleg

azért, mert töménytelen mennyiségben
szívtam, napi egy gramm nem volt elég,
szívtam napi 10 grammot is. Nagyon be-
tompultam, átkerültem egy másik világba,
legalábbis én úgy éreztem. Teljesen le-
nyugtatott, éreztem a nyugalmat. Azt érez-
tem, hogy kell, nehogy kitörjön belõlem a
feszültség, ne legyek egy agresszív állat. De
mióta lejöttem a szerrõl, ezt is tudom kont-
rollálni.
– A drogok elõtt agresszív, ideges típus vol-
tál?
– Ha beszóltak, akkor nem hagytam ma-
gam, hanem egybõl ütöttem. Ahogy neki-
álltam szívni, és beszóltak, már nem érde-
kelt.
– Hallottam már fordított esetrõl is.
– Nem egy ismerõsömmel történt ez. Ne-
kik is mondtam, hogy könnyebb az anyag
nélkül, szokjanak le, de a mai napig nem
tették meg.
– Sok embert ismersz, akik szívnak?
– Igen. A sárbogárdi ismerõseimnek kö-
rülbelül hatvan százaléka.
– Hogyan sikerült leszoknod?
– Úgy, hogy a családom nem tûrte, hogy ezt
mûvelem magammal. Választás elé állítot-
tak: kábítószer, vagy család. Az egyik bará-
tom is a családom mellé állt. Értük tûzbe
tenném a kezemet. Ez nyitotta fel a szeme-
met, azóta nem szívtam egy grammot se.
Szerencsére a barátaim is visszatérnek az
életembe. Mióta abbahagytam a drogo-
zást, újra van munkahelyem.
– Mikor benne voltál a kábítószer-fogyasz-
tásban, hogyan telt egy napod?
– Reggel nyolckor már intéztem a have-
roknak a cuccot, cserébe kaptam belõle,
elszívtunk egy cigit, hazamentem, otthon is
szívtam, utána aludtam délig. Délután má-

sik ismerõsnek szereztem, akkor tõle kér-
tem, vagy kaptam. Sajnos így ment egy na-
pom. Megesett olyan is, hogy nem aludtam
két-három éjszakát, már orvoshoz fordul-
tam, hogy függõ vagyok, akkor kaptam al-
tatót. Több ismerõsöm is mesélte, hogy
hajnalban felkelnek és veri õket a víz, rosz-
szul vannak, el kell szívniuk egy cigit, hogy
vissza tudjanak aludni. Csak ezen járt az
eszem, semmi máson. Minden pénzem eb-
be öltem bele. Sárbogárdon egy helyen le-
het kapni durva anyagot. Több megyébõl
ide járnak, Budapestrõl is sokan jönnek,
annyira komolyan mennek itt a dolgok. Itt
olyan anyagot lehet kapni, hogy három
slukktól úgy letompulsz, azt sem tudod,
hol vagy, vagy elalszol az utcán a padon.
Szerintem sok fiatal azért marad otthon, és
azért nincs normális szórakozóhely sem itt,
mert ebbe fektetik a pénzt. Régen a bará-
taimmal kerti partikat csináltunk. Most is
próbálkozunk, de mindenki füvet akart
hozni. Hozzám már ne hozzák! Mikor le-
szokóban voltam, elvonási tünetek voltak
rendesen: szúrt a szívem, fájt a fejem.
– Minden szert letettél?
– Mindent, teljesen tiszta vagyok.
– Mit javasolsz azoknak, akik szeretnének
megszabadulni a kábítószerektõl?
– Mindig kérjék a család segítségét! Nincs
olyan anya, aki ne segítene a gyermekén,
hisz anya csak egy van. A legjobb, hogy
végre újra jó viszonyom van a családom-
mal és édesapámmal. Ez nagyon fontos
volt nekem, mert eléggé apás vagyok. Most
már újra elvisz horgászni.

Hargitai Gergely
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HA SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGED
MRE KALLÓDÓ IFJÚSÁGOT MENTÕ MISSZIÓ
RÁCKERESZTÚRI DROGTERÁPIÁS OTTHON

2465 Ráckeresztúr, Rákóczi Ferenc utca 45., www.drogterapia.hu
A drogfüggõséget olyan betegségnek és rabsági helyzetnek tartjuk, mely az
ember egész egzisztenciáját érinti, s messze túlmutat a drog biokémiai ha-
tásmechanizmusain. A drogprobléma nem egyetlen meghatározója a drogos
személyiségének, hanem jelzést ad arról, hogy a személyiség beteg. Ha csu-
pán „leszoktatjuk”, méregtelenítjük, de nem tanul teljesen új életvitelt, akkor
csak idõlegesen segítettünk. Egy ember élete több, mint hogy drogokat
használ, a test és lélek gyógyulása, gyógyítása elválaszthatatlan egymástól.
Hitünkbõl és a narkománia területén szerzett tapasztalatainkból következik,
hogy a drogterápiát Isten szabadító evangéliuma, a szakmai ismeretek és ta-

pasztalatok egésze, illetve az emberiesség és a szeretet kötelezõ parancsa
egységében látjuk és kívánjuk végezni a terápiás közösség keretein belül.

További lehetõségek Fejér megyében:

Addiktológiai Gondozó Fejér Megyei Szent György Kórház, 8000 Székes-
fehérvár, Seregélyesi u. 3., +36 (22) 316 001, +36 (22) 340 062
Wichern Alapítvány Szenvedélybetegek Alacsony Küszöbû Ellátása, Tranzit
Szolgálat, 8000 Székesfehérvár, Sziget utca 21., +36 (30) 2961 233, +36
(20) 3262 747.
Alba Caritas Hungarica Alapítvány, Rév Szenvedélybeteg-segítõ Szolgá-
lat, 8000 Székesfehérvár, Móri u. 20., +36 (22) 340 841, fax: +36 (22) 340
841.
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Az idõ vasfoga
Istenem, hogy rohan az idõ! Mintha csak most lett volna 2009 júli-
usa, amikor a nagylóki Reiter házaspár 60. házassági évfordulóját
ünnepelte. Idén a gyémántos köteléket vasra cserélték, még in-
kább megerõsítve az õket összefûzõ kapcsot. Július 26-án köszön-
tötték õket szeretteik, klubtársaik, a falu apraja–nagyja.
Ritka esemény egy házaspár életében, de lapunk történetében is,
hogy 65. házassági évfordulón köszönthetünk egy párt. És még
milyen párt! Mária és József – a bibliai névhez és párhoz hûen – a
szeretetre alapozták életüket, ami áthatja egész lényüket, sugár-
zik róluk és megfiatalítja õket. Mintha nem fogna rajtuk az idõ
vasfoga. Ki gondolná rájuk tekintve, hogy Mariska néni 85, Józsi
bácsi 90 éves! Aktívak ugyanúgy a ház körüli teendõkben, mint a
nagylóki egyházi és közösségi életben. Ezért is ünnepelték õket a
település nagy családjának körében.
Annak rendje s módja szerint elsõként Szabó István plébános kö-
szöntötte a párt a virágokkal díszített katolikus templomban ün-
nepi szentmise keretében. Ezt követõen a kultúrházban álltak tö-
mött sorfalat a vaslakodalom vendégei, tapssal fogadva az ajtón
betoppanó párt. Miután mindenki helyet foglalt a terített aszta-
loknál, Heiczinger Józsefné Ica, a nyugdíjasklub vezetõje üdvö-
zölte az ünnepelteket és jelenlévõket, majd a Szöszölõk néptánc-
csoport lepte meg a házaspárt és az egybegyûlteket tánccal és

énekkel, Nánási Kata vezetésével, valamint Tóth Szilárd adott elõ
szívhez szóló Máté Péter-számokat. Ezután egész sor járult Ma-
riska néni és Józsi bácsi elé jókívánságokkal. Tóth József polgár-
mester a község ikonjainak nevezte a párt. Köszöntötte õket a
nyugdíjasklubok megyei elnöke, a klubtársak, barátok, ismerõ-
sök. Majd kezdetét vette a lakoma és a mulatság.
A nagylóki nyugdíjasklub vezetõje ezúton is szeretné kifejezni kö-
szönetét azoknak a klubot patronáló fiataloknak, akik nagy oda-
adással segédkeztek a felszolgálásban.

Hargitai–Kiss Virág

Irány a Kárpát-medencei döntõ!

A Nagylóki Népdalkör június 21-én Budaörsön vett részt a Vass Lajos Népzenei Verseny középdöntõjében. Nagy Imola vezetésével a
délutáni csoportban elsõként léptek színpadra. Rajtuk kívül a Gerlice Citerazenekar is megmérettetett a versenyen. A dr. Gerzanics
Magdolna, Budai Ilona és Balogh Sándor alkotta zsûri tagjai mindkét produkciót kiemelt arany minõsítéssel jutalmazta, így 2014. no-
vember 8-án Csepelen részt vehetnek a Vass Lajos Népzenei Verseny Kárpát-medencei döntõjében, ahol több mint 100 népdalkör,
citerazenekar és szólóénekes mérettetik meg. Sok sikert kívánunk számukra!

Bakonyi Ágota
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Családi pillanatképek
Erõs kötelék szükséges ahhoz, hogy emberek minden évben egy
nyári hétvégén összegyûljenek és megbeszéljék az elmúlt évben
történt eseményeket. Ez a kötelék lehet közös múlt, egy személy,
családi kötelék, vagy mindegyik egyszerre.
A Csilléri családnál mindegyik elõfordulhat, hiszen szombaton
már a hatodik alkalommal gyûlt össze a szûk és a tág család, hogy
találkozzék a családfán fellelhetõ idõsebb és fiatalabb generáció
tagjaival.
Katona Klára, a szervezõ idén is minden, számára ismert Csil-
léri-leszármazottnak külön-külön küldött meghívót, amelyen a
család címere állt.

Nemcsak Cecérõl, hanem az ország több pontjáról is érkeztek
azok, akiket a családfa gyökere összetart. 11 órától kezdve hossza-
san gyülekeztek a Paradicsom csárda teraszán, majd sorra elköl-
tötték az ebédjüket. Mikor a jóllakottságtól és a családi hangulat-
tól már mindenki kellemesen elfoglalta a helyét az asztaloknál, el-
kezdõdött a „hivatalos” mûsor. Természetesen egy informális ta-
lálkozónál ez a kifejezés nem állja meg maximálisan a helyét. El-
sõként a szervezõ, Katona Klára köszöntött mindenkit és megkö-
szönte cecei szervezõtársainak a segítséget, majd átadta a szót
Mészáros Istvánnénak, aki felkérte az alapi férfikonferenciáról
érkezett Szabó Péterné cecei református lelkészt, hogy hagyomá-
nyos résztvevõként mondjon pár szót. Az imádság után kapta meg
a lehetõséget a 89 éves Katonáné Csilléry Erzsébet, hogy elõadja

fiatalokat megszégyenítõ elõ-
adásmóddal: fejbõl Csokonai Vi-
téz Mihály Szerelemdal a csikó-
bõrös kulacshoz címû versét. Õt
Oláh Imréné Mariska néni követ-
te.

Mindig örömmel vegyülõ
csodálkozással figyelem az
általa mondott verseket, hi-
szen minden alkalommal tud
olyan verset választani,
amely a saját hitvallását is
tükrözi: szeretni kell mind-
halálig, hiszen élni csak úgy
érdemes. Odajött hozzánk a
mûsor elõtt, amikor is el-

mondta, hogy az embernek minden nehézségek közepette is
szeretettel kell segíteni a másikat.
Mariska néni két verset szavalt, ami után Mészáros Istvánné olva-
sott fel egy hosszabb, Cecére vonatkozó részletet Illyés Gyula
Puszták népe címû szociográfiájából. Az egyik családtag megle-
petéssel készült: egy dalt adott elõ. Szabó Péternét kérték fel,
hogy áldja meg az eseményt.
A délutáni kötetlen, jó hangulatú beszélgetés alatt mindenki be-
gyûjthette a számára érdekes információkat a ritkán látott család-
tagoktól, családtagokról. Katona Klárával úgy búcsúztunk
egymástól, hogy jövõre találkozunk.

Menyhárt Daniella

„Rájöttem, hogy a családunk egy festõvászon, amelyre a legszebb re-
ményeinket festjük – tökéletlenül és hanyagul, hiszen mind amatõ-
rök vagyunk az életben. De ha nem összpontosítunk túlzottan a hibá-
inkra, csodálatos kép tárul a szemünk elé. És megtanuljuk, hogy nem
a kép szépsége érdemli ki a hálánkat, hanem az, hogy egyáltalán fest-
hetünk.” (Richard Paul Evans)

Mûvészeti különdíj a cecei iskolásoknak
Ez év június 27-én, Szent László király ne-
ve napján adták át ünnepélyes keretek kö-
zött Székesfehérváron a „Szent László, a
lovagkirály” címû nemzetközi rajzpályázat
díjait. A verseny négy civil szervezet: a
KEMPP, a Pro Libertate, a Tanoda Egye-
sület, valamint a Honvédség és Társada-
lom Baráti Kör Székesfehérvári Szerveze-
te együttmûködésében jött létre.
A díjkiosztót megelõzõen részt vehettünk
az egyház és a honvédség közös ünnepsé-
gén, a Szent László-szobornál, ahol kato-

nai tiszteletadás mellett a rajzpályázat
nyertesei nevében is elhelyeztek egy ko-
szorút.
Az ünnepség után a honvédség fúvószene-
karának felvezetésével vonultunk át a díj-
átadó helyszínére, a Szent István Mûvelõ-
dési Házba. Az épület dísztermében töb-
bek között Spányi Antal megyéspüspök és
dr. Cser-Palkovics András, Székesfehér-
vár polgármestere adta át a díjakat.
A versenyre több mint ezer pályamunka
érkezett. Az iskolánk két tanulója, Gabula
Klaudia Ágnes és Szabó Bianka által közö-
sen elkészített alkotás különdíjas minõsí-
tést ért el. Felkészítõjük Tornócziné Bon-
dor Csilla tanárnõ volt.
A pályamûvekbõl rendezett kiállítás a
Szent István Mûvelõdési Házban tekinthe-
tõ meg, de a szervezõk ígérete szerint ván-
dorkiállítás formájában hamarosan több
más városban is megtekinthetõ lesz.

