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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

Hódító
hadjárat

Szétszóródtunk a szélrózsa minden irányá-
ba az elmúlt két hétben. A királyi pár: La-
jos és Ani a dunai hajózási útvonalat tar-
tották ellenõrzésük alatt. Ági délfelé le-
ment a magyar hon térképérõl, biztosítani
a régi Hunnia területét. Balázs, a kerekes
lovag az ország déli és nyugati frontján
küzdötte le a kilométereket. Az Ormán-
ságban a sors iróniáját tapasztalta meg egy
kihalt úton, ahol egyetlen mentõautóval
találkozott több óra leforgása alatt, ami-
nek sikerült elütnie egy nyestet. Az osztrák
atyafiaknál õméltósága hõssé vált, amikor
egy bicikliútra tévedt anyakocát segített az
ólba terelni a helyi parasztokkal vállvetve.
Eközben három csapatunk a Balatont vet-
te be. Adri, Gergõ és barátaik a nyugati és
délnyugati részen folytattak küldetést,
csak egy hirtelen jött zivatar vette le õket a
lábukról egy pillanatra. Anikó nyaralónak
álcázva magát egy stratégiailag fontos pon-
ton vegyült a tömegbe. Jómagam drótsza-
máron kergettem szét az északi parton
gyülemlõ seregeket, és kis alattvalóimmal
a tihanyi echot kihasználva eresztettünk
csatakiáltást a többieknek hódító hadjára-
tunk sikerérõl.
A nagy harcban megedzõdve tértünk haza,
s felvértezve, újult erõvel rendezzük csata-
sorba a betûket.
Jó olvasást kívánunk e lapszámunkhoz is!

Hargitai–Kiss Virág

Nyerõ lecsók MiklósonNyerõ lecsók Miklóson
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NAPLÓ
Egy hónap nyári szünet után augusztus
15-én, pénteken ülésezett a sárbogárdi tes-
tület, 11 fõ részvételével. Vendégként
megjelent többek között Varga Gábor or-
szággyûlési képviselõ, Budavári Árpád, az
augusztus 6-án nyugdíjba vonult rendõrka-
pitány megbízott utódja és dr. Jancsó Zol-
tán, az orvosi ügyelet igazgatója.

Postafront
Varga Gábor a sárszentmiklósi posta ügyé-
nek állásáról számolt be: A polgármester
úr májusi megkeresése óta a nemzeti fej-
lesztési miniszterrel találkoztam és a mi-
niszterelnökséget vezetõ Lázár Jánossal
személyesen egyeztettem. Mint volt pol-
gármester, átérezte a feladat nagyságát, il-
letve annak abszurditását, hogy egy közel
13.000 fõs városnál, mely több település-
részbõl áll, egyetlen központi posta legyen.
Valószínûleg szakmapolitikai illetve poli-
tikai döntés kell, hogy szülessen. Felme-
rült a mozgó posta lehetõsége illetve állan-
dó posta visszaállítása. Ebben még tárgya-
lások folynak. Szeretném kérni az Önök
segítségét is, hogy amikor a parlament
visszatér az országházba a nyári szabadság
után, a lehetõ leghamarabb meg tudjuk ol-
dani ezt az ügyet. Azt gondolom, rajtunk
nem fog múlni, hogy visszakerüljön a posta
Sárszentmiklósra.
Nedoba Károly: Megadjuk, amennyi az
erõnkbõl és a lehetõségeinkbõl telik. Én
úgy gondolom, hogy ez túlnõtt rajtunk, ezt
csak a politika tudja megoldani. Amit Ön
itt most elmondott, az általánosság csak.
Májustól eddig mi történt? Miért nem volt
érdemi megbeszélés? Tudom, hogy nyári
szünet van, de az ügyintézés mûködik. Már
tudni kellene, hogy lesz-e valami, mikor
lesz. A mobil postázás nem megoldott do-
log. Sárbogárdon sokszor csak 1-2 ablak
van nyitva, sorban állnak az emberek, inge-
rültek emiatt. Ez senkinek nem jó. Lecsa-
pódik Önre is, ránk is. Ez a posta nem bírja
el a nagyobb ügyintézést. Nagyon remé-
lem, hogy megoldódik ez az ügy még ebben
az évben.

Személyes garancia

Varga Gábor: Ígéretet teszek, hogy meg
fogjuk oldani rövid idõn belül. Személyes
garanciát fogok vállalni arra, hogy ez
visszakerül valahogy. Amint kedvezõ vál-
tozás lesz a kérdésben, polgármester urat
tájékoztatni fogom.
Macsim András: Jönnek hozzánk az idõs
nénik meg bácsik, és minden egyes nap
megkérdezik tõlem, hogy mikor lesz posta.
Én mindig azt az ígéretet tettem, hogy a
képviselõ úr meg a polgármester úr min-
dent meg fog tenni azért, hogy posta le-
gyen. Szégyen, hogy egy ekkora városnak
egyetlen postája legyen. Az idõs nénik 30

fokos melegben mivel jönnek fel Miklós-
ról? Biciklivel? És jön a tél. Kérem szépen
a miklósi emberek nevében, hogy minél
hamarabb tegyenek a postáért valamit. A
legjobban az fáj, hogy összegyûjtöttünk
több mint 1500 aláírást, és a postás asszo-
nyok azt mondják, hogy hiába vergõdünk,
mert Miklóson úgysem lesz posta. Elhi-
szem, hogy a postamesternek sokkal jobb
dolga van, hogy oda csapódik le az egész
lakosság forgalma.
Nagy Tibor: Ha nagyvárosban adok fel egy
levelet, csekket, több idõt kell sorban állni,
mint most a sárbogárdi postán. De ott 10
percenként jár a helyi járat. Itt borzasztó
hátrányt okoz az utazás. Véleményem sze-
rint Sárbogárdnak a nagyságából fakadó
hátrányokra érdemes hivatkozni minden
egyes tárgyaláson. Ez statisztikai értelem-
ben kézzelfogható, mérhetõ.
Varga Gábor: Ezt minden egyes alkalom-
mal elmondjuk. Én ott látom a problémát,
hogy senki nem akar egy csekkért fölülni
egy buszra és 10 percet utazni, utána meg
várni még egy órát. Sárhatvan esetében a
mozgó posta kiválóan bevált. Olyan meg-
oldást fogunk találni, amit a lakosság elfo-
gad. Nem hiszem, hogy a Magyar Posta
gazdaságát megrendítené, ha visszaállna a
miklósi posta. De hogy tényleg az-e a leg-
jobb megoldás, azt vizsgálnunk kell.

Szatócsbolt

Etelvári Zoltán: Hatalmas ellenállás van a
postánál, amit azért nem értek, mert több
száz milliárd forint megy be havonta a pos-
tánál. De nekik nem elég ez a jövedelem,
lassan már szatócsbolt lesz, hogy a postai
vezetõk több 10 milliós jutalmakat kapja-
nak. Tudomásul kell venni, hogy a közigaz-
gatás malmai kegyetlen lassan õrölnek.
Ferencz Kornél: Mint biztosan az utolsó
ciklusát töltõ képviselõ azt gondolom,
hogy ennek a dolognak van egy másik terü-
lete is. Nekem volt szerencsém többször is
tárgyalni a posta vezetõségével. Én azt lá-
tom, hogy a posta – politikai döntés követ-
keztében – az elmúlt két évben, a posta li-
beralizációját illetõen jelentõs átalakulási
folyamatokon megy át. A posta 100 %-ban
közvetett módon állami tulajdonban levõ
szolgáltató cég; a politika elvárja tõle, hogy
gazdálkodjon nyereségesen, minél opti-
málisabban szolgálja ki a piacot. Ugyanak-
kor meg elvárjuk tõle, hogy ne zárja be azt
a fiókot, ami az õ rendszerében nem rentá-
bilis. Több funkciós lett ez a szolgáltató
ipar. Ha ennek elõnyeit nem is látjuk napi
szinten az ablakoknál, de megvannak,
mind a szolgáltatás színvonalában, mind a
gazdaságosságban.
Dr. Sükösd: A miklósi posta üzemeltetõje
egy olyan külsõs cég volt, mely 115 külsõ
postát mûködtetett. Úgy tûnik, hogy e vi-
szonylag nagy cég és a posta között kelet-

kezett egy feszültség. Mivel volt felmondá-
si idõ a bérleti szerzõdésben, a cég nyilván
jelezte a postának, hogy föl akarja monda-
ni a szerzõdést. Vártunk volna egy jelzést,
hogy esetleg a város, a politika ebbe bele
tudjon avatkozni. De az történt, hogy talán
hétfõn volt nálam az igazgató úr, kb. szer-
dán ott volt a levelünk, szerdán szélnek
volt eresztve az alkalmazott, és a követke-
zõ hétfõn bezárták az ajtót. Elvárható lett
volna a gondosság a posta részérõl. 4000
ember problémája ez, ami nem kevés.

Új kapitány

Bemutatkozott a Sárbogárdi Rendõrkapi-
tányság új, megbízott vezetõje, Budavári
Árpád alezredes. A vele készült interjút
lapunkban olvashatják.