Cecei Általános Iskola
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10 év Isten és a zene
szolgálatában

A szép hagyománnyá vált Szent László-na-
pi zenés áhítatra és jubileumi hangver-
senyre szólt a meghívás június 28-án a Sár-
bogárdi Szent László Római Katolikus
Plébániatemplomba.
Az est házigazdája a Schola Catholica Ka-
marakórus volt, ezzel az impozáns ese-
ménnyel ünnepelve fennállásának 10. év-
fordulóját.
Schubert Ave Máriája méltó nyitánya volt
az eseménynek, melyet a székesfehérvári
Vox Mirabilis Kamarakórus karnagya,
Zemlényi Katica elõadásában hallhatott a
szép számú közönség.

A hangversenyt Varga László atya, az Or-
szágos Magyar Cecília Egyesület központi
igazgatója, a Váci Székesegyház karnagya
nyitotta meg kedves szavaival. Az együtt
éneklés a tehetség, a belsõ késztetés, kitar-
tás és a lehetõség, annak kihasználása,
mindezek kibontakoztatása.
Ezt követõen Mészáros János atya vette át
a szót, aki beszédében méltatta a fellépõ
kórusokat és kérte az Urat, hogy áldjon
meg minden jelenlevõt, aki eljött erre a
rendezvényre.
A mûsor Molnár Marcell zongorajátéká-
val kezdõdött: egy Bartók-mûvet hallhat-
tunk tõle, aki a Bartók Béla Zenemûvésze-
ti Szakközépiskola végzõs növendéke, a
Schola Catholica Kamarakórus rendsze-
res zongorakísérõje, mondhatni baráti
segítõje.
A 10 éves énekkar színes repertoárja a la-
tin nyelvû egyházi mûvektõl a spirituálékig
terjedt. Az Anima Christi kezdetû kórus
szólóját Bányai Júlia operaénekes énekel-
te volna, azonban betegsége miatt a Schola
Catholica kórus karnagya, Bakonyi István
vette át ezt a szerepet, övét pedig Zem-

lényi Katica, aki magabiztosan, mosolyog-
va vezényelt.
Szépen, kellõ áhítattal szóltak a mûvek,
melyek közül a legmegindítóbb Bárdos
Lajos „Az Úr érkezése” címû darabja volt.
Ismét Molnár Marcell virtuóz zongorajá-
tékában gyönyörködhettünk, aki Bach és
Mozart lebilincselõ mûveit tolmácsolta.
Ezen az estén emlékplakettek átadására is
sor került. A plébánia, a városi önkor-
mányzat és a Schola Catholica Kamarakó-
rus nevében Szent László-plakettet vehe-
tett át 10 év lelkiismeretes munkájáért Gé-
ró András Péter, dr. Oroszlány László, dr.

Varnyu Péter Sándor illetve id. Bakonyi
István (a kórus anyagi támogatója). A kó-
rustagok természetesen megköszönték

karnagyuk, ifj. Bakonyi István kitartó és
áldozatos munkáját.
A mûsor folytatásaként a székesfehérvári
Vox Mirabilis Kamarakórus klasszikus
egyházzenei kínálatából csemegézhet-
tünk. Érdekes volt, hogy a mûveket a leg-
különbözõbb felállásokban adták elõ, nagy
szólambiztonsággal és lebilincselõen, ez-
zel kihasználva a tér hangzásának lehetõ-
ségét.
A két kórus együtt három éneket adott elõ
befejezésül.
A hangverseny zárásaként Varga László
(OMCE, központi igazgató) „Millenniumi
himnusz” szerzeményét a szerzõ vezényle-
tével énekelte el a két kórus a közönség be-
vonásával.
Másnap, június 29-én a templom búcsújá-
val folytatódott a rendezvénysorozat. A 10
órakor kezdõdõ ünnepi misén a szent ke-
resztet és a zászlókat a Sárréti Csókavirág
Együttes tagjai hozták be gyönyörû sárközi
és rábaközi népviseletben.
A mise végén került sor Szent László her-
mája másolatának megáldására is, melyet
Mészáros János c. apát plébános atya vég-
zett. Lélekben megemelkedetten szolgált
énekével a Schola Catholica Kamarakó-
rus.
Úgy hisszük, hogy a Szent László herma je-
lenléte egyben áldottá tette a kétnapos
ünnepet.

Bodoki Györgyné
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Orgonaünnep
Ahogy azt az egyik korábbi lapszámunk-
ban olvashatták, a sárbogárdi reformátu-
sok a tavasz folyamán felújíttatták orgoná-
jukat. Ezért adtak hálát a vasárnap délutá-
ni zenés áhítat keretében.
A kezdõének elhangzása után Sándor Le-
vente segédlelkész szólt az egybegyûltek-
hez Isten dicsõítésének fontosságáról. Ezt
követte Bódiss Tamás budapesti orgona-
mûvész szolgálata, amelyben a hangszer
adottságaihoz mérten csillantotta meg az
instrumentum lehetõségeit, sokszínû
hangzását. A mûveket az elõttük felhang-
zó zenetörténeti magyarázat hozta köze-
lebb a hallgatósághoz.
A történeti szál valóságos földrajzi baran-
golásként vezetett a 16. századi velencei

komponista, Andrea Gabrieli mûvészeté-
tõl kiindulva az amsterdami Jan Pieter-
szoon Sweelinken s a német Johann Jakob
Frobergeren, Samuel Scheidton, Georg
Muffaton, Johann Sebastian Bachon, Jo-
hann Gottfried Walteren keresztül a
Bach-tanítvány Johann Schneiderig. Két
évszázad muzsikája szólalt meg, tömören
reprezentálva az olyan jelentõs billentyûs-
mûfajokat, mint a ricercare, a passacaglia,
korálvariáció vagy a concerto. A variált té-
mák nyomon követését, jobb megértését
célozta az adott kompozíciók elõtt meg-
szólaló 118. zsoltár illetve a „Mennybéli
felséges Isten” kezdetû korál, melyet a
gyülekezet együtt énekelt el. Így részesei,
mintegy közremûködõi lehettek az alka-

lomnak, csakúgy, mint a hangszeres szólis-
ták: Vitéz Mariann (oboa), Papp Alexa
Petra (furulya), Szummer Ádám (trombi-
ta), Stefán Nimród (orgona ).
Velük együtt a gyülekezet kórusa is szol-
gált. Nyitányként Ádám Jenõ húsvéti di-
cséret-feldolgozását (Krisztus feltáma-
dott), a gyülekezeti ének kezdõ versszaká-
ban (Áldjad én lelkem a dicsõség erõs kirá-
lyát) egy Bach-letétet énekeltek, a két or-
gonablokk között pedig Claude Goudimel
42. zsoltárát (szintén a gyülekezet bevoná-
sával) egy pünkösdi éneket és Melcior
Vulpius húsvéti énekét (Dicsõség néked
Istenünk) hallhattuk tõlük.
Bár a majd kétórás koncert nem kis kitar-
tást követelt a résztvevõktõl, mégis méltó-
képp koronázta az orgonán elvégzett mun-
kálatokat, s remélhetõleg a hallgatóság lel-
ki, zenei élményekben gazdagabban térhe-
tett haza otthonába.

Tudósítónktól

Férfikonferencia Alapon
Talán a legtöbb embert idén hívta az Úr a szombaton rendezett
alapi egyházmegyei férfikonferenciára. A szervezõk 100 darab
könyvjelzõt osztottak ki emlékül Hõs Csabának a megtérést köz-
pontba helyezõ áhítata után, ám annyian ültek az alapi reformá-
tus templom sorai között, hogy volt, aki ezt az ajándékot nélkülöz-
te, és lelkileg feltöltõdve várta az elõadást. A szervezõk az elõadó-
kat egy, az egyházmegye által kiadott könyvvel jutalmazták.
Cseri Kálmán elõadása elõtt egy közös, felemelõ éneklést tartot-
tak a hívek. Templomba járóként lélekemelõ élmény volt hallani,
hogy a telt padok nemcsak egyénekként, de az Istenbe vetett hit
által összekovácsolt közösségként harsogták be a templomot.
Az éneklés után következett Cseri Kálmán elõadása, aki boldog
volt, hogy „dologidõben”, Péter–Pál napja elõtt egy nappal, szom-

baton is ilyen sokan meg-
mozdultak a hívó szóra.
Elõadása témája a Biblia
újjászületésrõl való tanítá-
sa volt. Az élvezetes elõ-
adása során elmondta,
hogy nem elõször van szerencséje ebben a templomban szolgálni,
hiszen ötven évvel ezelõtt a többször lebetegedett alapi lelkipász-
tor helyett Cecérõl biciklivel kellett átjárnia. Most János evangé-
liumából olvasott egy részletet arról, hogy Jézus miért mondta
Nikodémusnak, hogy még neki is újjá kell születnie azért, hogy
megláthassa Isten országát. Elõadását egy személyes példára vetí-
tette ki, mégpedig egy édesapjával kapcsolatos emlékére. A csalá-
di gyümölcsös vad- és nemeshajtásain keresztül mutatta be a meg-
térést, amelynek szemléltetésére õ maga is hozott almafaágakat.
A példából nemcsak az almafák nemessé válása bontakozott ki,
hanem az emberi változások is.
Az emberi vadság következményeire (ivóvízhiány, éhezés–bõség,
erdõirtások, betegségek) is felhívta a figyelmet. A sebzett világra
Isten küldött egy nemes „ágat”, Jézust, aki a saját sebeivel neme-
síti a vadhajtásokat.
Egy nehéz magaviseletû fiúnak a szolgálata alatt történt megtéré-
sérõl is mesélt, akinek pálfordulása még szüleinek is jó példa volt,
hiszen rámutatott, hogy elhatározással, akarattal és cselekedettel
nagy csodákat lehet véghezvinni.
Az elõadás után az összegyûltek megebédeltek, majd csoportos
beszélgetések közben tárgyalták meg az aznap hallottakat. A záró
istentiszteletet Máté János vezette.

Menyhárt Daniella



A tarhosi szentély virágai
Amikor Zsike néni föltette a kérdést kóru-
sunknak, hogy elfogadjuk-e a meghívást a
Békés–tarhosi Zenei Napok szombat dél-
utáni templomi koncertjére, sokan gon-
dolkodás nélkül válaszoltunk igennel. Õ
úgy érezte, nem nagy lelkesedéssel tettük
mindezt, ám én épp ellenkezõleg gondo-
lom: megtiszteltetésnek vettük, hogy ellá-
togathatunk oda, ahol egykor kórusveze-
tõnk tanult. Hiszen rajta keresztül énekka-
runk gyökerei is Tarhosig nyúlnak vissza.
Mert ha nem választották volna ki annak
idején Zsike nénit, hogy a magyar ének–
zenei oktatás kiválóságokat nevelõ köz-
pontjában tanulhasson, ha nem Sárbo-
gárdra vetette volna Õt a sors, ha nem jött
volna létre a zenei tagozat, ahol Tóth Gyu-
láné Éva nénivel és Huszics Vendellel
együtt örökítették át a zene szeretetét, mû-
velését a fiatalabb generációkra, akkor
most nem lenne a Huszics Vendel Kórus
sem.

E kirándulásunk sokunknak felejthetet-
len, életre szóló élményt jelentett. Ahogy
Szabados Tamás fogalmazott: „a zene
szentélyében” tett látogatás és a csodála-
tos békési koncert miatt is, ahol találkoz-
hattunk karnagyunk volt iskolatársaival,
tanárával, a most is aktív Mona nénivel
(Sebestyénné Farka Ilona, Sebestyén Már-
ta népdalénekes édesanyja).

Tarhoson kisvonattal vittek körbe minket
a kastélyparkban, ahol az egykori iskola

épületei és a lenyûgözõ Zenepavilon talál-
hatók. Az a vállalkozó volt a kalauzunk és
szíves vendéglátónk segítõivel, aki azon fá-
radozik, hogy új életet leheljen ebbe a
rendkívüli kulturális örökségbe.
Áthatott minket a hely szelleme. Áhítatos
megilletõdöttséggel énekeltünk a koncert-
terem színpadán, visszarepültünk Zsike
nénivel és Éva nénivel gyermekkoruk
meghatározó helyszínére és éveibe, emlé-
keik felelevenítése révén.
A békési koncerten olyan kórusokkal lép-
tünk föl, melyeknek tagjai, karnagyai ta-
nulmányaik, tanáraik révén kötõdnek Tar-
hoshoz, és elhivatottan terjesztik a tarhosi
alma mater, a világhírû Kodály-módszer
örökségét.