Szembesítés „Shárlemmel”

Nagy: Szeretném felhívni a figyelmét, hogy
Ön egy olyan pillanatban került Sárbogárd
rendõrségének az élére, amikor a város
közbiztonsága összeomlott, felütötte fejét
a drog. Az elõzõ rendõrkapitánnyal meg-
beszéltük, hogy még két kérdést feltehe-
tek, de neki lejárt a munkaideje négykor,
belenevetett a képembe, nem hallgatott
végig. Az azt megelõzõ rendõrkapitány
csak a statisztikákkal bûvészkedett. Azt
várom el Öntõl, hogy kérjen tájékoztatást
az állománynak azon részétõl, akiket Sár-
bogárdról eltávolítottak 10-es nagyság-
rendben. Az emberek az utcán arról be-
szélnek, hogy a bûnözésben a rendõrök
részt vesznek. Szép feladat a sárbogárdi
rendõrkapitánynak itt a dolgokat helyre
rázni. Nagy sikert kívánok Önnek. Termé-
szetesen mindenféle segítséget megadunk.
Budavári Árpád: Jöjjön el hozzám, és azo-
kat a problémákat, amiket most felvetett,
bontsa ki nekem. Érdemben fogok tudni
lépni, válaszolni, amennyiben mélységé-
ben ismerem a problémákat. Sem az elõ-
deimmel, sem a múlttal nem kívánok fog-
lalkozni. Nekem az a dolgom, hogy a jövõt
építsem itt. A drogkérdésben egyedül a
rendõrség kevés. Óriási összefogásra van
szükség, hogy a legkisebb eredményt is el-
érjük az ügyben. Az iskoláknak, az egész-
ségügyi, gyermekjóléti szerveknek, az ön-
kormányzatnak és a rendõrségnek egy-
aránt van feladata.
Nagy: Köszönöm, elfogadom a meghívást.

Jobb lett volna…

Etelvári: Az a szóbeszéd is járja Sárbogár-
don, hogy az egyenruhás a hatóságtól is
van, aki terjeszti a drogot. Sárbogárdon
volt egy betöréshullám tavaly októbertõl
decemberig, ami több milliós kárt okozott.
Tudomásunk szerint egy embert sem kap-
tak el. Amikor a rendõrök gyalog sétálnak,
azt jó néven veszi a lakosság.
A képviselõ felhívta még a figyelmet a szá-
guldozó fiatal autósokra, motorosokra is,
illetve véleménye szerint néhány rendõr-
nek a körmére kellene nézni.
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Hozzátette: Tisztelet a kivételnek, mert a
fiúk nagyon rendes és nagyon nehéz mun-
kát végeznek. Én nem irigylem, és nem
bánom, hogy nem lettem rendõr.
Többen: Pedig jobb lett volna.
Etelvári: Akkor már nyugdíjban lennék
régóta. Azokat az embereket kapják el,
akik egész nap lófrálnak és éjjel járnak dol-
gozni. Tényleg szolgáljunk és védjünk, ne
zaklassunk és büntessünk.
Budavári: Biztosítva lesz azoknak a nyu-
galma, akik dolgoznak, becsülettel élnek,
és nem lesz nyugtuk azoknak, akik ezek-
nek az embereknek a mindennapi nyugal-
mát akarják megkárosítani. Ezek olyan tö-
rekvések, amikre minden tisztességes
rendõr fel van készülve és ezeket vallja ma-
gáénak. Nem azt kérem Önöktõl, hogy di-
csérjék a rendõröket. Ismerjék el a munká-
jukat, mert a sárbogárdi rendõrök is sokat
és jól dolgoznak. De látni akarom a hibá-
kat is, azokat a jelenségeket, amik az álta-
lános vélekedés mögött negatív éllel lép-
nek fel. Egy rendõr szolgálaton belül és kí-
vül is rendõr marad. A Sárbogárdi Rend-
õrkapitányság nagyrészt olyan rendõrök-
bõl áll, akik itt is élnek. Ha hibáznak em-
berként, akkor azt a hibát is Önök között
követik el, és Önök ezt látják. Ez épp akko-
ra elõny, mint hátrány, mert ezeknek az
embereknek az édesanyjuk itt hajtja álom-
ra a fejét, a gyerekük itt jár óvodába, isko-
lába, a párjuk itt dolgozik, és nemcsak
hivatásbeli kötelességük a rend biztosítása
Sárbogárdon, hanem szellemi, állampol-
gári kötelességük is.

Éves ügyeleti összegzés
Az orvosi ügyelet 2013. évi tevékenységé-
rõl adott számot az ügyeleti szolgáltató
képviselõje.
Dr. Sükösd bevezetõként kifejtette: A kis-
térségi társulás megszûnésével volt szük-
ség ügyeleti szolgáltató keresésére, tekin-
tettel arra, hogy 1-2 helyi, vagy közeli orvos
jelentkezett csak az orvosi ügyelet ellátá-
sára. Mindenképpen szükségünk van egy
olyan külsõ szolgáltatóra, mely az állam-
polgárok biztonságát folyamatosan tudja
garantálni.
Dr. Jancsó Zoltán: Az Orvosi Nonprofit
Kft. stratégiai és megbízott szakmai veze-
tõje vagyok. 21 telephelyen biztosítunk az
országban ügyeleti szolgáltatást, ami több
mint 700.000 fõt jelent. A sárbogárdi for-
galom napi 8-10 beteg ügyeleti ellátását je-
lenti, aminek kb. a 20 %-a hívás. Napi 6-7
olyan beteg van, aki a rendelõben fordul az
ügyelethez segítségért. Ilyen lakosságszám
és forgalmi adatok mellett nyugodt körül-
mények mellett ellátható az ügyelet. A
gyermekek ellátása az országos ellátáshoz
képest magasabbnak tûnik, de õk is inkább
a rendelõben veszik igénybe az ellátást. A
hívásszám nem tûnik magasnak. Az összes
eset 17 %-a kerül továbbutalásra valami-
lyen kórházba. Érdekes módon általában
ezeknek a kétharmada mentõ szokott len-
ni, itt azonban kb. a felét kell a mentõszol-
gálat igénybevételével bejuttatnunk a kór-
házba. A mentõkkel közös diszpécserszol-

gálattal dolgozunk; aki az ügyeletet hívja,
az a székesfehérvári irányítócsoportot hív-
ja; az ottani kollégák döntik el, hogy a
mentõt, vagy az ügyeletet küldik, vagy in-
kább tanácsot adnak a betegnek.

Az orvos alkalmazkodjon

Nedoba: Bensõséges kapcsolataink van-
nak az orvosainkkal. Ebbõl kifolyólag itt az
orvosoknak kell a lakossághoz alkalmaz-
kodni. Jöttek Önök, és a lakosság úgy érzé-
keli, hogy az ügyeletben a jogszabályokat
akarják betartani, és nem olyan empatiku-
sak a betegekkel. Az emberek nem ehhez
szoktak, még ha helytelen is.
Dr. Jancsó Zoltán: Jogszabályi szinten a
központi ügyeleti ellátás a sürgõsségi ellá-
tás körébe sorolódik be. Nem lehet azt
mondani, hogy egy központi ügyeletre ki-
zárólag sürgõsségi kórképekkel szabad
fordulni, mert a betegnek nem kell tudnia
eldönteni magától, hogy sürgõsségi kór-
kép, vagy nem, ami neki éppen panaszt
okoz.
Dr. Jancsó elmondta még, hogy két helyi
kolléga van: Somogyvári doktornõ és
Roshdi doktor, van egy kolléganõ, aki
mentõorvosként dolgozik a területen, va-
lamint Székesfehérvárról jár egy kolléga.
Õket általában 3-4 olyan kollégával kell
még kiegészíteni, akik leggyakrabban Bu-
dapestrõl és környékérõl érkeznek. A ta-
pasztalatok függvényében igyekeznek sze-
lektálni.
Etelvári: Sokat fizetek azért, hogy Önök
meggyógyítsanak, és elõre fizetek. A váro-
sunk fizet 13 milliót Önöknek. Írja a beszá-
molóban, hogy „komoly figyelmet fordí-
tunk a megfelelõ munkakörülmények biz-
tosítására” … hogy nézze a tévét a doktor,
meg aludjon, ha odamegy a beteg, nehogy
kijöjjön, mert éppen olyan meccs van, ami
érdekli. „Orvosainktól elvárjuk a magas
szakmai színvonalat és empatikus munka-
végzést, amelyet folyamatosan ellenõr-
zünk.” Tavaly karácsonykor egy hajlékta-
lannak kinézõ orvos fogadott minket, ta-
lán még részeg is volt. (Késõbb kiderült,
hogy ez az orvos már nem dolgozik az ügye-
letben. Szerk.)