Mindent beleadtunk az énekünkbe, hogy
így is hirdessük: a zene olyan alap, ami
mindent áthat az ember életében. Kodály
Zoltánt idézve: „A zene lelki táplálék és
semmi mással nem pótolható. Aki nem él ve-
le: lelki vérszegénységben él és hal. Teljes lel-
ki élet zene nélkül nincs. Vannak a léleknek
régiói, melyekbe csak a zene világít be.”

Mindeközben elkeseredve gondoltunk ar-
ra, hogy mára mennyire visszafejlõdött az
alapfokú zeneoktatás, nincs elegendõ,
megfelelõ utánpótlás se énekesekbõl, se
karnagyokból, se zenészekbõl, s ezáltal a
zenei élet hanyatlását vagyunk kénytele-
nek megélni, ami egykor virágzott … ami-
nek mi is a virágai vagyunk.

„Az egyensúly helyreállítására legsürgõsebb
teendõ az iskolai zeneoktatás fejlesztése, job-
ban mondva megteremtése. Minden gyer-
meknek joga, hogy az iskola kezébe adja azt
a kis kulcsot, amellyel, ha õ is akarja, bejut a
zene csodakertjébe, s azzal egész élete értékét
megsokszorozza.” (Kodály Zoltán)

Bízva jobb idõk eljövetelében:

Hargitai–Kiss Virág
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Sárbogárdtól
Tarhosig

Valószínûleg sok helybeli nem tudja, hogy Sárbogárdon mûködik
egy kiváló énekkar. A város költségvetése, pártfogók támogatása,
a tagok tagdíja tartja fenn. Városunk polgárai közül sokan soha
nem vettek részt egyetlen fellépésén sem. Miért mennének el
meghallgatni? Nem osztogatnak ott babgulyást! Hadd énekelges-
senek ott maguknak a kórus tagjai a mûvelõdési házban, a polgár
majd végzi a maga munkáját, vagy ha kulturális élményben akar
részesülni, bekapcsolja a tévét. Lehet, hogy vannak olyanok, akik
kifogásolják is, hogy az õ adójukból holmi nótázgatókat támogat a
város ahelyett, hogy például rendszeresítenének egy halászléfõzõ
vetélkedõt itt Sárbogárdon, vagy akár a kóbor kutyák befogására
áldoznának néhány forintot.
Ezt az énekkart egyébként meg-meghívják énekelni az ország kü-
lönbözõ városaiba, sõt külföldi pódiumokra. A hallgatók ott meg-
kérdezik: miféle város az a Sárbogárd, ahol ilyen jó énekkar van?
Akadnak helyek Európában, ahol városunk neve éppenséggel ki-
zárólag a kórus ottani szereplése kapcsán vált ismertté.
Szombaton jókor reggel a város egyik végén elindult egy autó-
busz, idõnként megállt, felvett néhány utast, ment tovább. Mire
Bogárd túlsó végére ért, a jármû utastere tele lett, vitte az ének-
kart az ország dél-keleti végébe.

Békés–Tarhosig négyórányi utat kell megtenni. Ez a közönséges
térképen nem is látható kis helység valaha mondhatni világhírû
volt. Itt mûködött 1947-tõl 1954-ig a híres iskola, amelyben tíz-
éves korú gyerekektõl a terv szerint tizennyolc évesekig az ország
legvájtabb fülû fiataljait képezték volna. Kodály Zoltán egy ked-
ves tanítványa, Gulyás György a háború után azt vette a fejébe,
hogy egy elhagyott kastélyba összegyûjti a környék tehetséges
gyerekeit, és kiképzi belõlük a magyar zenei élet utánpótlását.
Ezek a fiatalok már reggel ötkor képesek voltak a zongorához ül-
ni, de amikor szükséges lett, a saját kezükkel adogatták a téglát az
új zenepavilon építéséhez. Külföldi szakértõk jártak csodájára a
Kodály-módszer gyakorlati megvalósulását jelentõ intézmény-
nek. Aztán 1954-ben, az új tanév megkezdése elõtt néhány nappal
értesítették az igazgatót, hogy az iskolát bezáratja az állam. Ma is
érthetetlen döntés volt.
Az iskola emlékéül a bogárdi kórus felment a tarhosi színpadra,
és csak úgy jókedvébõl elénekelt néhány mûvet. Ki vezényelt?
Zsike „néni”, tizenéves korában az akkori iskola egyik tanítványa.
Úgy látszik, az intézményeket be lehet záratni, de a szellemüket
nem lehet kiirtani. És ugyancsak emlékeztetõül rendszeresen
rendeznek Békés–tarhosi Zenei Napokat. Az idén a sárbogárdi
énekkar is fellépett itt. A békési református templomban került
sor a rendezvényre. Az ország legjobb amatõr kórusai közül hív-
tak meg néhányat, köztük a mienket. Ezek az utak minden részt-
vevõnek nagy élményt jelentenek, de a város lakói közül nem so-
kan szereznek tudomást róluk.

L. A.

Hírek az alsószentiváni
iskolából

Mint minden iskolában, nálunk is rendkívül mozgalmasra sikere-
dett a tanév vége. A május–júniusi programokat felsorolni is ép-
pen elég.
Májusban elsõként bensõséges ünnepélyen köszöntöttük az édes-
anyákat és nagymamákat. A 8. osztályosok a szakaszzáró vizsgán
adhattak számot tudásukról. Indultunk a „Szent László, a lovag-
király”, az „Életünk a tej” és az „Olvasás népszerûsítése” rajzpá-
lyázatokon is, ahol abszolút nem vallottunk szégyent, a Szent
László-pályázaton 1005 rajz közül két alkotásunk is bekerült a
legjobbak közé, amelyekbõl vándorkiállítást indítottak a szerve-
zõk. A „Felnevelõ tájunk honismereti versenyen” a 3. osztályos
tanulók az elõkelõ megyei VI. helyezést érték el. Tartalmas prog-
ramokkal került megrendezésre a diákhét és a gyermeknap is, kü-
lönösen a rétimajori túrát élvezték a gyerekek, de a sportdélután-
nak és a fordított napnak is nagy sikere volt.
A június már a ballagásra való felkészülés jegyében telt. Mellette
megemlékeztünk a nemzeti összetartozás napjáról. Elkezdõdtek
az osztálykirándulások: az alsósok Budapesten, az 5-6. és a 7. osz-
tályosok Gyõrben, a 8. osztályosok Szombathelyen gazdagodtak
sok szép élménnyel.

Az iskolai ünnepek szá-
mos bensõséges pillanatot
tartogatnak a számunkra.
A rendezvények közül ta-
lán a ballagás a legmegha-
tóbb, amikor az esedékes
tanév végén elbúcsúztat-
juk a nyolcadik osztályoso-
kat. Az idei ballagás is na-
gyon szépen sikerült. Az
ünnepély kezdetén a balla-
gók végigvonultak a szé-
pen feldíszített osztályok-
ban, a folyosón, majd az udvaron is. A Himnusz, majd az iskola
zászlójának átadását követõen minden ballagó diák elfoglalhatta
helyét és élvezhette a számukra összeállított mûsorcsokrot: a bal-
lagóktól elköszöntek a 7. osztályosok (újításként gitárjátékkal is,
köszönet érte Márkli Balázsnak), s a település képviseletében
Nagy Lajos polgármester úr, egyenként búcsúztatott Kiss Attila
tagintézmény-vezetõ, valamint az 1-2. osztály is kedveskedett egy
kis elõadással. A nyolcadikosok verses búcsúja és a tanáraikhoz,
osztályfõnökükhöz, szüleikhez kifejezett köszönetnyilvánítása,
majd az osztályszalag felkötése és a tanároktól búcsúzóul kapott
léggömbök feleresztése után a hozzátartozók, rokonok átadhat-
ták virágaikat. Végül Kiss Attila jelképesen kikísérte a ballagókat
iskolánk kapuján, ami természetesen nem örökre zárult be. To-
vábbra is szívesen látjuk volt tanítványainkat.
Végül pedig megtartottuk az évzáró ünnepélyt is, ahol a tanulók
átvehették bizonyítványaikat, a legjobbak pedig könyv- és okle-
véljutalmakban részesültek.
Ismét tartalmas tanévet sikerült zárnunk, s ezúton is köszönjük
minden partnerünk segítségét, akik hozzájárultak iskolánk mû-
ködéséhez, rendezvényeink lebonyolításához.

Kiss Attila
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Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

GÖDÖR GÁBOR
temetésén részt vettek,

fájdalmunkban osztoztak,
tõle virággal, koszorúval elbúcsúztak.

Gyászoló család

Evangélikus hittantábor Miklóson
Az elmúlt héten, mint az elmúlt évek folyamán, szeretettel várták
a gyerekeket a sárszentmiklósi evangélikus közösség hittantábo-
rába. Szerencsére az idõ is kedvezett az összegyûlt gyereksereg-
nek, így minden lehetõség adott volt a tanuláshoz, kikapcsolódás-
hoz.
A hét folyamán egy szálon futottak végig a tanítások. Errõl mesélt
nekem Bõjtös Attila gyülekezeti munkatárs, a tábor egyik szerve-
zõje. Az idei fõgondolat taposta ki az útját a lelki tanulmányaik-
nak, ez pedig a templomséta volt. A héten bejárták a templom ré-
szeit, berendezéseit, tárgyait, alaposan megvizsgálva az oltárt is,
ami nemcsak egy bútordarab, hiszen ez Istennel egy találkozási
helyet ad. A gyerekek tanultak arról is, hogy az ember mindig is
szeretett volna Istennel találkozni, már az Ószövetségben is volt
rá példa, hogy oltárt emeltek az Úrnak.

Van egy igazi oltár is, amit Isten épített: a golgotai dombnak ke-
resztje, mert abban adott nekünk Isten találkozási lehetõséget,
hiszen önmagát tárta fel elõttünk Krisztusban is.

A következõ napon a szószéket vizsgálták meg, aztán a padokat
tekintették meg, amelyben a hívõk ülnek hétrõl hétre. A negyedik
napon papi padba ültek be a gyerekek, pedig ezt csak a szolgálat-
tevõk tehetik meg. De ha úgy vesszük, a Krisztusban hívõ gyere-
kek is papok, szolgálattevõk a maguk helyén, családjában és kö-
zösségében. Az ötödik napon az orgona sípjait vizsgálták meg, a

gyülekezet közösségét hasonlí-
tották a hangszerhez. Milyen
szép, ha együtt közösen szólal-
nak meg az orgonasípok, vé-
kony és dübörgõ hangon egy-
szerre! Akkor szól jól egy gyü-
lekezet, mint egy igazi orgona,
ha valóban együtt vagyunk,
mindenki hozzáteszi a magáét
a gyülekezethez, egymással
összhangban szolgáljuk Jézust.
A hét lényege, a templom nem-
csak holt kövekbõl és fából áll,
hisz élõ kövek töltik meg a
gyülekezet padsorait. A gyüle-
kezet tagjaiként mi alkotjuk
Istennek házát, templomát.

Látható volt a kiállított kézmûvesmunkák megtekintésekor, hogy
köveket készítettek, festettek a résztvevõk. Mindenki úgy festette
meg a kövét, hogy önmagát fejezze ki. Színekben, formákban,
motívumokban elengedhették fantáziájukat a gyerekek. Ezeket a
köveket késõbb egy templommá fogják felépíteni közösen. Így
minden gyerkõc átéli közelrõl, hogy õk maguk együtt építik fel a
templomot.

A lelki vezetés mellett sok szabad programra nyílt lehetõségük az
érdeklõdõ lurkóknak: pingpong, kézmûveskedés, agyagozás,
vízipisztolyos célba lövés. A hét folyamán kirándulást tettek Du-
naújvárosban is, ahol megtekintették az evangélikus templomot,
valamint Rácalmáson jártak a Jankovich-kúriánál, ahol a Duna
élõvilágát bemutató tanösvényen sétálhattak.
Öröm volt látni a gyerek arcát, ahogy nagy örömmel, önfeledten
élik át ezeket a napokat. A tavalyi évhez képest 40 fölé emelkedett
a gyerekek száma. Pici gyülekezethez képest nagy táborrá növe-
kedett, de ahogy Attila említette, mindegy a létszám, lélekben
tudjanak igazán növekedni.
A gyermekek és tanítóik közös tábortûz mellett mesélhették él-
ményeiket a hét zárásaként.

Mágocsi Adrienn

FELHÍVÁS
A Sárbogárdi Múzeum Egyesület az elsõ világháború kitörésé-
nek centenáriuma alkalmából kiállítást szervez az õsz folya-
mán. Arra kérünk mindenkit, hogy akinek van a háborúhoz
kapcsolódó tárgyi emléke (fénykép, levelezõlap, kitüntetés,
katonai eszköz stb.) és szívesen megmutatná másnak is, jelent-
kezzen 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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100 éve történt
Az alábbiakban a sárszentmiklósi katolikus Historia Domus (magyarul: Háztörténet)
részletei olvashatók, melyet az akkori plébános, Kapitány Gyula jegyzett le. Hírt ka-
punk belõle arról, miként érték el a háborús hírek az egykori falut.

Junius 29. Megdöbbentõ hir járta be az or-
szágot. Szeretett trónörökösünket Ferenc
Ferdinándot hûséges nejével Hohenberg
Zsófia herczegnõvel egy Princip nevû szerb
Szarajevóban lelõtte. Azonnal meghaltak.
Iszonyu a fájdalom, mely az ország népeit
átjárja nagy tehetségü igazán vallásos trón-
örökösének ezen galád meggyilkolása mi-
att. Háborut kiált mindenki. Megsemmisí-
teni azt a gyalázatos szerb népet, mely ki-
rálygyilkosokból áll. Meggyilkolta saját
uralkodóját feleségével, s most a mi szere-
tett trónörökösünket hõsi nejével gyilkol-
ják meg.
Julius 4. Ma volt a trónörökös párért a
gyászszentmise. A templom zsúfolva meg-
telt könnyezö hivövel. A jó Isten adjon
örök nyugodalmat nekik. Az egész ország
követeli a büntetõháboru meginditását.
Julius 28. Nincs ház, hol ne könnyeznének.
Õfelsége elrendelte az általános mozgó-
sitást 24-tõl 42 éves korig mindenkinek 7
{alsó} vármegyében. Köztük a mienkben
is. Nincs ház honnét valaki be ne vonult vol-
na a szerbek elleni háboruba. A katonák
kitünö lelkesedéssel vonultak be.
Julius 30. Oroszország háboruval fenyeget
minket, miután Õfelsége az egész országra
elrendelte az általános mozgósitást.
Augusztus 1. Kitört a világháboru. Nemzet
nemzet ellen támad, mondja az Ur Jézus s
mint beteljesedik az õ jövendölése. Az
egész világ majd minden népe egymásnak
hadat izen. Németország és a mi monarchi-
ánknak a többiek háborut izentek. Elakar-
nak bennünket törölni a föld szinérõl. Isten
irgalmazz nekünk. Szûz Mária magyarok
Nagyasszonya, ne hadd el a te bünös népe-
det. A templomok tele vannak síró asszo-
nyokkal és gyerekekkel. A katonák mind
szépen meggyónnak és ugy indulnak a had-
ba. Valamint az ószövetségben megmutat-
ta Isten, hogy õ a háboruk intézõje, meg-
fogja mutatni most is, hogy bár kevesen va-
gyunk óriási ellenségeinkkel szemben, de õ
mégis nekünk fogja adni a gyõzelmet, mert
minket e háboruban az igazság vezérel. Igy
érez ma mindenki széles e hazában, Né-
metországban és Ausztriában.
Augusztus 2. Ma az isk. széki ülésen meg-
szavazták a költségvetést 13 2 % az iskolai
adó! Tárgyaltuk a fuvarok, csirke és tojás
megváltását. Megállapodtunk abban, hogy
ezek összesen 145 koronában váltassanak
meg, de a kivetésre nézve nem tudtunk
megegyezni. Igy tehát dugába dõlt az egész
ügy.
Augusztus 30. A háboru zavarólag hat az is-
koláztatásra is. A vall. és közokt. ügyi m. kr.
miniszter követeli az iskolák megnyitását
legkésõbb szept. 15-re. Az isk. szék ugy ha-
tározott, hogy az I-II oszt. szept. 10-én, a
III-IV. okt. 15-én és az V-VI. november
1-én tartoznak iskolába járni. A beiratások

szept. 1-2. és 7-én a Veni Sancte szept.
10-én lesznek. A háboru eddig szerencsé-
vel járt. A szerbeket megvertük. A néme-
tek Párizs felé közelednek. Az oroszokat is
pár ütközetben legyõztük, de azok most
óriási erõvel törtek Galiciába. A jó Isten
segitségével majd csak kiverjük õket.
Szept. 10. Ma volt a Veni Sancte. Az elõ-
adások ma megkezdõdtek. Ki tudja, hogy
meddig tarthatjuk együtt a gyermekeket?
Iszonyatos a sebesültek száma kiknek ré-
szére kénytelenek leszünk az iskolákat át-
adni. A háboru eddig szerencsével járt.
Galiciában egy kissé rosszul állunk. Már
{Lamberg} és Halics az oroszok kezén van.
Igaz, hogy nem csatában vették el tõlünk,
hanem a hadvezetés taktikából adta fel, de
azért mégis nyugtalanok vagyunk, hogy
majdnem az ország határáig jöttek már az
oroszok. De hiszünk Istenben és a Szûz
Anyában, hogy gyõzni fogunk.
Itt emlitem fel azt a nagy szomoruságot,
hogy X. Pius pápa augusztus 20-án rövid
szenvedés után elhalt. Mily jó az Isten!
Minden nemzet hadakozik egymás ellen,
csak az olaszok nem. Igy gondoskodott Is-
ten arról, hogy földi helytartójának válasz-
tása zavartalanul biztosittassék. Szeptem-
ber 3-án megválasztotta a biborosok testü-
lete az uj pápát Della Chiesa Jakab bolo-
gnai biboros érsek személyében, ki XV.
Benedek néven vette át az egyház kor-
mányzását. Adja a jó Isten, hogy az uj Szent
Atya a világ ezen felfordult állapotából sze-
rencsésen vezethesse ki Szent Péter hajó-
ját.
Október 1. Lajtos János 200 koronát ha-
gyott egy liberás (= libera nos domine-t
énekelt mise) requiemre, melyet az örökö-
sök az ingóságok eladása után fognak befi-
zetni. A háboru nagyon váltakozó szeren-
csével folyik. Vége beláthatatlan. A termé-
nyek (nagynehezen) betakarittattak. Csak
a kukorica van még künn. Gyenge termés
volt. Az esõ folyton esik. Nagyon megnehe-
zíti, pedig a nemzet létérdeke a földek ren-
des megmunkálása.
Október 4. Rózsafüzér vasárnap. Ma az
egész országban általános könyörgés a bé-
kéért. Szentségimádás egész nap. Szép
számmal végeztek a hivek engesztelõ áldo-
zást is. Ugy látszik azonban a jó Isten igen
nagy próbára akar tenni. Év tizedeken át
gunytüztek az emberek Istenbõl és vallás-
ból, most egy kis szalmaláng felbuzdulásra
mindjárt nem szünteti meg büntetõ osto-
rát. Az október elején itt Sárszentmiklóson
tartott korona (az espereskerület papságá-
nak gyûlése) is a háboru foglalta le az egész
ülést. Tárgya volt: Miként viselkedjen a
papság a háboruval szemben, s miként le-
hetne legjobban ezt a háborut a hivek lelki
megtisztulására fordítani.
Október 25. A hivek a párbérszedésnél na-
gyon gyalázták a plébánost s a háborura va-

ló tekintetbõl nem akarják fizetni a pár-
bért. Úgyis nagyon megnehezedvén a meg-
élhetés elhatároztam, hogy az eddigi silány
misestipendiumokat jóval fölemelem. Ma
hirdettem ki, hogy ezentul egy kis mise 2
korona, azaz kettõ korona, egy énekes
nagymise 4 kor. [korona] 40 fillér azaz négy
korona 40 fillér s egy koporsós {liberás?}
requiem 7 korona, azaz hét korona, uj ru-
hával, fekete szõnyeggel 8 korona azaz
nyolc korona. Éspedig az énekes nagy mi-
sénél a papnak jár 3 korona, a mesternek 1
korona, a harangozónak 30 fillér és minist-
ránsoknak 10 fillér. A koporsós misénél lel-
késznek 4 korona, mesternek egy korona
60 fillér, harangozónak 80 fillér és a minist-
ránsoknak 20 fillér, a templomnak 40 fillér,
ha pedig fekete szõnyeg is kivántatik ugy a
templomnak jár egy korona és 40 fillér. A
hivek váltakozó érzelemmel fogadták ezt
az ujitást. Majd meglátom, lesz e visszaha-
tás.

November 1. Esõs idõjárás, nem lehet õszit
vetni. Általában sokkal kevesebb õszi van
vetve, mint más években. Nem csoda, az
idõjárás kedvezõtlen, de ami a fõ, a munka-
erõ a harctéren van.

November 29. Ádvent. Bus szomoru ád-
vent. Minden felé az ágyuk dörögnek. Egy
üdvös ujitást hoztam be. Eddig ádventi
gyertyára a harangozó szedett gyertya-
pénzt, de nem számolt el soha. Az adventi
misékre néhány gyertyát vett, a többi pénzt
megtartotta magának. Az idén ezt a mód-
szert beszüntettem, helyette én gyüjtöttem,
ugy, hogy a szószékrõl kihirdettem, hogy
ezután a plébániára hozzák be a gyertya-
pénzt. Az eredményt a szószékrõl mindig
kihirdettem s bejött 84 korona. Lesz tehát
egész éven át elég gyertya. A szobroknál is
ezután ezen gyertyákból égetünk.

December 6. Ma napjára esett a miklósi
bucsu. Pater Sándor székesfehérvári
ferenczrendû áldozár volt a szónok, kinek
sok gyónója is akadt. Ma hozták az ujságok
a lesujtó hirt, hogy a szerbek teljesen tönk-
re verték az osztrák magyar sereget. El-
vesztettünk mindent, amit 3 hónapi véres
csatákban nyertünk. Belgrád is egy hétig a
kezünkben volt, most az is oda. A magyar
sereg szinejava elveszett. Ilyen vereség
nem ért bennünket a hires mohácsi csata
óta. Van sirás, gyász az egész országban.
Éjszaka az orosz betört Magyarországba s
pusztit, felperzsel mindent. Bártfa, Eper-
jes, Homonna orosz kézen. Ung, Mára-
maros vármegyék és Bereg nagyrésze a ke-
zén van. Szegény hazám, szegény te, minõ
lesz a te végsorsod. Nem hiába könnyezett
a máriapócsi Szûz Mária kép. A {kaszás}
hadtestparancsnokság Székesfehérvárra
menekült.

December 25. Soha ilyen bus karácsony.
Csak asszonyok és néhány elaggott férfi
van a templomban. A gyónókon is meglát-
szott hogy hiányoznak a férfiak. Jóval keve-
sebb karácsonyi gyónó volt, mint más évek-
ben. De annál több a gyakori áldozó. Még
karácsony napján sem volt fegyverszünet.
Az oroszok sem tisztelik más vallásos meg-
gyõzõdését. Hevesebb volt a háboru, mint
máskor.
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VARIÁCIÓK SÁRGABARACKRA
Kókusztejes sárgabarack-krémleves

Hozzávalók: 40 dkg sárgabarack, 2 dl kókusztej, 1 evõkanál étke-
zési keményítõ, 0,5 db citrom, 1 db fahéjrúd, 15 db szegfûszeg, 20
dkg cukor.
1 liter vizet 10-15 percen keresztül forralunk, ízlés szerinti meny-
nyiségû cukorral, 3-4 citromkarikával, néhány szem szegfûszeggel
és fahéjjal, majd a fûszereket kivesszük az illatos szirupból. A ki-
magozott sárgabarackot pár perc alatt megfõzzük a szirupban és
kevés vízzel elkevert étkezési keményítõvel besûrítjük. Hozzáad-
juk a kókusztejet, majd botmixerrel simára mixeljük. Ízlés szerint
át is szûrhetjük. A levest jól behûtve, friss sárgabarackdarabokkal
tálaljuk.

Töltött csirkemell vajon sült krumplival

Hozzávalók: 10 db csirkemellfilé, 20 dkg pulykamellsonka, 20
dkg edami sajt, 10 közepes db sárgabarack, fehérbors ízlés sze-
rint, só ízlés szerint, 1,5 dl olívaolaj, 2 kg burgonya, 10 dkg vaj.
A csirkemellfilét kettényitjuk, kiklopfoljuk, mindkét oldalát meg-
sózzuk, fehérborssal meghintjük, a sonkát, sajtot, amegmosott,
kimagozott, megpucolt sárgabarackokat kettészedve rátesszük.
Feltekerjük, ügyelve, és kiolajozott jénai üvegtálba rakosgatjuk
mindaddig, amíg van csirkemell. A tetejére öntünk még olajat, a
tál fedelével lefedjük, és 200 fokra elõmelegített sütõbe tesszük.
180 fokon sütjük 35 percet, majd levesszük a fedelét és még to-
vább sütjük 5 percig 200 fokon, hogy legyen ropogós a teteje hús-
nak. A sós vízben héjában fõtt burgonyát megpucoljuk és hosszá-
ban négyfelé vágjuk. A felforrósított serpenyõben 1 ek vajat te-
szünk, és amennyi burgonya belefér, megsütjük, közben megsóz-
zuk. Enyhe pirosra sütjük. Addig tesszük, míg van burgonyánk.

Sült sárgabarack

Hozzávalók: 4 db sárgabarack (közepesen érett), 8 dkg mozza-
rella (mini), 8 csipet fahéj (õrölt), 20 g vaj (a forma kikenéséhez).
A barackokat megmossuk, megszárítjuk, félbevágjuk és kimagoz-
zuk. Kivajazunk egy kisebb hõálló tálat, belesorakoztatjuk a ba-
rackokat, magházukkal felfelé. Mindegyik közepébe egy-egy
mozzarellagolyót teszünk és meghintjük fahéjjal. Légkeverésen
180 fokra elõmelegített sütõben 10-12 percet sütjük. Melegen,
vagy langyosan tálaljuk.