Ha sérelem ér
Dr. Jancsó Zoltán: Ha egy beteget sérelem
ér, akkor joga van elmondani és intézke-
dést kérni. Konkrét esetre tudunk konkrét
választ adni. A székesfehérvári irányító-
csoportot az OMSZ diszpécserei alkotják.
Van egy protokoll, hogy mit kell kérdezni-
ük. Ma Magyarországon egy fõnek az ál-
lamkasszából átlagosan 81 Ft jut havonta
központi orvosi ügyeleti ellátásra. Ezt az
önkormányzat itt 94 Ft-tal egészíti ki.
Dr. Jarabin János, a helyi orvosok kollegi-
ális vezetõje: Ha azt akarjuk, hogy az ügye-
let jól mûködjön, annak az az alapja, hogy
visszajelzést kapjon a szolgáltató.
Jarabin doktor szerint aki panaszt, észre-
vételt tesz a szolgáltatással kapcsolatban,
annak nem kell semmilyen retorziótól tar-
tania, már csak azért sem, mert számos

jogszabály szabályozza az orvosok tevé-
kenységét, hogy megfelelõ stílusban te-
gyék a dolgukat. Az információáramlás
elõsegítésében fölajánlotta közremûködé-
sét.
Dr. Sükösd: Közbeszerzés útján került ki-
választásra a szolgáltató. Volt egy olyan
ajánlat, ami 30 %-kal alatta volt az átlag-
nak, és a szakmai kontrollt biztosító
ÁNTSZ-es fõorvos azt mondta, hogy nem
is érdemes megnézni, mert abból nem lesz
ügyeleti szolgáltatás. A kiválasztás elve in-
kább volt szakmai, mint az, hogy pénzt spó-
roljunk

Sportkomplexum –
helyszínváltás

A Sport–Árpád–Fenyõ utca–Ady Endre
út által határolt terület szabályozási tervé-
nek módosítása szükséges a tervezett
sportkomplexum (sportcsarnok és uszo-
da) miatt.
Dr. Sükösd: Felmerült annak a lehetõsége,
hogy a két intézményt csak akkor lehet
együtt létrehozni, ha a sporttelepre kerül.
A Magyar Labdarúgó Szövetség is felzár-
kózott ehhez, mert õk egy nagy mûfüves
pályát szeretnének mellé tenni. Mindezt
olyan módon, hogy a sporttelep labdarú-
gó- és íjászfunkciója ne sérüljön, hanem
még tovább tudjon erõsödni. A kormány-
határozat szerint, amelyik önkormányzat
az önrészt biztosítani tudja, ott a tanuszo-
dának 2015. szeptember 1-jén nyitni kelle-
ne. Ha a Nemzeti Sportközpontokkal meg
tudunk állapodni, akkor költségmegtaka-
rítást jelenthet az, ha van olyan infrastruk-
turális elem, amit nem kell kétszer megva-
lósítani. Ha ezt létre tudnánk hozni, akkor
kisvárosi szinten és a megyében is egészen
egyedülálló sportközpont jöhetne létre.
Nagy: Az eredeti elképzelés szerint a
sportcsarnokról volt szó, és mindenkinek
az elsõ gondolata az volt, hogy az iskolához
a legközelebb lehessen tenni. Ez már a
harmadik helyszín, és a töbörzsöki iskolá-
hoz ugyan egyre inkább közeledünk, de az
iskoláktól olyan messze kerül, hogy véle-
ményem szerint a testnevelésórák megtar-
tására nem alkalmas. Oda el kell jutni, és
ha dupla óra is van, a sárbogárdi futballpá-
lyáig csak jármûvel tudnak kimenni a gye-
rekek. Mi a biztosíték, hogy ha be is indul
egy ilyen járat, az mindig mûködni fog? A
meglévõ futballpálya megmarad az értel-
mezésem szerint, ugye?

Ne légy pedagógus

Dr. Sükösd: Olyannyira megmarad, hogy
van egy beadott és szerintem nagyrészt
megnyert MLSZ-es pályázatunk a meglé-
võ futballpályára és az öltözõre. A komple-
xum az Árpád utca felõli részre jön, a köz-
mûvek miatt is. A szabályozási terv módo-
sítását azért kell elkezdeni most, mert ha
kiemelt beruházás, akkor sem öt perc.

Folytatás a következõ oldalon.
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A testnevelésóra vonatkozásában én vol-
tam talán a legnagyobb harcosa annak,
hogy a komplexum legyen az Ifjúsági park-
ban, hogy ez mehessen gyalog. Ez azonban
merev ellenállásba ütközött a tanárok ré-
szérõl, komplett tanári karok mondták,
hogy ne akarjak én pedagógus lenni. So-
sem akartam. A móri kollégák azt mond-
ták, hogy ezt muszáj jármûvel megoldani.
Az uszoda járási központi jellege miatt ezt
mindenképpen szervezni kell, és ebbe bele
kell vonni a Klebelsberget. Nyilván köz-
ponti döntés fog születni, miután 35 hátrá-
nyos helyzetû járási központ kap uszodát,
és ez a járás összes iskoláját érinti. Én a he-
lyi buszszolgáltatóval is leülnék, mert ez
meglehetõsen fix.
Nagy: Ha a járás teljes egészét érinti, akkor
belátom, hogy két iskola kivételével, ahon-
nan gyalog megközelíthetõ lett volna az If-
júsági park, az összes többi iskola szem-
pontjából jelentéktelen a helyszínváltozás.
Az uszoda honnan fogja kapni a vizet?
Dr. Sükösd: Nem föltétlenül csak ez a je-
lentõs költség, hanem inkább a víz szinten
tartása. Kezdetben valószínûleg hálózat-
ról fogja kapni, de tárgyalunk már most az
önálló kútfúrás lehetõségérõl.

Ha víz, legyen termál

Nagy: Van-e a városban olyan meleg víz,
ami termálvíznek is használható?
Dr. Sükösd: Azt nem tudjuk. A palackozó
üzemnél 4 kút van 120 méteres talpmély-
séggel. 270 millió litert lehetne belõle pa-
lackozni évente, és ez egy vízbázis széle.
Nagy: A tájház mögötti bokrosban is
mondják, hogy van kút.
Dr. Sükösd: Nem tudom.
Nagy: Meglepve hallom, hogy nem tudjuk,
hogy a városban milyen fúrt kutak vannak.
Dr. Sükösd: Az engedéllyel fúrt kutakat el-
soroltam neked az elõbb.
Nagy: Én a lezárt kutakról beszélek. Ezek-
rõl van valamilyen dokumentáció?
Dr. Sükösd: Ha a tájháznál lenne meleg
víz, akkor lenne a focipályán is.
N. Kovács Zsolt: Az 50-es években folytat-
tak a környéken geológiai kutatásokat, kõ-
olajat kerestek. Azt nem találtak, vizet vi-
szont igen, de nem meleget.
Szõnyegi Lajos: Nincs termálvíz.
N. Kovács: Lehet, hogy van, de tudomá-
sunk nincs róla.
Nagy: Nem lenne érdekes ennek utána
nézni? Én tudom, hogy ez a lakosságot
erõsen foglalkoztatja.
Dr. Sükösd: Itt most nekünk csak gazdasá-
gosan kitermelhetõ vizet kell elõállítanunk
az uszodához, azt meg biztosan tudunk.
Ha a Nemzeti Sportközpontok akarnak és
tudnak költeni egy mélyebb vizsgálatra,
megteszik, ha nem tudnak, akkor beérik
ezzel.

A fiúk a bányában
A kõbánya faramuci helyzete is szóba ke-
rült a testületi ülésen. A bányászat során a
szükséges bérleti díjat a vállalkozó fizette,

majd megvette körben az ingatlanokat és
elkezdte túlbányászni a területet, amirõl
az önkormányzatot nem értesítette. Jelen-
leg a bányagödör középsõ része Sárbogárd
Város Önkormányzatáé, a bányászati jog
jogosultja a Dészolg Kft., a külsõ, lebányá-
szott területrész tulajdonosa pedig a bérlõ
egyik cége. Sajnos új szerzõdés megkötésé-
re nem került sor, mert a bérlõvel két éve
nem tudnak beszélni. Ahhoz, hogy a
Dészolg tárgyalási pozícióba kerüljön, il-
letve a mûszaki üzemi tervet meg tudják
hosszabbítani, a Dészolgnak szüksége van
egy igazolásra az önkormányzattól, hogy a
városi ingatlanon jogosult tartózkodni.

Kincs, ami nincs

Nagy: A zúzalék ára 3.683 Ft. Sárbogárd-
nak ez egy föld alatt lévõ kincse! Generáci-
ókon keresztül szolgálhatja a környezõ
építkezéseket. Mi ezt az értéket nem véd-
jük megfelelõ módon.
Dr. Sükösd: Akkor nem védjük megfelelõ
módon, ha nem engedjük a saját bányavál-
lalkozónkat, hogy legyen mûszaki üzemi
terve. Ha holnap idejön valaki, hogy kelle-
ne neki 67.000 tonna, azt tudjuk neki mon-
dani, hogy nem tudunk neki adni, mert
nem üzemel. Az útalapba fölhasználható
violittufa nem a mi területünkön van. Ha
tovább húzzuk az idõt, akkor a gödör köze-
pét nézegethetjük kézen fogva a Dészolg-
gal. Ahhoz, hogy helyzetbe kerüljünk és a
bánya körül lévõ rész tulajdonosával vitat-
kozni tudjunk, szükség van a mûszaki üze-
mi tervre, mert egyébként szimplán kirö-
hög bennünket. Magunk közt szólva más-
sal mi is ezt tennénk.

Bejelentések

Csalódás és szakítás

Nagy: 500.000 Ft-ot kapott az egyik labda-
rúgóklub, 1.150.000 Ft-ot a másik. A költ-
ségek kb. ugyanazok. Mindig Miklós kapja
a többet. Sárbogárdon szponzor nem lévén
nagyon nagy elmaradás volt. Kb. 2 millió
Ft-ot kellett odaadnom a képviselõi tiszte-
letdíjamból, hogy megmaradjon. Elcsú-
szott a gázszámla, vissza kellett kötni, rep-
kedtek a százezrek. Az önkormányzat arra
sem méltatott, hogy visszaadja a pénzt az
egyesületnek megítélt keretbõl. Bennün-
ket úgy tájékoztattak mindenhol, hogy
nyertünk 10 millió Ft-ot. Két hét múlva azt
mondták, hogy mégsem nyertünk, mert
majd ránk húznak egy ennél nagyobb volu-
menû felújítást – ezt említette is polgár-
mester úr ezen az ülésen. Újabb egy-két
hét eltelt, és az államtitkár elvitte a 10 mil-
lió Ft-ot Sárszentmiklósra.
Dr. Sükösd: Nem. Az MLSZ-nél tartalék-
ra tették az összes pályázatot, azt a pénzt
nem fizették ki senkinek. A miklósiak tel-
jesen máshol nyertek 10 milliót, amire
önállóan pályáztak. A bogárdira mi pá-
lyáztunk és pályázunk most is, mert ott
nincs olyan szervezeti rendszer, amelyik
pályázzon.