Sárgabarackos pite

Hozzávalók: 60 dkg sárgabarack, 15 dkg nádcukor, 15 dkg puha
vaj, 3 db tojás, 20 dkg finomliszt, 1 tk õrölt fahéj, 1 csomag sütõ-
por. A tetejére 1 ek porcukor, 1 teáskanál fahéj.
A vajat a cukorral habosra keverjük. Egyenként hozzáadjuk a to-
jások sárgáját. Kisebb részletekben belekeverjük a fahéjjal és a
sütõporral összeszitált lisztet. Óvatosan hozzáforgatjuk a fehér-
jék felvert, kemény habját. Vajazott–lisztezett, kb. fél gáztepsinyi
méretû tepsibe simítjuk a tésztát. A sárgabarackokat forrásban
lévõ vízbe dobjuk egy-két percre, leszûrjük, és könnyedén lehúz-
zuk a héjukat. A barackokat félbevágjuk, kimagozzuk és a maghá-
zukkal lefelé betakarjuk a tésztát a gyümölccsel. Fahéjas porcu-
korral hintjük a tetejét és légkeverésen 180 fokra elõmelegített
sütõben kb. 30 perc alatt megsütjük (tûpróba!).

Mandulás sárgabaracklekvár

Hozzávalók: 2 kg sárgabarack, 2,5 dl vörösbor, 80 dkg cukor, 10
dkg mandula, 1 cs dzsemfix.
A sárgabarackot félbevágjuk, és a magját eltávolítjuk. A mandu-
lát durvára vágjuk. Az összes hozzávalót egy lábasba tesszük, és
nagy lángon forraljuk kb. 25-30 percig. Tisztára mosott üvegekbe
töltjük és szárazdunsztban hagyjuk kihûlni.

NAGYMAMA RECEPTJEI

Heti idõjárás
A hétre nagyon gyors felmelegedés lesz a jellemzõ, a hét eleji hûvös, csapadé-
kos idõ után pénteken már 30 fok felett alakulhat a csúcshõmérséklet. A káni-
kula hétvégére is a vendégünk marad, szombaton országszerte 30 fok fölé
emelkedik a hõmérõ higanyszála, és többfelé meghaladhatja a 35 fokot is.
Szombaton és vasárnap a nappali gomolyfelhõ-képzõdésbõl néhány helyen ki-
alakulhat kisebb záporesõ. A forró levegõ beáramlását gyenge, mérsékelt déli
szél kíséri. Jelen számítások szerint hétfõn egy hidegfront érheti el hazánk terü-
letét záporokkal, akár heves zivatarokkal, de most úgy tûnik, a hõség folytató-
dik a front átvonulása után is.

www.metnet.hu

Szenvedélyes
Nagy rajongó vagyok. Rajongok a tavaszért, a nyárért, a könyve-
kért, gyümölcsfákért, a sportért, egy mosolyért, egy kedves szóért,
a jó ételekért, a zenéért, a barátságért és mindenért, ami csak bol-
dogságot okoz.
Láttam a környezetemben lévõ emberektõl, hogy a telefonjukon
eszeveszetten játszanak egy logikai játékot, ami tele van számok-
kal, amiket tologatni kell egyik sorból a másikba, míg egyszer csak
csoportot alkotnak 2 hatványaiként, és folytatódik tovább a törté-
net. Szinte bele voltak bújva a készülékbe. Gondoltam magamban,
hogy ha ez ennyire jó, megkeresem, én is kipróbálom.
Óva intek a letöltésétõl mindenkit, aki egy kicsit is hajlamos arra,
hogy rosszul osztja be az idejét, mert egyetlen perc alatt végérvé-
nyesen beszippanthatja a játék ritmusa. Nagyjából tíz percre pró-
báltam ki reggel, míg azt vettem észre, hogy ha nem indulok el
azonnal a megállóba, lekésem
a buszom. Rájöttem, hogy noha ez csak
egy ártalmatlan ingyenes telefonos al-
kalmazás, ennek fele sem tréfa! Ha az
ember nem kapcsol idõben, akkor fon-
tos részek maradhatnak ki az életébõl.
Elgondolkodtam a szenvedélybetegsé-
geken: tényleg annyira meghatározó le-
het az életben egy – sok esetben – káros
emberi magatartás, hogy észre sem
vesszük, hogy a rabjaivá váltunk?
Sok impulzus ért ezzel kapcsolatban az elmúlt idõben. Az alapi
férfikonferencián járva megtanultam, hogy kellõ elhatározással
bármire képesek vagyunk. Ha pozitív, számunkra vagy a környeze-
tünk számára hasznos dologra készülünk, azt támogatni fogják a
körülöttünk levõk. A támogatás, a pozitív visszajelzés az élet egy
nagyon fontos része, amitõl fejlõdünk. A szenvedélybetegeket ne-
héz támogatni – hiába próbálunk mankót nyújtani, egy idõ után
vagy kihasználnak minket, vagy feladjuk, amivel még távolabb en-
gedjük magunktól azt, aki nem tud kilépni a maga által felgyorsí-
tott mókuskerékbõl. Sajnos sokan nem veszik észre, hogy ezzel az
életük is felgyorsul: fokozatosan elmaradnak a közös családi, ba-
ráti programok, ritkul a kommunikáció, kevesebb lesz a mosoly, a
támogatás, a kapcsolat a természettel – mint egy szürke, futuriszti-
kus világi céltalan bolyongás.
A környéken most nagyon darázsfészektéma a drogkérdés. Ezzel
foglalkozva elõkerül az egyéni értékítélet, ami sokszor még a jogi
kereteket is felülmúlja.
Múlt héten egy csapatépítõ tréningen voltam, ahol az egyik tréne-
rünk a nyolcadik kerületi alkoholista, drogos, terhes prostituáltak-
nak nyújt segítséget pszichológusként. Mindez nemcsak az átélõt,
de õt is megviseli. Pedig õ csak hetente egyszer-egyszer látja õket.
Akkor milyen nehéz lehet a függõségben szenvedõ szeretteinek,
akik minden erejükkel próbálnak, de sokszor nem tudnak segíte-
ni?!
Miért vagyunk függõi a kábítószernek, alkoholnak, internetnek,
játékoknak? Miért nem inkább a napsütésnek, a hegyeknek, a tisz-
ta életnek? A leszokással idõt és pénzt lehet spórolni, és nem utol-
só sorban visszanyerni a szeretteinket. Csak elhatározás, majd cse-
lekvés szükséges, hiszen érdemes észrevenni, hogy a világ – tuda-
tos szemlélettel – gyönyörû.

Menyhárt Daniella
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Oly korban éltünk 25.
Élet a Lenin utcában

A lakótelepen fél lábbal a Lenin utcában vagyunk. Bár ez még
Felszabadulás-lakótelep, de csak eszmeileg. Gyakorlatilag a szél-
sõ ház az Ady Endre út és Lenin utca saroképülete. A második
emeleti, másfél szobás, erkélyes lakásba három gyerekkel költö-
zünk. Most látszik, hogy ezeket a panelházakat nem nagycsalá-
dosoknak tervezték. Gyakran jut eszünkbe kedves rajzfilmsoro-
zatunk hõse, Mézga Géza: „Elég nagy a rakás, de kicsi a lakás, s
nem forgatja mesekacsaláb”. De ne panaszkodjunk! A kultúrházi
36 négyzetméteres garzonnál ez azért tíz négyzetméterrel na-
gyobb, és erkély is van hozzá. Végül mindenki megtalálja ebben a
lakásban a maga személyes terét, s belakjuk új otthonunkat. Ked-
vesemmel a mi hálószobánkat úgy hozzuk létre a nappaliban,
hogy függönyt szerelünk az ágyunk köré. Este ide még ketten fek-
szünk le, reggel már öten ébredünk. Elõször Virág bújik be az
anyja mellé egy kis mamakóstolgatásra, aztán jön Balázs a paplan
alá vonatozni, s végül Ildikó jön az én oldalamra.

A vasárnap reggel azért jó, mert ilyenkor van idõ hancúrozásra a
közös családi ágyban. Az ágyhoz székekbõl takarókkal alagutat
építünk Balázzsal. Ebben jár a Balázs-metró, papa-metró, Vi-
rág-metró, Ildikó-metró, mama-metró. Lámpákkal kivilágítjuk a
belsejét, hogy ne féljenek benne a gyerekmetrók. A pesti kirándu-
lásunk élménye elevenedik meg ebben a játékban. Az ágy a
Moszkva tér, amit gyereknyelven Macskatérre keresztelnek át:
„Figyelem, figyelem, Macskatér következik, tessék kiszállni!” –
futnak be az ágyra a szerelvények egymásra zuhanva, s egy raká-
son van már az egész „csacsika család”.
– Apu! Meséld el a tányértalpút! – kérlel Ildikó.
– Tányértalpú, Tányértalpú – skandálja kórusban a két kicsi.
Ildikóval ez a mi közös életmesénk a régi családról, ami már csak a
mesében létezik.
Az Elbert-féle daráló romos épülete még áll kint a sarkon. A lakó-
telepi gyerekek fantáziáját megragadja a rom. Nekünk, szülõknek
meg az összes hajszálunk az égnek mered, amikor arra érünk ha-
za, hogy a csemetéink ott játszanak a félig leomlott falak és rozs-
dás vasak közt. Nagy cirkuszokkal és szülõi fenyítések kilátásba
helyezésével tudjuk csak eltántorítani õket a veszélyes helytõl.
– Hozzam a fakanalat?! – kiabál az anyjuk. Ez a fenyegetés hat rá-
juk végsõ érvként.
Jó a lakótelep, mert közel vannak a szomszédok, bármikor átsza-
ladhatunk valamiért, átcsaphatjuk hozzájuk a gyerekeinket, ha
nem érünk rá, és bármikor átcsaphatják õk is hozzánk a gyereke-
ket, ha a szülõknek dolga akad.
Rossz a lakótelep, mert közel vannak a szomszédok. A WC a be-
épített szekrény része, s csupán egy papírvékony fal választja el a
szomszéd hálószobájától. Ha nagyot tüsszentek, három helyrõl
jön a válasz: „Egészségedre!” Itt mindennapi valóság, hogy egy-
másra vagyunk utalva, és minden tettünknek a szomszédokra
nézve is vannak következményei.

Egy vasárnap reggel a földszinten lakó Sebestyénék lánya csenge-
ti végig idegesen az összes lakást:
– Senki ne használja a WC-t, mert dugulás van a házban, nálunk
meg emiatt kitört a szarvulkán.
A ház elõtti aknából kurkásztuk végig a rendszert, mire nagy ne-
hezen felbukkan a csõ végén a dugulás okozója. Valaki a lakók kö-
zül a csirkebelet és a tollat a klotyón gondolta lehúzni. A tollal „dí-
szített” csirkebél a földszintig jutott, ahol elakadt, s ezután már
semmi nem akart lemenni az egész házból, s a földszinten lakó
Sebestyénéknél a WC-kagylóból tört fel az egész ház vasárnap
reggeli „termése”. „A tettes ismeretlen” megjegyzéssel zárjuk le
az ügyet.
Ahogy nõnek a gyerekek, egyre kisebbnek tûnik a lakótelepi la-
kás. Kapóra jön, amikor megtudom, hogy megszûnik a tûzoltóság
mellett az állatkórház. A fõállatorvos saját házába költözik, így
megürül az állatkórházhoz tartozó 72 négyzetméteres szolgálati
lakás is. Kikönyörgöm Viktortól, hogy megkaphassuk azt, külö-
nös tekintettel arra, hogy Ildikó testvére, Enikõ is hozzánk költö-
zik õsztõl. Így a Lenin utcai, pompás, háromszobás, kertes házba
már négy gyerekkel költözünk.
A kultúrházi lakásból áthozott hungarocell szigetelésû válaszfal
anyagából mennyezetig érõ könyvespolc készül, hogy legyen hely
a rengeteg könyvünknek.
A kert fölébreszti bennem nagyapám paraszti vérét. Ültetek szõ-
lõt, gyümölcsfát, veteményezünk, és szenvedéllyel vetem bele ma-
gam a nyúltenyésztésbe.
Nem sokáig maradunk hatan. Húgomék elköltöztek egy fél éve
már Szentendrére, édesanyám egyedül maradt Fülöpszálláson.
Aggaszt az állapota. Nem bírja az egyedüllétet, hiszen egész életé-
ben nagy család nyüzsgött körülötte. Meglátogatom. Megdöbbe-
nek a látványon, ami fogad. Anya magába roskadt. Az arca elgyö-
tört. Riadt tekintettel fogad, amikor megérkezek. Az egész ház-
ból árad a magárahagyatottság fájdalma. Gondolkodás nélkül
fölajánlom:
– Anya, ez így nem mehet tovább! Tessék eljönni hozzánk Sárbo-
gárdra!
– Jaj, kisfiam, neked ott a nagy családod. Hogy menjek én a nyaka-
tokra? – hárítja el az ajánlatomat.
Aninak elmesélem, mi van Fülöpszálláson. Õ is biztat: gyõzzük
meg Anyát, jöjjön el hozzánk. Ahol hat embernek van hely, lesz
helye ott a hetediknek is. Egy hét múlva beszélek a fülöpszállási
szomszéd Oszival. Ezermester. Mindig bütyköl valamit. A hátsó
mûhelyében megrendelésre is épít a falu háztáji gazdaságai szá-
mára nyekkert. Magának is csinált egyet, ami már sokkal inkább
teherautó. Annak a platójára felpakoljuk Anya legszükségesebb
holmiját és a nyulait ketrecestõl. Õ beül Oszi mellé a vezetõfülké-
be, és irány Sárbogárd.
Nagyszerûen elférünk a lakásban. Anya Balázs szobatársa lesz,
Virág Enikõvel kerül egy szobába. A hátsó verandát téliesítjük, ez
lesz Ildikó lakosztálya. Kedvesemmel a nappaliban rendezzük be
a hálósarkunkat.
Velünk lakik Bogyó, az aranyhörcsög is, Virág kedvence. Vasár-
nap, szokás szerint, az ágyunkon hancúroznak a gyerekek. Bogyó
is ott szaladgál közöttünk, rajtunk. Amikor megyek ki a szobából,
Bogyó utánam fut. Az ajtónál visszalépve egy roppanást érzek a
talpam alatt. Bogyó volt az. A tenyeremben hozom vissza az élet-
telen kis testet. Elsiratjuk, eltemetjük, ültetünk fölé virágot is.
Anya életkedve újra visszatér a mozgalmas családban. Az ÁFÉSZ
könyvelõirodáján a nyugdíj mellett munkát kap. Együtt gondoz-
zuk a közös nyúlfarmot, kertészkedünk, hétvégén pedig élvezzük
a Nagyi fõztjét.
Folytatom.