Nagy: Ezt az egyesületet néhányan tönkre
akarják tenni. 124 érvényes játékenge-
déllyel és orvosival rendelkezõ játékost
számoltam össze. Be akartam bizonyítani,
hogy Sárszentmiklós nem tudja az összes
gyereket megszólítani, és hogy ebben óriá-
si lehetõség van. Egy évig bírtam. Mindent
megtettünk, hogy a csapat bent maradjon
a megye 2. osztályában. De a csapat kivétel
nélkül azt szavazta meg, hogy a megye
3-ban kíván indulni. Nagy csalódás volt. A
keddi bizottsági ülésen az ügyrendi és jogi
bizottság vezetését átadtam a helyette-
semnek. Mielõtt megkaptam volna a testü-
leti anyagot számítógépen, elõzõ héten az
utcán megkiabáltak, hogy kit terjesztenek
kitüntetésre és ki fog nyerni. Kell-e ide
egyáltalán bizottság? Az ügyrendi és jogi
bizottságból kilépek. Itt nincsenek válasz-
tások, én nem fogok indulni.
Dr. Sükösd: Rendben. Azért arra még föl-
hívnám a figyelmet, hogy ha bárhol bárki
következetesen mond hülyeséget, attól
még nem biztos, hogy igazat mond. Arra
gondoltam, aki megállított.

Politikailag inkorrekt

Nedoba: Meg tudom erõsíteni, amit Tibor
mondott a kitüntetéssel kapcsolatban. Az
az illetõ engem is megkeresett, megkér-
dezte, hogy megszavazom-e, vagy nem.
Hozzáteszem, Fidesz-szimpatizáns. Én
tegnap hozzátettem, hogy számomra is tel-
jesen független, hogy mit szavazok, el van
már döntve, és õ kapja meg a kitüntetést.
Ezt politikailag inkorrektnek tartom. Fur-
csállom, hogy Erõs Ferenc a posta ügyében
nem szólalt fel, pedig Miklóson választot-
ták meg képviselõnek.
Erõs Ferenc: Megkérdezheted Varga
Gábort, az elsõk között szóltam neki, ami-
kor bezárták a postát. Azóta kapcsolatban
vagyok vele, tudok minden fejleményt.
Most itt hiába mondjuk el húszan is, akkor
sem fogják egyik napról a másikra kinyitni.
Majd akkor beszélünk róla, ha kinyitott.
Juhász: Lesznek a választások, és végre a
nyugdíjasklubok emberi szintû támogatást
kaptak.
Dr. Sükösd: Az elõttünk álló idõszakhoz
mindenkinek türelmet kívánok egymás-
hoz meg a helyi és egyéb politikai döntés-
hozókhoz.
Gilicze Tamás a sárbogárdi piacozók kép-
viseletében kérte, hogy a termelõknek le-
gyen biztosítva ingyen raktárhelység és il-
lemhely. Szükséges a piaci szerkezet ga-
ranciális renoválása is a csapadék miatt.
Jelezte, hogy elõadást szeretne tartani a
mûvelõdési házban Hogyan legyünk õster-
melõk? címmel.
Dr. Sükösd a testületi ülés termét javasolta
az elõadás helyszínének. Végül egyperces
néma fõhajtással emlékeztek két elhunyt
közéleti személyiségre: Pleizer Lajosra, a
megyei közgyûlés alelnökére, nyugalma-
zott sárosdi tanárra, valamint dr. Lendvai
György nyugalmazott fõügyészségi taná-
csosra.

Hargitai–Kiss Virág
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Új vezetõ
a kapitányság élén

BUDAVÁRI ÁRPÁD alezredes a Sárbogárdi Rendõrkapitányság új, megbízott vezetõje,
ugyanis elõdje, dr. Lasancz Zoltán augusztus 6-án nyugdíjba vonult. A követezõ be-
szélgetésben az új kapitány eddigi pályáját, célkitûzéseit, elsõ benyomásait, személyét
mutatjuk be kedves Olvasóinknak.

– Sárbogárdon mintha reggelire fogyaszta-
nánk a rendõrkapitányokat, gyakran vált-
ják egymást a székben különbözõ okokból
kifolyólag. Önnek ez mennyire jelent kihí-
vást?
– Az elõdöm nagyon szép karrier végén
nyugállomány elõtti idejét tölti. Hogyne
lenne kihívás itt dolgozni! Vártam a felada-
tot, készültem rá, most pedig csinálom.
– Ahol azt látja valaki, hogy gyakran vált-
ják egymást, oda nem olyan könnyû szívvel
megy, mint egy olyan helyre, ahol biztos
nyugdíjas állás van. Ön aktív korú férfi.
Hány éves?
– 41 éves vagyok. 1992 óta vagyok rendõr.
Van tapasztalatom, de van még bennem
ambíció is. Vártam ezt a feladatot és szeret-
ném jól csinálni.
– Úgy tudom, hogy van már rendõrkapi-
tányi tapasztalata.
– 2008 márciusától 2012 szeptemberéig ve-
zettem a Dunaújvárosi Rendõrkapitánysá-
got.
– Milyen iskolák révén jutott el eddig a po-
zícióig?
– Gimnáziumi érettségi után a Rendõrtisz-
ti Fõiskolára jelentkeztem 1991-ben. 2001-
ben szakvizsgáztam, 2009-ben mesterveze-
tõ-képzésben vettem részt, 2012-ben pedig
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendé-
szettudományi Karának rendészeti vezetõ
szakán szereztem újabb diplomámat.
– Semmi titkos vágy nem volt Önben másik
pálya iránt?
– Nem gondolkodtam azon, hogyan vá-
lasszak pályát. Nem voltam egy született
rendõr. Sürgetett az idõ, ültünk egy bará-
tommal az iskolapadban a leadási határidõ
elõtt egy nappal. Tudtam, hogy a magyar és
a történelem az, ami fekszik. Kiválasztot-
tuk a Rendõrtiszti Fõiskolát. Azt gondo-
lom, hogy életem egyik legjobb döntését
hoztam meg akkor. Megismerve a rendõri
pályát lett ez az élethivatásom, életcélom,
hogy jól végezzem a munkám.
– Bûnügyi vonalon haladt elsõsorban.
– Bár a fõiskolát közrendvédelmi szakon
végeztem, gyakorlatilag mindvégig bûn-
ügyi vonalon mozogtam. Az elsõ beosztá-
somban az adonyi rendõrállomás parancs-
noka lettem volna. Mivel fiatal kezdõ vol-
tam, azt mondták, hogy mielõtt oda me-
gyek, járjam körbe a kapitányság egységeit.
A bûnügyi osztályon kezdtem, és ott is ra-
gadtam. Kiváló kollégáim voltak. Sokat le-
hetett tõlük tanulni, és éppen egy kalando-
sabb korszakban kerültem oda, amikor sok
esemény volt, amiket ráadásul sikerrel de-
rített fel az egység. Ez meghozta a kedve-
met. Végigjártam a szamárlétrát, nem

szedtem kettesével a fokokat. Nyomozó,
kiemelt nyomozó voltam, aztán 1997-tõl
két évet a Budapesti Rendõr-fõkapitánysá-
gon töltöttem. Sok olyan ügy volt, kiemelt
életellenes bûncselekmények, amikben
rengeteget lehetett tanulni. Komoly beosz-
tásban lévõ tagjai a rendõrségnek, akikkel
ott együtt dolgoztam.
– Tudna említeni olyan országos ügyet,
aminek felderítésében akkor részt vett?
– Seres Zoltán megölésénél én vezettem a
helyszíni szemlét. Egy váci kettõs ember-
ölés volt az utolsó, amiben részt vettem.
Nagyon jó inasévek voltak ezek. Aztán
visszakerültem Dunaújvárosba kiemelt fõ-
nyomozóként. Fél év elteltével alosztályve-
zetõ-helyettes lettem, majd alosztályvezetõ
2003-ban.
– Nem volt szokatlan az iroda a helyszíni
munka után?
– Nem egyszerre szakadtam el az utcától.
Egy alosztályvezetõ-helyettes még sokat
van utcán, de már kicsit irányít, egy alosz-
tályvezetõ operatív irányítást végez, egy
bûnügyi osztályvezetõ stratégiai irányítást,
a rendõrkapitányi pozíció pedig már egyér-
telmûen stratégiai irányító pozíció. A kapi-
tányi beosztást követõen fõkapitányi bizto-
si feladat várt rám Bicskei Rendõrkapi-
tányságon, aztán a megyei bûnügyi osztály
vezetõje lettem, ahol megint az ügyek kö-
zelébe kerültem. A megyei kiemelt életel-
lenes és vagyoni cselekmények nyomozásá-
nak irányítása, illetve a megye bûnügyi
szakmai munkájának irányítása lett a fela-
datom.
– Ebbõl a pozícióból már Sárbogárdra is
jobban rálátott. Akkor annyira nem isme-
retlen Önnek ez a terület.
– Ismeretlen és ismert is egyaránt. A kapi-
tányi feladat ismert, de egészen más egy 50
ezres nagyvárosban meg ahhoz tartozó
agglomerációban mûködtetni egy kapi-
tányságot, mint családiasabb légkörben.
– Habár itt meg a távolságok nagyok.
– Számos feladat jelentkezik minden kapi-
tányságon. A helyi adottságok mentén kell
egy kapitánynak tennie a dolgát.
– A felmért feladatok közül rangsorolta-e
már, hogy mi lesz az elsõ, aminek nekilát?
– Meg kell ismernem ezt a területet, az itt
élõ embereket, az õ gondjaikat, hogy a ka-
pitányság dolgozói milyen körülmények
között látják el a munkájukat. Most járom
körbe a polgármestereket, aztán az ügyész-
séget keresem fel. Késõbb szeretném a pol-
gárõrségeket is végigjárni, mert õk fontos
kapocs a lakosság és a közrendvédelemben
dolgozók között. Ha van rá igény, szívesen
megjelenek a lakosság elõtt is.