Hargitai Lajos
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Sikeres volt az I. Szamba „R” Labdarúgótorna

Szombaton reggel, a 9 órai megnyitó és
sorsolás után, elkezdõdtek a mérkõzések a
Sárbogárdi Sporttelep mûfüves pályáján.
A csapatokat 2 db 4-es csoportba osztották
a szervezõk, ahol körmérkõzéseket ját-
szottak egymással. Akadtak izgalmas és
szórakoztató mérkõzések bõven, a színvo-
nalra nem lehetett panasz. Az „A” jelû, né-
gyes csoportban három csapat is 6 ponttal
rendelkezett az utolsó mérkõzés után, és a
két továbbjutó helyrõl csak a jobb gólkü-
lönbség döntött az NJK, valamint a Zárd a
lábad javára. A „B” csoport is tartogatott
magában izgalmakat, hiszen ott is mind-
össze 1 ponton múlott a Szenvedély FC
csapatának az elõdöntõbe jutása.
„A” csoport: 1. NJK 6 pont +11, 2; Zárd a
lábad 6 pont +8, 3; FLD Ászok Ásza 6
pont +2, 4; Öregfiúk 0 pont -20
Eredmények: Öregfiúk–FLD 0:4, Zárd a
lábad–NJK 1:2, Öregfiúk–Zárd a lábad
2:7, FLD–NJK 3:2, Öregfiúk–NJK 1:11,
FLD–Zárd a lábad 3:7.
„B” csoport: 1. Extrém 7 pont +4, 2; Szen-
vedély FC 4 pont +2, 3; Nagylók City 3
pont +1, 4; Alap City 3 pont -7
Eredmények: Nagylók–Szenvedély 1:5,
Extrém–Alap 3:0, Nagylók–Extrém 0:1,
Szenvedély– Alap 1:3, Alap–Nagylók 3:8,
Szenvedély– Extrém 2:2
A csoportmérkõzések után jöttek az elõ-
döntõk, ahol a csoportok elsõi a másik cso-

port második helyezettjeivel mérkõztek.
Az elsõ elõdöntõben az NJK csapata egy
nagyon izgalmas mérkõzésen mindössze
egy góllal maradt alul a Szenvedély csapa-
tával szemben. A másik elõdöntõ viszont a
vártnál simább volt, hiszen a Zárd a lábad
csapata magabiztosan gyõzte le az idei évi
terembajnok, az Extrém csapatát.
Elõdöntõk: NJK–Szenvedély 1:2, Extrém–
Zárd a lábad 0:3
A bronzcsatában kisebb meglepetésre a
csoportok elsõ helyén végzett csapatok
csaptak össze. Itt is egy nagyon izgalmas,
pörgõs mérkõzést láthattunk, ahol a végén
a rutinosabb Extrém csapata gyõzött és
szerezte meg a 3. helyet a tornán.
A 3. helyért: Extrém–NJK 2:1
Végül jöhetett a döntõ, ahol a Zárd a lábad
csapata ütközött meg a Szenvedély együt-
tesével. Az elsõ félidõben mind a két csa-
pat közel egyforma arányban veszélyeztet-
te a kapukat lövésekkel. 5 perc játék után a
Szenvedély csapata szerezte meg a veze-
tést Gráczer Bence révén, majd rá pár
percre válaszolt az ellenfél. A félidõben
1-1-es állással fordulhattak a csapatok. A
második félidõt jól kezdte a Szenvedély
csapata, és gyorsan 2 gólosra növelte az
elõnyt. A Zárd a lábad csapata megrogyni
látszott, és újabb gólt kapva már 4:1-es hát-
rányban voltak 5 perccel a vége elõtt. Ezek
után nem adták fel, és 1 perccel a vége elõtt

Huszár Dávid és Rozsos József góljaival
feljöttek 4:3-ra. Azonban ennél közelebb
már nem tudtak kerülni, és maradt az egy-
gólos különbség. Bajnok a Szenvedély FC!
Döntõ: Szenvedély–Zárd a lábad 4:3
A torna végeredménye: 1. Szenvedély FC,
2. Zárd a lábad, 3. Extrém, 4. NJK, 5. FLD
Ászok Ásza, 6. Nagylók City, 7. Alap City,
8. Öregfiúk.
A bajnokcsapat tagjai: Kéri Donát, Grác-
zer Bence, Gráczer Gergõ, Boros Benja-
min, Abdalla Aimen, Horváth Ádám, Re-
hák Tamás, Pajor László, Husvéth Zsolt
Különdíjasok: A torna legjobb kapusa:
Kéri Donát (Szenvedély FC).
A torna gólkirálya: Krajcsovics Péter
(NJK).
A torna legértékesebb játékosa: Rozsos
József (Zárd a lábad).
Összegezve a napot, egy nagyon jó színvo-
nalú és sikeres tornát láthattunk és élvez-
hettünk végig, ahol rengeteg jó mérkõzés
volt. Reméljük, mindenki jól érezte magát,
és sikerült kikapcsolódni egy kicsit a nyári
hétköznapokból.
Külön köszönet Lukács Csabának a na-
gyon ízletes babgulyásért, Szõlõsi István-
nénak (Marika néninek) a büfé üzemelé-
séért és Boros Zoltánnak a pártatlan, kivá-
ló játékvezetésért.

Rehák Sándor, Rehák Tamás szervezõk

Határtalanul
Sikeres pályázatnak köszönhetõen négy napot töltöttek el Er-
délyben a dégi Dr. Kovács Pál Általános Iskola és AMI hetedik
osztályos diákjai. A festõi szépségû Torockó és környéke szere-
pelt a programban. Nagy élményt jelentettek számukra a helyi
iskolásokkal szervezett közös idõtöltések: gyalogtúra, a nemze-
ti összetartozás napjának ünneplése, faültetés, játék, táncház.
A 15 tanuló megcsodálta az Európa Nostra-díjjal rendelkezõ
település népmûvészeti múzeumát, kirándultak Tordára, le-
ereszkedtek a sóbányába, sétáltak a Tordai-hasadékban, és két
város – Kolozsvár, Nagyvárad – nevezetességeit ismerték meg.
Felejthetetlen élményt jelentettek a közösen eltöltött erdélyi
napok a dégi iskolások számára.
Fotó: Horváth Zsuzsanna

Lázár Melinda
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De jót kirándultunk Alapon!
Május 27-én, éppen kirándulásra alkalmas jó idõben az alapi Ka-
tica csoportosok – kibõvülve pár Sünivel és Macival – célba vettük
az alapi vadászházat. Közlekedési eszköznek a lovas kocsit válasz-
tottuk. A három jármû tulajdonosa Vincze Imre, Horváth Gyurci
apuka és Mezõ Zsolti apuka voltak. Köszönet nekik a fuvarért!
Az utazóközönség a gyerekeken kívül Jutka óvó néni, Klári óvó
néni, Marika néni, Ibolya néni, anyukák és apukák voltak.
Kellemes falunézelõdéssel telt utunk. Alap fõutcáján haladva
megállapítottuk Jutka óvó nénivel, hogy mennyivel többet látni
kicsiny falunkból ilyen tempóban, mint autóval száguldozva. Bár
aki tologatott babakocsit pár évig, annak ismerõs lehet az effajta
tempó.
A vadászházhoz érve mindenki éhes és szomjas volt a hosszú út
után. A konyhás nénik gondosan elcsomagolt kis szendvicseit
eszegették a kicsik. Az óvó nénik egy kis rágcsálnivalóval kínálták
õket. A lakoma után megnéztük a kis fácánokat, a környéken sé-
táltunk egy kicsit. A délelõtt folyamán Mezõ Zsolti apuka kocsi-
káztatta a gyerekeket, anyukákat a külön erre a célra kialakított
pónifogaton.
A szabad levegõn elõkerültek a hulahoppkarikák. Játszottunk
aranyos nyuszikás karikás játékot, anyukák madármamaként fel-
ismerhették hangjuk alapján saját fiókájukat. Farkas elõl mene-
kültünk a körjátékban. Aztán pihenésképpen elõkerültek a plé-
dek, azokra leheveredtek egy picit a gyerekek. De nem sokáig,
ugyanis a plédbe bele lehet csavarodni, és ki is lehet gurulni belõ-
le, aztán jót lehet hintázni is benne úgy, hogy a kisgyerek belefek-
szik, az óvó nénik pedig a két csücskénél fogva hintáztatják. Aztán
jó játék a füvön az is, ha mondjuk egy kislány megfog egy karikát,
hasra fekszik a zsenge füvön, a fiú pedig húzza-húzza. A karikával
pacizni is lehetett. Kötélhúzásban is kipróbálták magukat a
gyerekek, ahol jól jött az apukák segítsége.
A játék alatt szorgos anyukák a konyhában palacsintasütéssel fog-
lalatoskodtak. Finom lett, köszönjük szépen! Ebéd utáni megle-
petés volt a buborékfújó és -elkapó verseny.
A sok-sok játék, kocsikázás, folyamatos nassolgatás kb. 3 órára
tikkasztotta ki a csapatot. Kellemesen elfáradva szállította vissza
a kirándulókat Somogyi Ferike utasszállító kocsiján és Zsolti
apuka pónilovas hintóján.

Kissné Bertók Anita, Katica csoportos szülõ

Az alapi ovisok kirándulása

Május 27-én az Alapi Óvoda Süni és Maci csoportos gyerekei,
szüleik, nagyszüleik és az óvó nénik kíséretében kirándulni men-
tek. Az úti cél a Patca Katica-tanya volt.
A gyülekezõ reggel 8 órakor volt az óvodánál, ahonnan két busz
vitte a gyereksereget és kísérõit az úti cél felé. Az út hosszú volt,
de a gyerekek jól bírták, vidáman és fitten várva a Katica-tanya
nem mindennapi élményeit.
Amikor megérkeztünk, a belépõk megvásárlása után mindenki
mehetett, amerre szeretett volna a tanyán belül, és azt próbáltak
ki, ami csak érdekelte õket. A dolog nehezebb része az volt, hogy
merre induljanak el, hiszen annyi játék várta õket, hogy a döntés
nem volt egyszerû. Labirintus, gokart, csúszda, játékház, állatsi-
mogatás, trambulin, vízibicikli, vár – mindez csak pár dolog azok
közül, amik ezen a csodálatos helyen megtalálhatók voltak.
A csapat gyorsan szétszóródott. Az ember, látva ennek a sok gye-
reknek az önfeledt nevetését, ugrálását, boldogságát, nem gondol
másra, minthogy megérte ez a hosszú út, hiszen boldogok és jól
érzik magukat, és ez volt a cél.
A pár óra, amit ott töltöttünk, gyorsan eltelt, és a gyerekek nehe-
zen indultak haza. Mindenki elfáradt, de nagyon jól éreztük ma-
gunkat, és az idõ is nekünk kedvezett, hiszen ragyogó napsütés
kísérte végig az utunkat.

Nagyon szépen köszönjük az óvó néniknek, hogy megszervezték
nekünk ezt a kirándulást, mely általuk egy szép élmény marad
gyermekeink számára.

Tóth Krisztiánné, Maci csoportos szülõ

Nagycsoportosok búcsúztatása

Ismételten eltelt egy nevelési év. Elmondhatjuk, hogy az óvodai
mindennapok során rugalmasan szervezett és tudatosan tervezett
nevelõ–oktató munka valósult meg. Az óvó nénik, dajka nénik és
minden óvodai dolgozó kellõ odafigyeléssel tettek meg mindent
annak érdekében, hogy a hozzánk járó gyermekek nyugodt, szere-
tetteljes légkörben képességeik figyelembe vételével fejlõdjenek.
A tevékenységek szervezése során nagy figyelmet fordítunk a já-
tékra, a mozgásra, ami a gyermekek fejlõdését nagyban befolyá-
solja. Bízunk benne, hogy az iskolába induló gyermekek olyan
útravalót kaptak tõlünk, amellyel sikeresen kezdhetik meg iskolai
tanulmányaikat.

Pekarek Istvánné óvodavezetõ

Gyermeknap

Az Alapi Óvodában a gyermeknapi hangulat „Andi bohóc” vi-
dám-táncos mûsorával kezdõdött. A délelõtt folyamán a gyerme-
kek boldogan vették birtokba az óvoda udvarán felállított légvá-
rakat. Köszönet a légvárakért Dániel Zsoltnak! Színes paletta
várta az érdeklõdõket a délután folyamán. Az óvó nénik által
szervezett játékoknak nagy sikere volt a gyermekek körében. A
szülõi szervezet tagjai gofrit sütöttek a gyermekeknek.

Mezõ Zsolt pónilovas hintójával szerzett örömet nemcsak a gyer-
mekeknek, hanem a szülõknek is. Tûzoltóautó is érkezett az óvo-
da udvarába, a gyermekek nagy örömére. Sajnos a tervezett hab-
parti a rossz idõ miatt elmaradt. Azonban a sok játék és móka,
arcfestés mind-mind nagy élményt nyújtott a gyermekeknek.
A gyermekek mérleghintát és csúszdát kaptak ajándékba az ala-
pítvány és a szülõi szervezet jóvoltából. Mindenkinek köszönet,
aki ezen a napon bármivel is hozzájárult a rendezvény sikeréhez!

Óvoda dolgozói
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Július 5., SZOMBAT
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 A mi erdõnk 5.55 Magyar gazda 6.25 Kerékpár-
túra 6.50 Balatoni nyár 9.00 FIFA 2014 labdarúgó vb ism. 12.00 Hírek 12.05 Szabad-
ság tér ’89 12.50 A világörökség kincsei 13.10 Boxutca 13.45 Forma-1 OTP Bank
koronglövõ Eb összefoglaló 15.30 FIFA 2014 labdarúgó vb összefoglaló 16.20 A
pingvinkirály 17.40 FIFA 2014 labdarúgó vb 20.10 Híradó 20.45 Szerencseszombat
21.40 FIFA 2014 labdarúgó vb 0.10 Halálos közellenség 2.
RTL KLUB: 6.15 Top Shop 6.45 Kölyökklub 9.40 Ízes élet – Mautner Zsófival 10.05
Teleshop 11.00 Kalandor 11.35 Egy rém modern család 12.10 Kung-fu 13.05 Tökéle-
tes célpont 14.05 Alex és Emma – Regény az életünk 16.05 Hamupipõke-történet
18.00 Híradó 18.55 Egy perc és nyersz! 20.00 80 nap alatt a Föld körül 22.25 Magic
Boys 0.20 Fél-profi 2.20 Mennybõl az ördög 3.30 Egy rém modern család 4.00 A
végsõ akarat 4.50 Ezel – Bosszú mindhalálig
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 Shrek 20.50 Fe-
keték fehéren 22.50 A kalandor 0.50 M, mint muskétás 1.35 Xena 2.20 13-as raktár
3.05 Briliáns elmék 3.50 A Las Vegas-i lovas
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 6.10
Foci vb híradó 9.05 Kabarématiné 9.30 Szellem a fazékból 10.00 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 Jelen-
lét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.30 Határok nélkül – A kultúráról 19.07 Sportvi-
lág 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 21.56 Zene 22.00
Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.07 Kabaré 0.10
Éjszaka

Július 6., VASÁRNAP
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Esély 5.55 Magyar gazda 6.25 Európai szemmel
6.50 Balatoni nyár 9.00 Úton-útfélen 9.10 Katolikus krónika 9.50 Kérdések a Bibliá-
ban 10.05 A Bory-vár 10.25 Református magazin 10.50 Református ifjúsági mûsor
11.00 Református istentisztelet közv. 12.00 Hírek 12.05 FIFA 2014 labdarúgó vb
ism. 13.30 Forma-1 16.25 FIFA 2014 labdarúgó vb ism. 18.15 FIFA 2014 labdarúgó
vb összefoglaló 19.00 FIFA 2014 labdarúgó vb 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20
Esõember 22.35 Tigris a hóban 0.30 Taxival a tengeren
RTL KLUB: 6.15 Top Shop 6.45 Kölyökklub 9.55 Teleshop 10.50 Kalandor 11.20
4ütem 11.55 A Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek 12.30 Vadmacskák
13.35 80 nap alatt a Föld körül 16.05 Gyagya banya 18.00 Híradó 18.55 Cobra 11
20.00 Éjszaka a múzeumban 22.05 A spártai 0.15 Portré 0.55 Tuti lúzerek 3.00 Cobra
11 4.00 Ízes élet – Mautner Zsófival 4.20 Apa-csata 4.45 A mentalista
TV2: 6.00 Teleki Sámuel útján 6.25 TV2 Matiné 9.10 Nagy Vagy! 9.40 Asztro-világ
10.45 Stílusvadász 11.15 Stahl konyhája 11.45 Több mint testõr 12.15 Édes élet
16.00 NCIS 17.00 Magánnyomozók 18.00 Tények 19.00 Napló 20.00 Mamma Mia!
22.10 XXX 2. – A következõ fokozat 0.10 Columbo 2.00 Eureka 2.45 Békétlen békítõ
3.30 NCIS 4.15 Napló 5.15 Doktor D 6.00 Csapdába csalva
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 XX. századi történelem 6.00 Vasárnapi újság
6.10 Foci vb híradó 8.35 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 9.30 Korkóstoló –
Gasztromagazin 10.04 Református istentisztelet közv. 11.05 Gondolat-jel 12.00 Kró-
nika 12.22 Sportvilág 12.30 Harminc perc alatt a Föld körül 13.05 G7 – Gazdasági
magazin 13.30 Nemzeti nagyvizit 14.00 Formabontó 16.05 Szonda 16.35 Oxigén
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 21.49 Zene
22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Egy
hazában 0.10 Éjszaka

Július 7., HÉTFÕ
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Hogyan mûködik? 6.00 Kerékpártúra 6.30 Hír-
adó 6.45 Sporthírek 7.00 Ma reggel 8.00 Híradó 8.05 Sporthírek 8.20 Balatoni nyár
10.05 Tigris a hóban 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.25 Napirend elõtt 12.55
Roma magazin 13.25 Domovina 13.55 Magyarlakta – vidékek krónikája 14.50 Szív-
tipró gimi 15.35 Az élet megy tovább 16.30 Híradó+ 16.40 Párizsi helyszínelõk
17.30 Híradó 17.40 Rex felügyelõ 18.30 Gasztroangyal 19.30 Híradó 20.05 Sporthí-
rek 20.20 Kékfény 21.20 Nora Roberts: Holdfogyatkozás 22.55 Híradó 23.10 Arany-
metszés 23.45 Barangolások öt kontinensen 0.15 Párizsi helyszínelõk 1.05 Az élet
megy tovább
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
18.55 Fókusz 19.45 Éjjel-nappal Budapest 21.10 Dr. Csont 23.10 Híradó 23.45 Ref-
lektor 0.00 Ripley és a maffiózók 2.15 A végsõ akarat 3.50 Gálvölgyi-show 4.00 Ízes
élet – Mautner Zsófival 4.20 Apa-csata 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 Zsaruvér 0.35
Tények 1.20 Aktív 1.40 Békétlen békítõ 2.30 Maricruz 3.15 Xena 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 Rádió-
színház 13.30 A görög katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ
15.00 Krónika 15.10 Rendszerváltók – 1989 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05
Trend-Idõk 17.30 Krónika 17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.07
Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00
Krónika 20.05 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ –
Kulturális magazin 21.30 Rádiószínház 21.51 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 8., KEDD
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Valóságos kincsesbánya 6.00 Hétköznapi kifutó
6.30 Híradó 6.45 Sporthírek 7.00 Ma reggel 8.00 Híradó 8.05 Sporthírek 8.20 Balato-
ni nyár 10.10 Mosás, vágás, ámítás 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Srpski
ekran 13.00 Unser Bildschirm 13.40 Bajban a Föld 14.35 Szívtipró gimi 15.25 Az élet
megy tovább 16.20 Híradó+ 16.30 Párizsi helyszínelõk 17.25 Híradó 17.35 Rex fel-
ügyelõ 18.30 Gasztroangyal 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Szálka, avagy
Bagi és Nacsa megakad a torkán 21.30 FIFA 2014 labdarúgó vb 0.10 Híradó 0.20
Párizsi helyszínelõk 1.15 Az élet megy tovább
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
18.55 Fókusz 19.45 Éjjel-nappal Budapest 21.10 Azt beszélik… 23.10 Híradó 23.40
Reflektor 0.00 A fõnök 1.00 A Grace klinika 2.05 A Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsi-
kus lelkek 2.30 A végsõ akarat 4.00 Ízes élet – Mautner Zsófival 4.20 Apa-csata 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 Az ember, aki nappal aludt
3.25 Maricruz 4.10 Xena 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 Rádió-
színház 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 21.51 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 9., SZERDA
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 A rejtélyes XX. század 6.00 Építészkorzó 6.30
Híradó 6.45 Sporthírek 7.00 Ma reggel 8.00 Híradó 8.05 Sporthírek 8.20 Balatoni
nyár 10.10 FIFA 2014 labdarúgó vb ism. 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30
Hrvatska krónika 13.00 Ecranul nostru 13.35 Bajban a Föld 14.40 Szívtipró gimi
15.30 Az élet megy tovább 16.25 Híradó+ 16.35 Párizsi helyszínelõk 17.25 Híradó
17.35 FIFA 2014 labdarúgó vb Összefoglaló 18.30 Gasztroangyal 19.30 Híradó
20.05 Sporthírek 20.20 Szabadság tér ’89 21.05 Koppenhágából jeles! 21.40 FIFA
2014 labdarúgó vb 0.10 Híradó 0.20 Párizsi helyszínelõk 1.40 Az élet megy tovább
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
18.55 Fókusz 19.45 Éjjel-nappal Budapest 21.10 Szulejmán 23.10 Híradó 23.45 Ref-
lektor 0.00 Elfelejtve 1.05 Szex és New York 3.30 Jóbarátok 4.00 Ízes élet – Mautner
Zsófival 4.20 Apa-csata 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 go-
nosz álarca 23.35 A férjem védelmében 0.35 Tények 1.20 Aktív 1.40 A midwayi csa-
ta 3.45 Maricruz 4.30 Xena 5.15 Doktor D 6.00 Csapdába csalva
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 6.35 Foci vb híradó 9.00 Napközben 10.50 Hangtár 11.05 A hely
11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádió-
színház 13.29 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 21.51 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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Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb

médiafigyelõje, az

»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.

1139 Budapest, Frangepán utca 7.
Tel.: +36 1 303 47 38
Fax: +36 1 303 47 44

Email: ugyfelkapcsolat@observer.hu

MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN,
VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIK-
LÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93 Mhz-es frek-
vencián, valamint az LRT-COM hálózatán a C7-es csatornán, a 189,25
MHz-es frekvencián.
Július 4., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet: Hit Gyülekezete: Pajor Tamás szol-
gálata 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Pörköltfesztivál (~70p), A Huszics
Vendel Kórus Sárhatvanban (60p), A fûszeres – Interjú Máté Márióval (24p)
23.00 és 0.00 Lapszemle
Július 5., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Megyei II. oszt. futballmérkõzés
(90p) 13.00 Lapszemle 14.00 Pörköltfesztivál (~70p), A Huszics Vendel Kó-
rus Sárhatvanban (60p), A fûszeres – Interjú Máté Márióval (24p) 18.00 Lap-
szemle 19.00 Pálfai Pinceszer (ism. 46p), Nyolcadikosok ballagása Cecén
(63p), Csutkagála (~45p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Július 6., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Pörköltfesztivál (~70p), A Huszics Vendel
Kórus Sárhatvanban (60p), A fûszeres – Interjú Máté Márióval (24p) 13.00
Heti híradó 14.00 Pálfai Pinceszer (ism. 46p), Nyolcadikosok ballagása
Cecén (63p), Csutkagála (~45p) 18.00 Heti híradó 19.00 Hitélet: Tavaszi
hangverseny az evangélikusoknál (ism. 44p), Szent Ágota emlékezete (ism.
35p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Július 7., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet: Tavaszi hangverseny az evangéli-
kusoknál (ism. 44p), Szent Ágota emlékezete (ism. 35p) 13.00 és 18.00 Heti
híradó 19.00 Tiszta méz: Interjú Farkas Tiborékkal (30p), Csilléri-találkozó
(30p), Vaslakodalom Nagylókon (37p), Szent László-napi jubileumi koncert
(~95p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Július 8., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Megyei II. oszt. futballmérkõzés
(90p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Fûszer nélkül – Tiszta élet kábítószer
nélkül (~15p), Sajtótájékoztató a nyertes kamerarendszer-pályázatokról
(28p), Férfikonferencia Alapon (48p), A felújított orgona hangjai (~100p)
23.00 és 0.00 Heti híradó
Július 9., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Tiszta méz: Interjú Farkas Tiborékkal
(30p), Csilléri-találkozó (30p), Vaslakodalom Nagylókon (37p), Szent Lász-
ló-napi jubileumi koncert (~95p) 13.00 Heti híradó 18.00 Lapszemle élõben
19.00 Sport: Szamba „R” Labdarúgó Torna (~50p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Július 10., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Szamba „R” Labdarúgó-torna
(~50p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Hitélet: Tavaszi hangverseny az
evangélikusoknál (ism. 44p), Szent Ágota emlékezete (ism. 35p) 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 idõ-
tartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
Hirdetésfelvétel a Hírházban (Bogárd és Vidéke szerkesztõsége). Ha gond-
juk van a vétellel, kérjük, hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. – 06 (40) 416
000, LRT-COM Kft. – 06 (40) 811 911.