– Mi ez elsõ benyomása a területrõl, a kapi-
tányság dolgozóiról, az emberekrõl?
– Az ismerkedés fázisában vagyok, az em-
ber ilyenkor nem szívesen formál véle-
ményt. Azt láttam, hogy tisztességes mun-
kát végeznek a kollégáim, és a területen élõ
emberek közül, akikkel találkoztam, elkö-
telezettek e vidék közbiztonságának ügyé-
ben.
– Hosszú távra tervez?
– Igen. A feladatomat nem határidõkre ter-
vezem, hanem egy folyamatot akarok itt
képviselni. Azt szeretném, hogy az itteni
emberek nyugodtan, tisztességesen tudja-
nak élni, és hogy a rendõrség minden tõle
telhetõ segítséget megadjon ehhez. Hogy
mennyit kell változtatni, mennyit kell eh-
hez dolgozni, az majd eldõl. Hogy mennyi
idõ áll rendelkezésemre, azt nem én dön-
töm el. Én szeretném ezt jól csinálni, és ad-
dig csinálni, amíg lehet.
– Személyesen Önhöz fordulhatnak az em-
berek a problémáikkal?
– Egy rendõrnek ez alapvetõ rendeltetése.
Nekem, mint vezetõnek különösen fontos,
hogy az emberek bizalommal forduljanak
hozzám, hogy halljam a problémákat.
– Mennyire türelmes, toleráns a kritikák-
kal szemben?
– Az a rendõr feladata, hogy figyeljen a kri-
tikákra. Szûrje le azt, ami valós, abban lép-
jen, ha pedig zsigeri vélemény van, azt
gyomlálja ki. Az itt élõ emberek közül nem
36 ezerrel kell foglalkoznom, hanem lehet,
hogy csak háromszázzal. Õk azok, akik a
problémákat jelentik. Ha a megfelelõ em-
bereket, jelenségeket megfelelõ módon
kezeljük, akkor azzal sok mindenre választ
adunk. Nem az a cél, hogy a rendõrség ráte-
lepedjen egy-egy területre, hanem az, hogy
vigyázzon egy területre, hogy a problémák
gyökerét találja meg. Ha ezeket megtalál-
juk, akkor nyugton lehet az, aki tisztessége-
sen akar élni, és nem lehet nyugton az, aki
nem.
– Van-e családja, gyermeke? Mivel tölti a
szabad idejét?
– Egy kislányom van, 12 éves, Pannika.
Amennyit tudok, vele vagyok. Nem egy
háztartásban élünk. Boldog párkapcsolat-
ban élek. A magánéletem egy része a foci
körül forog.
– Csapatban játszik, vagy barátokkal?
– Nem játszom, egy felnõttcsapatot veze-
tek.
– Régen sportszerûen futballozott?
– Nem. Birkóztam és dzsúdóztam. A foci a
barátom.

Hargitai–Kiss Virág
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Immáron 6. alkalommal került megrendezésre a várva várt va-
dásznap Alapon. Idén is összegyûltek a barátok, kollégák és a
zsákmányszerzés szerelmesei. A vadászhimnusz közös eléneklése
után Méhes Lajos, a Sárréti Egyetértés Vadásztársaság elnöke
nyitotta meg a rendezvényt szombaton délelõtt. Varga Gábor or-
szággyûlési képviselõ valamint Oláh Csaba és Pektó Lajos is kö-
szöntötték az összegyûlt közönséget.
A kiemelkedõ vadászati díj, a Hubertus Kereszt ezüst fokozatát
Cseh István és Takács János vehették át. Mindketten aktívan
részt vesznek a vadásztársaság életében. A díjat munkásságukkal,
környezetük elismerésével érdemelték ki, a vadért és élõhelyéért,
a természet megóvásáért sokat tettek.
Somogyi Ferenc és Szabó János is díjban részesültek.
Majd közösen átsétált az érdeklõdõ tömeg a hagyományos koszo-
rúzásra. Akik lelki felfrissülésre vágytak, Mészáros János atya
Szent Hubertus-miséjén vehettek részt. Trófeák, méretes agan-
csok között szólt az ünnepi prédikáció.

Különleges dologra lettem figyelmes az ima közben: egy vadász-
kutya is csatlakozott a tiszteletüket állva kimutató emberek közé,
két mellsõ mancsával egy padra támaszkodva. Így teljes mérték-
ben részt vett a misén õ is. Talán már sejtette, hogy a következõ

programon már õk lesznek a
fõszereplõk. Vadászkutya-
bemutató következett ugyan-
is, valamint durrogtak a pus-
kák, rotyogtak a bográcsok:
megkezdõdött a koronglövé-
szet és a fõzõverseny. Emel-
lett Németh Attila, a Világjá-
ró Magyar Vadászklub elnö-
kének élménybeszámolót is
hallhattuk.
Méhes Lajosné polgármester
asszony és Nyikosné Katzen-
berger Erika, a járási hivatal
helyettes vezetõje fácánlevest
kínáltak, amibe szívük, lelkük
is belekerült. De más sem panaszkodhatott éhségre, hiszen Nagy
Dezsõ és több nagyszerû szakács is remekelt az õzpörkölt, babgu-
lyás, halászlé elkészítésében.
Amint megteltek a hasak, elkezdõdhetett a szem legeltetése. Lát-
ványos táncos formációk léptek színpadra: a sárbogárdi Belly
Kids gyermek-hastánccsoport, az alapi Ten Dance tánccsoport,
Szõke Fanni és Radnai Zoltán, az alapi Mezõföldi Tücskök és
Kistücskök, a sárbogárdi Black Horse Country Club, valamint Bí-
ró Kriszta gyermekdalokkal. A mûsorok alatt egy szivárvány színû
felhõ is odakúszott a színpad fölé.

A késõbbiekben a Shadows 64 Memorial Band, Heller Tamás hu-
morista, Tamon Erika és Csuti Csaba nótaénekesek biztosították
a jó hangulatot. Este szabadtéri bál várta a mulatni vágyó közön-
séget.

A rengeteg munka, készülõdés meghozta gyümölcsét; idén is zök-
kenõmentesen, csodaszép idõben zajlott le a rendezvény.

Széchenyi István szavaival zárnám a gondolataimat, magam sem
kívánhatnék mást a vadászainknak: „A vadászat: vadûzés és er-
dõzúgás, de több erdõzúgás.”

Mágocsi Adrienn

VADÁSZNAP ALAPONVADÁSZNAP ALAPON
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Nagyhörcsökiek találkozója másodszor
Második alkalommal hirdettek találkozót
a volt és jelenlegi nagyhörcsökieknek, az
ide kötõdõ embereknek. S mivel olyan jól
sikerült tavaly az elsõ, most dupláztak az
együtt töltött napok számát illetõen is.
Szombat délelõttõl folyamatosan érkeztek
a résztvevõk családostól. Sátrat állítottak,
pavilont, napernyõt – minden eshetõségre
felkészülve, bár az idõjárás nagyon kegyes
volt a hétvégén.
Rozgonyi zeneszóval festette alá a vidám,
izgatott nyüzsgést. A betoppanókat üdvri-
valgás, puszi, ölelés fogadta, meg aztán
volt mivel koccintani is. Persze, mindenki
hozott valamit magával az emlékein kívül
is, hogy ne maradjon éhen senki a két nap
alatt. A kondérban fõtt az ebéd, és idén bü-
fé is nyílt a helyszínül szolgáló dombtetõn.
Külön színvoltként a nap folyamán tiszte-
letüket tették a rendezvényen a sárhatvani
dalos asszonyok, és közös játékot is tervez-
tek szórakozásképpen.
Amikor összetalálkoztam Nagyhörcsökön
Vincze Gyuláné Orsival, említette, hogy
papírra vetett egy humoros kis mesét
Hörcsökrõl, amit íme, közre adok:

„Mese, mese, mátka,
Pillangós madárka,
Úri bunda, kopasz kutya
ugorj a Dunába...

Réges-régen történt, amikor a török vész elõl
nagyon sokan elmenekültek lakóhelyükrõl
az emberek. Mentek, mendegéltek, túl a Ti-
szán, túl a Dunán, amikor egy szép, csendes,
ligetes területre értek a szekérkaravánok. El-
fáradtak az emberek és az állatok, sírtak a
gyermekek, ezért Hörcsög vitéz megálljt pa-
rancsolt népének pihenésre.
Volt itt minden: víz, jó föld, árnyat adó er-
dõk, legelõk az állatoknak, ezért a vének ta-
nácsa úgy határozott, hogy nemcsak megpi-

hennek, hanem megtelepednek az életet adó
víz mellett.
A vándorló parasztok földkunyhókat építet-
tek maguknak, és az erdõ adta anyagokból
házat építettek vezérük számára. Közel s tá-
vol sem szomszéddal, sem ellenséggel nem
találkoztak. Dolgos népek lévén megmível-

ték a földeket, legeltették az állatokat a pusz-
tán. Gyarapodott, fejlõdött a közösség, el is
nevezték Hörcsögpusztának.
Nem is volt semmire bajuk azon kívül, hogy
betakarítás alatt osztozniuk kellett a telepü-
lést ellepõ hörcsögökkel. Bizony, sokan úgy
vélték, hogy irtani kell a szemtelen betakarí-
tókat. Hörcsög vitéz azonban türelemre in-
tette népét, mert úgy gondolta, hogy a neve
után elnevezett kis állatokat az isteni gondvi-
selés vezérelte a településre. A kis állatok
nem bántották a betakarított takarmányt, de
a tarlókat letakarították simára, és akkora
buckákat csináltak, hogy hepehupás lett az
egész vidék.
Amikor az emberek úgy döntöttek, hogy fel-
dúlják a kis állatok kolóniáját, váratlanul
menekülõ embersereg tûnt fel, akik rossz hírt
hoztak: nyomukban a török, rabol, foszto-
gat, elviszi az asszonynépet és a gyerekeket!
„Meneküljünk, meneküljünk!” – készülõdni
kezdett a puszta népe. Ám reggelre, mire fel-
ébredtek, eltûnt az út, és egy hatalmas domb
emelkedett helyette, amit éjszaka a hörcsö-
gök ástak, építettek. A török kémek elvesztet-
ték a nyomot, így nem tudták feldúlni a tele-
pülést, másfelé kellett menniük.
Az emberek megbékéltek a hörcsögökkel és
minden õszön hagytak nekik téli élelmet a
tarlón, ezért aztán a buckák is kisebbek let-
tek, inkább lefelé építkeztek a hörcsögök.
Így volt, mese volt, de Hörcsögpuszta (a je-
lenlegi Nagyhörcsök) és az ott található Tö-
rökdomb õrzi a történetet!”
Nagyhörcsök remek hangulata nemcsak a
találkozók alkalmával ragadja magával az
oda látogatót. Érdemes biciklivel vagy gya-
log elbarangolni és felfedezni a pusztát, hi-
szen közel van, és kiváló kirándulóhely a
kikapcsolódni vágyóknak!

Hargitai–Kiss Virág

Falunap és gyereknap Pusztaegresen
Örömmel láttam, hogy július 19-én sok
ember jött ki a Pusztaegresi Sportpályára.
Egész napos programokkal vártuk az ér-
deklõdõket. Nem volt unatkozás sem a
gyerekeknek, sem a felnõtteknek.
A falunapot Varga Gábor országgyûlési
képvelõ és dr. Sükösd Tamás polgármester
nyitották meg.
A beszéd után a helyi pomponos lányok
köszöntötték táncukkal a focistákat. Ez-
után megkezdõdött a kispályás labdarúgás
és a fõzõverseny. A gyermekeket légvár,
trambulin, ökosátor, arcfestõ, csillámteto-
váló, üdítõ, palacsinta, cukorka, csoki és
bohóc várta, aki a mûsora után lufikat haj-
togatott.
Az urakra és a hölgyekre is gondoltunk:
nekik borkóstolóval kedveskedtek a ma-
gyar ruhába öltözött asszonyok. Délelõtt
folyamán megérkeztek a sárbogárdi men-
tõsök, a sárbogárdi tûzoltók, akik egy

roncsautót vágtak szét, és a rendõrség dol-
gozói, akik fegyverbemutatót tartottak az
érdeklõdõknek.
Délre Csesznegi István megfõzte a halász-
levet és várta az éhes embereket. Az ebéd-
hez a nótaszót a Pusztaegresi Rozmaring
Nyugdíjasklub biztosította. Ezután megér-
keztek a fellépõk is: Magyar Rózsa, gyer-
mekhastáncosok, Lelkes György, Pányi Já-
nos és Dávid Renáta. Az egész napos han-
gosításról Pauser Miklós gondoskodott.

A nap még nem ért véget, mert este nyolc
órától kezdõdött a bál, amelyen Csizmadia
János zenélt egészen reggel fél hatig.
Köszönetemet szeretném kifejezni mind-
azoknak, akik bármilyen formában segí-
tették, hogy megrendezésre kerüljön a fa-
lunap: Sárbogárd Város Önkormányzata,
Vertikál Zrt., Domján János, Merkl László,
Sárbogárd Áruház, Kalória Diszkont, Fa-
gyöngy Virágbolt, Molnár Szilvia, Gilicze
Tamás, Miklósi Gazdabolt, Fõtéri cukrász-
da, Hérincs József, dr. Sükösd Tamás, Far-
kas Tibor, Farkas Ferenc, Dala Lajos, Sza-
badi József, Rostás István, Jencski József,
Vagyóczki Gyula, Bíró Ferenc, Zsoldos Ist-
ván, Takács Ferenc, Sztupa Ferenc, Süveges
Brigitta, Harangozó Géza, Molnár István,
ifj. Érsek Ferenc, Huszár Gábor, Küngös te-
lepülés, és valamennyi támogatónak.

Érsek Enikõ
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Falunapi mulatozás Nagylókon
A XII. Nagylóki Falunapokon rengeteg programban vehettek
részt a falu lakói és az ide látogatók. A cukorka, vattacukor, kü-
lönféle édességek árusai mellett megjelentek helyi termelõk, így
Farkas Tibor és felesége is, akik különféle mézeiket árusították. A
gyermekek fölülhettek a körhintára, kisvasútra, de dodzsemezni
is lehetett.
A színpadon mindhárom napon fellépõk szórakoztatták a kiláto-
gatókat. A részben helyi kötõdésû Shadows 64 zenekar mellett
felléptek az Erõs testvérek, Dred & Doris, valamint koncertet
adott a nemzeti rockzenét játszó Kárpátia és a Megasztárból is-
mert, vietnami származású popénekesnõ, Hien.
A koncertek mellett természetesen rengeteg program várta a falu
lakosait. Szombaton zajlott az utcák bajnoksága, ami után jól
megérdemelt ebédet fogyaszthattak el a résztvevõk. A délutáni
programok is izgalmasan alakultak; a kora délutáni motoros fel-
vonulást követõen kempobemutatót, valamint a NAV Bevetési
Osztályainak speciális kutyáinak bemutatóját láthattunk, emel-
lett lehetett hõlégballonozni és két Dream Girls-táncbemutató
között lehetõség nyílt karaokézni is. Bár a délutáni mûsorokba
egy kicsit bekavart a keletrõl jövõ zápor, így nem mondható, hogy
felhõtlen volt a szórakozás, mégis, az esti Hien-koncert után haj-
nalig tartó diszkóban szórakozhattak a kikapcsolódni vágyók.
Vasárnap a délelõtti órákban borversenyt tartottak, majd az ebéd
mellé Békési Kocsor Irén nótaénekes mûsorát hallgathatták.
Ebéd után a helyi együttesek szórakoztatták a színpad elõtt össze-
gyûlt tömeget, a Nagylóki Bakakórus, majd a Nagylóki Népdalkör
és Citerások, a Szöszölõ néptáncosok és a szomszéd településrõl a

Hantosi Népdalkör is adott egy rövid mûsort. Vasárnap délután
zenés, táncos mûsorokon vehetett részt a sokaság, mint például
Varga Viktória zenés mûsorán, vagy a Pyrgos Görög Zenekar és
Néptánccsoport elõadásán, de a nap meglepetése az elsõ magyar
skótdudás volt.
Az esti órákban léptek fel az Erõs Testvérek, akik mulatós sláge-
reket agrárrock stílusban adnak elõ (õk egyébként pár éve Sárbo-
gárdon is megfordultak). Dred & Doris mûsora után Farkas Jen-
ser Balázs koncertje következett, aki szintén döntõs volt a fentebb
említett tévés mûsorban, így mondhatjuk, hogy a XII. Nagylóki
Falunapokon igazi megasztárok léptek föl.

Hargitai Gergely

Nyerõ lecsók
Miklóson

Idei évben kevesebb csapat fõzött, mint az elmúlt esztendõkben,
viszont a családias, jó hangulat töretlen volt. A civil csapatok mel-
lett politikai pártok is indítottak versenyzõ csapatot. Az ízletes
alapanyagot az önkormányzat saját kertjébõl biztosította Nagy
Dezsõ és közmunkáscsapata. A zsûriben a tavalyi évhez hasonló-
an Domján János, Macsim András, valamint Kiss Istvánné ültek.
A szép ruhába öltözött Csanádi Cinta és Rebeka, Mádi Dorina,
Koska Alexandra szervírozták az ítészek elé a lecsó különféle
variációit.

Az ebédet és eredményhirdetést követõen sziesztában játékos
sorversenyt rendeztek, amin tizenéves fiatalok indultak nagy lel-
kesedéssel, mókázva, amin rajtuk kívül a nézõk is nagyon jól szó-

rakozhattak. A kicsi gyerekek is kipróbálhatták erejüket, sikerrel,
hisz sikerült elhúzniuk a lovaskocsit.
A lecsófõzõk közül az elsõ helyezett a 13. szerencseszámú, Jövõre
jobb lesz nevû csapat lett, a második helyezett a Vadmalacok (Ba-
logh Laciék), a harmadik pedig a kosarasokból álló Bombers csa-
pata lett. Különdíjban részesítették a legfiatalabb csapatot, akik
Száguldó demizsonok néven az abai gimnáziumból érkeztek.
Senki nem bánta meg a részvételt, reméljük, jövõre többet csatla-
koznak a fesztiválhoz.