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

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

Július 10., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Célkeresztben 6.00 Zöld Tea 6.30 Híradó 6.45
Sporthírek 7.00 Ma reggel 8.00 Híradó 8.05 Sporthírek 8.20 Balatoni nyár 10.10 FIFA
2014 labdarúgó vb ism. 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Rondó 13.25 Átjáró
13.55 Útravaló 14.10 A világörökség kincsei 14.30 Szívtipró gimi 15.20 Az élet megy
tovább 16.15 Híradó+ 16.30 Párizsi helyszínelõk 17.15 Szerencse Híradó 17.25 Hír-
adó 17.35 FIFA 2014 labdarúgó vb összefoglaló 18.30 Gasztroangyal 19.30 Híradó
20.05 Sporthírek 20.20 FTC – Sliema Wanderers FC Európa-liga labdarúgó-mérkõzés
22.40 Az Este 23.15 Híradó 23.25 Búcsú a békeévektõl 23.35 A nyomornegyed törvé-
nye 0.35 Párizsi helyszínelõk 1.20 Az élet megy tovább
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
18.55 Fókusz 19.45 Éjjel-nappal Budapest 21.10 Glades – Tengerparti gyilkosságok
23.10 Híradó 23.45 Reflektor 0.00 Sötét zsaruk 1.00 Adsz vagy kapsz 2.25 Döglött ak-
ták 3.10 A végsõ akarat 4.00 Ízes élet – Mautner Zsófival 4.20 Apa-csata 4.45 A men-
talista
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 Xena 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 Ven-
dég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.28
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 Króni-
ka 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 21.51 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 11., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 6.00 Noé barátai 6.30 Híradó 6.45 Sport-
hírek 7.00 Ma reggel 8.00 Híradó 8.05 Sporthírek 8.20 Balatoni nyár 10.05 Jane
Goodall utazása 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek 12.30 Életkerék 13.00 Esély 13.35
Bajban a Föld 14.35 Szívtipró gimi 15.25 Az élet megy tovább 16.20 Híradó+ 16.30
Párizsi helyszínelõk 17.25 Híradó 17.35 Rex felügyelõ 18.30 Gasztroangyal 19.30 Hír-
adó 20.05 Sporthírek 20.20 Labdarúgó Szuper Kupa döntõ DVSC TEVA–Újpest FC
22.40 Híradó 22.50 Darwin-díj – Halni tudni kell! 0.25 Párizsi helyszínelõk 1.20 Az élet
megy tovább
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
18.55 Fókusz 19.45 Éjjel-nappal Budapest 21.10 CSI: A helyszínelõk 22.10 CSI: Mia-
mi helyszínelõk 23.10 Híradó 23.45 Reflektor 0.05 V, mint veszélyes 1.05 Kalandor
1.35 Mr. és Mrs. Bloom 2.30 4ütem 3.00 Döglött akták 3.45 Gálvölgyi-show 4.00 Ízes
élet – Mautner Zsófival 4.50 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 NCIS 0.35 Té-
nyek 1.20 Aktív 1.40 Briliáns elmék 2.25 Maricruz 3.10 Xena 4.00 Briliáns elmék 4.45
Aktív 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 Ven-
dég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.29
Zene 13.30 A Magyar Pünkösdi 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 Rádiószín-
ház 21.25 Zene 21.30 Labdarúgó Szuper Kupa döntõ közv. 22.30 Krónika 22.50 Sport-
világ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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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 tetõ-
cserép (bontott) eladó. Érdeklõdni: 06 (30) 9898
402-es telefonon. (2174173)

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

Huszárautó Kft. felvételt hirdet 1 fõ autóvilla-
mossági, 1 fõ autószerelõ munkakörbe. 06 (20)
3426 091. (2174178)

Horvátországba utazhat Sárbogárdról szeptem-
ber 29-én négy napra a Neszebár Utazási Irodá-
val, és Erdély is várja Önt augusztus 15-én há-
rom napos kirándulásra. Telefonszám: 06 (70)
3341 611

Tûzifa vásár! Cser, tölgy 2050 Ft, éger: 1900 Ft,
akác kugli: 2280 Ft, hasított: 2380 Ft, vegyes
hasított: 2250 Ft. 06 (20) 406 9267. Ingyenes
házhoz szállítás.

Sárszentmiklóson a Jókai utcában családi ház
eladó. Irányár: 3,5 millió Ft. 06 (20) 2569 325

Mezõszilasról 1 fõ autóbuszvezetõt keresek fõ-
állásban. Abáról nyugdíjas autóbuszvezetõt ke-
resek 1 fõt. Érdeklõdni: 06 (20) 263 3538 (2174320)

FOGSORJAVÍTÁS 06 25 468 556, 06 70 382 8512

GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása 06 30 440 5790

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

AUTÓMENTÉS, AUTÓSZÁLLÍTÁS 06 20 3426 091

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

MATRÓZBLÚZ ELADÓ. 06 20 405 7366

ELADÓ 91 m2-es, Tesco közeli, igényesen kialakított CSALÁDI HÁZ.
Irányár: 14,5 millió forint. 06 20 495 2235

Fanni presszóba PULTOST-FELSZOLGÁLÓT KERESEK.
Érdeklõdni a helyszínen.

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!

APRÓHIRDETÉSEK

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

A Vajtai Termálfürdõ
40. születésnapja alkalmából

MOZDULJ RÁ! Egészségnap
2014. július 12-én a vajtai fürdõben

Programok
9.00 órától reggeli torna, futás, kispályás foci VB (Vajtai Bajnokság) gyer-
mekeknek és felnõtteknek, sorversenyek;
– dr. Jaskó Sándor bõrgyógyász szakorvos ingyenes anyajegyszûrése és
dr. Mikola József érsebész fõorvos ingyenes érrendszeri szûrõvizsgálata;
– fûben-fában orvosság, életmód-tanácsadás, fitneszsarok, fõzõverseny,
borsátor (Pálfai Öreg-hegyi Borkedvelõk Baráti Köre), reformkonyha, salá-
tabár, kóstoló (fõznek: Domján Tibor és Orsos Imre);
– táboréletrõl készült fotókiállítás 1974-tõl napjainkig;
– bábszínház: A Vajaspánkó;
– ingyenes légvár, kirakodóvásár, kézmûves-foglalkozások;
19.00 órától az AMAWA'S együttes hangulatos indián zenés estje;
17.00 órától TÁNCKAVALKÁD (Retro Dance, Black Horse Country Club,
Ezüst Folyó Ékkövei, Vándorok, Pálfai Hagyományõrzõ Tánccsoport, Pálfai
Hagyományõrzõ Néptánccsoport, Blue Jeans Linedancers, Táncoslábú
Szépkorúak, „Nem csak a húszéveseké a világ”, Kiscsillag, Táncoló Talpak,
Zumba).
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Bántalmazót fogtak
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság körzeti
megbízottjai 2014. június 25-én délelõtt el-
fogtak és a rendõrkapitányságra elõállítot-
tak egy 23 éves férfit. A nyomozók O. La-
jost súlyos testi sértés bûntett elkövetésé-
nek megalapozott gyanúja miatt hallgat-
ták ki gyanúsítottként. A sárkeresztúri la-
kost azzal gyanúsítják a rendõrök, hogy
2014. június 21-én és 22-én olyan súlyosan
bántalmazta volt élettársát, hogy eltörött a
karja.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

KÉK HÍREK

HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd
Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a
2014. június 13-ai ülésén elfogadta:
– a 9/2014. (VI. 25.) önkormányzati rendeletet a
Sárbogárd Város Önkormányzatának 2014. évi
költségvetésérõl szóló 4/2014. (II. 18.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról;
– a 10/2014. (VI. 25.) önkormányzati rendeletet
az egyes szociális ellátásokról szóló 28/2006.
(VI. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendeletek megtekinthetõk ügyfélfogadási
idõben a polgármesteri hivatal szervezési cso-
portjánál.

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

Kérdezték
Darazsak és kutyák

a postások ellen

Várjuk a postást, de hogyan?! Darazsakkal
és kutyákkal. És ha késni mer az agyon-
csipkedett, kutyák ijesztgette kézbesítõ,
nem nézik jó szemmel. A csípõs és harapós
állati védrendszerrel felszerelt postaládá-
ba ember legyen a talpán, aki beteszi a le-
velet, újságot, értesítõt. Fölér egy kisebb
szívrohammal, amikor egyik pillanatról a
másikra megjelenik egy termetes kutya,
sáros mancsával teljes erõbõl nekiugrik a
kapunak és fölötte egyszer csak farkassze-
met néz velünk. Hogy hogyan várják el a
ház lakói a kézbesítést így, érthetetlen.

És hiába szólnak a postások, kérve a da-
rázsfészek eltávolítását, a kerítés megerõ-
sítését, a kapu csukását/zárását, megmaga-
sítását, a postaláda áthelyezését, hogy el ne
kapja az eb a küldeményt vagy a postás ke-
zét – mintha süket falnak beszélnének.

Az ilyen gazdákat egy napra a postások he-
lyére kéne állítani, hogy tudják meg, mi-
lyen a kerítés másik oldalán.

Illegális szemét a határban

Az egyik gazda kaszálójára, a homokbánya
felé illetéktelen személy építési törmelé-
ket, azonosító kódokkal ellátott csomago-
lóanyagot, tetõcserepet stb. öntött le.
Érthetetlen, hogy miért a határba hordják
ki egyesek a szemetet, amikor évi bizonyos
mennyiségû hulladékot ingyen átvesz a
szeméttelep. Nem beszélve arról, hogy ha
sikerül beazonosítani a tettest, akkor bün-
tetést szabhatnak ki rá az illetékes hatósá-
gok.

Hargitai–Kiss Virág

TELEPÜLÉSI MEZÕGAZDASÁGI PROGRAM
Sárbogárd Város Önkormányzata a 2014-es évben nyert a Települési mezõgazdasági
program pályázaton. A mezõgazdasági munkák márciusban kezdõdhettek meg a talaj
elõkészítésével, veteményezéssel, fóliák felállításával. Jelenleg 13 fõt foglalkoztat az
önkormányzat a program segítségével, mely létszámot még lehet a késõbbiekben nö-
velni, amihez a kereslet folyamatos növekedése szükséges. Ez már csak rajtunk múlik!
A mi felelõsségünk, hogy a késõbbiekben is tovább mûködhessen a képeken látható
csodálatos kert! A mi döntésünk: MULTIK, VAGY HELYI TERMELÕK.

Segítséget kapott Sárbogárd, hogy fejlesszen, fejlõdjön, munkát adjon, éljünk a lehe-
tõséggel! Vásároljon Ön is helyi terméket a Sárbogárdi Piacon és mondjon nemet a
multik csábító árainak, gyenge minõségû zöldségeinek, gyümölcseinek, melyek kizá-
rólag intenzív mûveléssel és vegyszerezéssel állíthatók elõ a monokultúrás termesztés
miatt. Válassza a frisset és egészségeset!
2014. június 30-ától, hétfõtõl szombatig TÖKVÁSÁR lesz a Sárbogárdi Piacon 7.00–
12.00 óráig! Zsenge tök: 100 Ft/kg, valamint kapható újhagyma, burgonya, sárgarépa,
zöldségzöld, kapor, karalábé. A sárbogárdi önkormányzati kert kínálata hétrõl hétre
bõvülni fog!

Gilicze Tamás egyetemi hallgató

HÁZASSÁGKÖTÉSEK
A következõ párok kötötték össze hivatalosan is
életük fonalát Sárbogárdon:

május 17-én
Végh Ramóna (Székesfehérvár) és

Nagy Attila István (Sárbogárd);

június 21-én
Plézer Rita (Sárbogárd) és
Erõs Ferenc (Sárbogárd).

A neveket az önkormányzat közlése alapján, a
házaspárok hozzájárulásával tettük közzé.
Gratulálunk! Sok boldogságot, bõséges gyer-
mekáldást, a nehézségekben kitartást kívánunk
az újdonsült házasoknak!

Szerkesztõség

A MADARÁSZ JÓZSEF
VÁROSI KÖNYVTÁR

NYÁRI NYITVA TARTÁSA:

2014. július 1-jétõl 27-éig
szombatonként zárva lesz,

nyitva: kedd–péntek
9–18 óra.
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