Mágocsi Adrienn
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Család, hivatás, közélet
MAGYAR JÓZSEF tanár úr – életének „háromnegyed évszáza-
dát” betöltve – kapta meg általános iskolai tanári aranydiplo-
máját a Pécsi Tanárképzõ jogutódján, a Pécsi Tudományegye-
temen, majd augusztus 20-ai nemzeti ünnepünkhöz kötõdve
díszpolgári kitüntetésben részesítette a helyi önkormányzat,
amihez tisztelettel gratulálunk! Ennek apropóján beszélgettem
Józsi bácsival.

– Kérem, beszéljen a családról, mely elindította egy szép hivatás irá-
nyába, mutassa be saját családját!

– Gazdálkodó, földmûves család gyermekeként teltek fiatalkori
éveim. Szüleim (különösképpen édesanyám), szorgalmazták kö-
zépiskolai továbbtanulásomat. A családtól örökölt munkaszere-
tet, kötelességteljesítés segített abban, hogy tanulmányaim telje-
sítésével megszerezhessem tanítói oklevelemet. Ezt követte a 2
éves katonai szolgálatom. Leszerelésem után újból a Sárkeresz-
túri Általános Iskolánál dolgoztam. Itt ismerkedtem meg a kezdõ,
fiatal, matematika–fizika szakos, leendõ feleségemmel, aki min-
denben támogatta munkámat, különösképpen az idõigényes
helytörténeti kutatásaimat. Segítettük egymást a hivatás teljesíté-
sében. 1968-tól helyben, Sárszentágotán kaptunk tanári állást,
nyugdíjazásunkig itt tanítottunk. Szüleimmel közös házunk to-
vábbvitte a több generációs családmodellt. Fiunk, menyünk fele-
lõs munkakörben dolgozó közgazdász. Unokáink tanulmányai-
kat végzik. Velük is szoros a kialakult családi összetartozás.

– Mondja el tapasztalatait a pedagógusi pályájáról!

– A tanítói, tanári életpálya nem csupán foglalkozás, hanem hiva-
tás. A nevelésben, oktatásban partnereknek kellett lennünk a
szülõkkel, amit nagymértékben segítettek a családlátogatások.
Szaktárgyaim szakszerû ellátását biztosította a szertári anyagok
gyarapodása, a szaktantermi rendszer. Pályámon örömet jelen-
tett tanítványaim tanulmányi versenyeken való jó szereplése, fõ-
leg történelembõl. Ez örömet jelentett minden pedagógus számá-
ra. Nagyon szerettem tanítani. A tanári magyarázatok módszerét
szívesen alkalmaztam a történelem vonatkozásában. A gyakorlati
oktatás a pályám utolsó szakaszában technika néven oktatott
tárgy volt, de több rövid magyarázat itt is szükségszerûnek bizo-
nyult. Tanárhiányos idõszakokban többféle tantárgy oktatására is
kaptam munkaköri beosztást. Nyilván ezek az idõszakok többlet-
munkát igényeltek.

– Hogyan alakult ki a közéletben való részvétele?
– A pedagógussal szemben elvárás volt a helyi közéletben való ak-
tivitás (ÁFÉSZ, Takarékszövetkezet, Megyei Honismereti Egye-
sület (a Hazafias Népfront keretén belül). Helyi tanácstag, majd
önkormányzati képviselõ voltam 1970-tõl kezdve nyugdíjazáso-
mig. Egy-egy ciklusban kaptam mandátumot megyei tanácstag-
ként, illetve önkormányzati képviselõként. Politikai pártnak soha
nem voltam tagja. Napjainkban a Sárbogárd és Vidéke Takarék-
szövetkezet felügyelõbizottságának választott tagjaként tevé-
kenykedem. A helytörténeti kutatás diákkoromtól fontos szere-
pet töltött be az életemben. Sárszentágotai monográfiák anyagá-
nak összeállítását, címer, zászló megalkotását indítványoztam, el-
készítésüket, felavatásukat megszerveztem. A Szent Ágota-kul-
tusz helytörténeti vonatkozásainak szervezõje lehettem. Ide kí-
vánkozik egy társadalmi munka történetének rövid bemutatása.
1970 után felvetõdött az óvoda építésének gondolata. Pénzhiány
miatt nem indult meg. Benevezett a falunk a „Virágos Fejér Me-
gyéért” mozgalomba. Valamennyi lakóház virágos kertjét fel kel-
lett mérni, igazolni az utcaszegély virágosítását. Ennek adminiszt-
rációját elvállaltam társadalmi munkában. Megnyerte a versenyt
falunk. Jutalmul kaptuk az építés költségeinek közel 60%-át. Fel-
sorolásaimat ne vegyék szerénytelenségnek! Köszönöm a képvi-
selõ-testületnek, polgármester úrnak a munkám megbecsülését!
Köszönöm a Sorsnak, hogy feleségemmel együtt szolgálhattuk
szülõföldemet.

Arany Réka mûvelõdésszervezõ

Alapkõletétel Abán
Az Új Széchenyi Terv keretében megvaló-
suló TIOP-2.2.1-11/1-2012-0001 „Sürgõs-
ségi ellátás fejlesztése – mentés” projekt
keretében országosan 22 helyszínen épül
új mentõállomás. Július 30-án ünnepélyes
keretek között Abán helyezték el az új
mentõállomás alapkövét.
Az Országos Mentõszolgálat (OMSZ)
Magyarország legnagyobb egészségügyi
intézménye, feladatát 7500 közalkalma-
zottal, 231 telephellyel és közel 1000 jár-
mûvel végzi. A nevezett projekt révén át-
fogó, országos szintû fejlesztést valósít
meg. Célja, hogy az infrastrukturális, gép-
jármû- és orvostechnikai eszközfejleszté-
sek által javuljon az OMSZ prehospitális
sürgõsségi ellátásának színvonala. A pro-
jektnek köszönhetõen az ország egész te-
rületén jelentõs mértékben javul a hely-
színre érkezés idõtartama, különösen a
mentõellátás szempontjából hátrányos
helyzetû régiókban, kistérségekben. A

TIOP- 2.3.4 – KMOP-4.3.3 program kere-
tében korszerûsödik a mentésirányítás
rendszere, emellett egy integrált vállalat-
irányítási rendszer is bevezetésre kerül. A
TIOP-2.2.1 program részeként 22 új hely-
színen épül mentõállomás, 200 új mentõ-
gépjármûvel bõvül az állomány, 60 mentõ-
állomás dinamizálása, részleges korszerû-
sítése történik, valamint mûszerek, egész-
ségügyi és oktatóeszközök beszerzésére
kerül sor.
A hálózatbõvítés során az új állomások
helyszínének kijelölésekor a legfontosabb
szempont az optimális lefedettség elérése
volt. A fõ célkitûzés, hogy a „fehér foltok-
nak” nevezett, sürgõsségi ellátás tekinteté-
ben hátrányosabb helyzetû kistérségekben
is biztosított legyen a gyors és szakszerû el-
látás.
Fejér megyében Abán épül új állomás,
amely 2 új, teljesen felszerelt, „B” típusú
mentõgépjármûvet is kap. A megyében

emellett korszerûsítik Martonvásár és Szé-
kesfehérvár mentõállomásait. A megye-
székhelyen „skill labor” és mobil szimulá-
ciós központ kialakítására kerül sor, amely
oktatási célokat szolgál a gyakorlati tudás
fejlesztése érdekében. A megyében 7 db
mentõgépjármû áll szolgálatba, amelybõl
egy mentõorvosi kocsi (MOK).

Az Országos Mentõszolgálat Abán a pol-
gármesteri hivatal épületében tartott la-
kossági fórumot július 30-án. Kossa Lajos
polgármester nyitotta meg az eseményt,
Pápai Imre, a Közép-dunántúli régió veze-
tõ mentõtisztje beszélt a fejlesztés jövõbe-
ni hatásáról és dr. Gyarmati István, a pro-
jektiroda vezetõje ismertette a projekt ál-
tal megvalósult fejlesztéseket. A leendõ
építkezés területén ünnepélyes keretek
között helyezték el az új mentõállomás
alapkövét. A helyszínen beszédet mondott
Varga Gábor országgyûlési képviselõ,
Dancs Norbert, a Kormányhivatal Székes-
fehérvári Járási Hivatalának vezetõje és
dr. Burány Béla, az Országos Mentõszol-
gálat fõigazgatója.

Országos Mentõszolgálat Fõigazgatósága
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Búcsú Lendvai Györgytõl
Döbbenten értesültünk néhány napja,
hogy dr. Lendvai György, Sárbogárd haj-
dani járási fõügyésze meghalt.
89 évvel ezelõtt, 1925-ben Vácott szüle-
tett. Édesapja vasúti tisztviselõ volt. A váci
piarista gimnáziumban tanult. Nemrégi-
ben mesélte egy utcai találkozásunk alkal-
mából, hogy máig megtartják érettségi ta-
lálkozóikat az iskolatársakkal, bár már
csak néhányan maradtak a hajdani, 48 fõs
fiúosztályból. Ha lesz még találkozójuk,
már az õ helyén is egy gyertya ég majd.
A második világháborút leventeként járta
meg, s került fogságba Németországban.
Hazatérte után befejezte a jogi egyetemet,
s megvédte doktorátusát a Pázmány Péter
Tudományegyetemen. Több kitérõ után,
1956 õszén került Sárbogárdra ügyésznek.
Aktív közösségi ember volt egész életében.
Már Vácott énekelt a Vox Humana Kórus-
ban, amelyet Maklári József, Vásárhelyi
Zoltán, Bárdos Lajos is vezényeltek. He-
gedült, s zenekarban is játszott Vácott. Itt
lett az amatõr színjátszás híve. A színda-
rabok kapcsán bontakozott ki a szerelem
is, s találta meg élete párját, Marikát. Sár-
bogárdra már feleségével érkezett a leg-
vészterhesebb idõben, s lehetett tanúja
még csak külsõ szemlélõként, kezdõ, fiatal
jogászként a helyi forradalmi események-
nek. Ez a kisváros lett végsõ otthonuk. Há-
zasságukból két fiú született: Gyuri és Gá-
bor.
Lendvai György Sárbogárdra hozta magá-
val azt a mozgalmas aktivitást, ami már
szülõvárosában is jellemezte. Bábáskodott

õ is az énekkar megalakulásánál, és sokat
tett azért, hogy Sárbogárdon megindulha-
tott a zeneoktatás, majd megalakulhatott a
zeneiskola. A hatvanas években feleségé-
vel együtt részt vettek a színjátszó mozga-
lomban is. Gyakran emlegette nagy pro-
dukciójukat, a Bástyasétány 77 c. zenés da-
rabot. Megalakítója és lelkes szervezõje
volt a sárbogárdi vonósnégyesnek. Kedves
sportját, a teniszt egészen idõs koráig
rendszeresen ûzte barátaival.

Szeretett verset mondani. Rendszeresen
szerepelt még az utóbbi években is helyi,
megyei kulturális bemutatókon, a városi
nyugdíjasklub estjein. Nyolcvankét évesen
még önálló estet is adott, ahol hegedûjáté-
ka mellett hallhattunk tõle kedves versei-
bõl egy szép csokrot.
Gyurkával nagyon jó barátságba kerültünk
a kezdetektõl, ahogy én is Sárbogárdra ke-
rültem. Ennek alapja az értelmiségi lét s a
jó baráti kapcsolat mellett a közös érdek-
lõdés volt, az elkötelezõdés a közösségi
mûvelõdés iránt. Szinte naponta találkoz-
tunk, hol nála, az ügyészségen, hol nálam,
a kultúrház irodájában. Számomra nélkü-
lözhetetlenek voltak jogi tanácsai, és az
olykor reménytelennek tûnõ ügyekben te-
kintélye által nyújtott támogató segítsége.
Amikor elindítottam hetilapunkat, a Bo-
gárd és Vidékét, ennek is egyik lelkes tá-
mogatója lett írásaival és jogi segítségével.
Amikor megalakítottuk a Városszépítõ
Egyesületet, annak jogi elõkészítését is õ
intézte, s részt vett késõbb elnökként is az
egyesület munkájában, a Hõsök terei em-
lékmûegyüttes létrehozásában. Szinte
nem is tudok olyan tevékenységet monda-
ni, amiben valamilyen formában ne lett
volna ott a keze nyoma.
Hívõ ember volt. Utolsó sétáján, a templo-
mok környékén elesett. Kórházba került, s
nemsokára jött a hír, hogy átadta lelkét az
Úrnak.
Isten nyugosztaljon, Gyurka!

Hargitai Lajos

Evangélizációs hét Sárbogárdon
Augusztus 5-étõl 9-éig került megrende-
zésre az Új Város Napok Goszpel Feszti-
vál. Ennek keretében mint külsõ helyszí-
nen teremtettek „Vidám Hétköznapokat”
a Hit Gyülekezete tagjai Sárbogárdon
négy estén át.
5-én, kedden a veszprémi Hit Gyülekezete
fiataljai, Mosoni Tamás csapata szolgálta-
tott jó hangulatot a Hõsök terén zenés, Is-

tent dicsõítõ dalaikkal. Szerdán Balogh
Mihály elõadómûvész énekelte saját dala-
it. Csütörtökön a Second Chance zenekar
énekelt egy második esélyrõl, Sztojka Jó-
zsef lovári nyelven adott elõ evangéliumi
történeteket, amiket Kozák István fordí-
tott. Pénteken egy „Válaszd az életet” fel-
iratú teherautóról szólt ismét a Second
Chance.

A négy nap alatt többen tettek bizonyságot
a megváltozott életükrõl, melyet Jézus
Krisztusnak tulajdonítottak; evangéliu-
mot hirdetett Feltóti József és Nagy Attila.
Minden õszinte érdeklõdõt szeretettel vár
a Hit Gyülekezete helyi csoportja pénte-
kenként 19 órai kezdettel a miklósi klub-
könyvtárban.

Feltóti József
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Új kenyér hálaadására
„Új kenyeret pedig és pergelt búzaszeme-
ket és zsenge kalászokat ne egyetek mind a
napig, a míg be nem viszitek a ti Istenetek-
nek áldozatát. Örök rendtartás ez nemzet-
ségrõl nemzetségre minden lakóhelyete-
ken.” (3Mózes 23, 14)
A kenyér útja már a teremtés hajnalán el-
kezdõdik, amikor Isten így szól az elsõ em-
berpárhoz: „Ímé néktek adok minden
maghozó füvet az egész föld színén és min-
den fát, amelyen maghozó gyümölcs van,
az legyen néktek eledelül” (1Móz 1, 29). A
maghozó gabonanövények, mindennapi
kenyerünk Isten akaratából lettek meg
ezen a világon, de az emberre bízta az Úr
azok termesztését.
A kenyér árnyalt elõrevetítése után ké-
sõbb elhangzik a Teremtõ szájából – amit a
Szentírás elsõként jegyez – maga a kenyér
szó is. A bûneset után, nem éppen kelle-
mes körülmények között, az ember számá-
ra mondja kemény szavak kíséretében:
„Orcád verítékével egyed a te kenyeredet,
míglen visszatérsz a földbe, mert abból vé-
tettél: mert por vagy te s ismét porrá le-
szesz.” (1Móz 3, 19)
Isteni ajándék a kenyér, amiért keményen
meg kell dolgozni. Nem véletlen tehát,
hogy a kenyér, mint táplálék központi he-
lyet foglal el életünkben, tudatunkban.
„Éhe kenyérnek, éhe a Szónak, Éhe a
Szépnek hajt titeket” – írja Ady „Csák Má-
té földjén” címû versében. A költõ szavai-
nak mezsgyéjén haladva és az emberiség
történelmére visszatekintve azt tapasztal-
juk, hogy néha túl is hajtja magát az ember,
amikor a kenyerét keresi.
A Bibliában több mint 350 helyen – külön-
bözõ szóösszetételekben – fordul elõ a ke-
nyér szó Egyébként nyelvünkben, szóhasz-
nálatunkban közel kétszáz közmondás fo-
rog közszájon, amik mind a kenyérrel kap-
csolatosak. Különbözõ testi vagy lelkiálla-
potot, élethelyzeteket jelölünk meg a ke-

nyér szó segítségével. Néhány példa a jó-
ság kifejezésére: „olyan, mint egy falat ke-
nyér”; „kenyérre lehetne kenni”; a nélkü-
lözhetetlenség érzésének kifejezésére:
„úgy kell, mint egy falat kenyér”; a re-
ménykedés kifejezésére: „lesz még nekünk
lágy kenyerünk”; az öregség kifejezésére:
„megette már a kenyere javát”; a szegény-
ség kifejezésére: „keserû a más kenyere”;
„Nehéz kenyér az árváé.”

A kenyér tehát olyan táplálékaink között,
mint imáink közt a Miatyánk.

Régen természetközelibb volt az ember.
Ezzel azt akarom mondani, hogy jól tudta
– már a gyermek is –, mibõl és hogyan lesz a
kenyér. Örült minden darabkájának. Jól
példázza ezt Arany János „Családi kör” cí-
mû versének részlete: „Pendül a kapa
most, letevé a gazda, / Csíkos tarisznyáját
egy szegre akasztja / Kutat az aprónép,
örülne, ha benne / Madárlátta kenyérdara-
bocskát lelne.”

Tudta azt is, hogy amit nehezen szerzett,
azért illik hálát adni az Istennek. A
3Mózes 23, 14-bõl pedig látjuk, hogy mind-
ez nem véletlenül van így. „Örök rendtar-
tás ez nemzetségrõl nemzetségre minden
lakóhelyen.” Erre a parancsra épül fel a
mai, Isten- és Krisztus-követõ ember új ke-
nyérrõl, új zsengérõl szóló ünnepe. Van
olyan ember, akinek az a sorrend, hogy
elõbb hálát adok, és csak aztán eszem az új
kenyérbõl, olyannyira fontos, hogy ha te-
heti, nem is eszik addig új kenyeret, míg
annak ünnepét meg nem tartotta. A hála-
adás tehát elsõdleges dolog. Nem lehet el-
halasztani, vagy elfeledkezni róla.

Lelkipásztorként, bevallom, rendkívül
bosszant, ha valaki hálátlan. Feleségem-
mel együtt gyermekeinket is úgy neveljük,
hogy ha kapunk valamit, azt szépen meg
kell köszönni. Ezt felnõttként sem szabad
elfelejteni.

A kenyeret nem lehet csak úgy kimarni Is-
ten kezébõl és rohanni tovább, mert ezer
dolgom van. Olyan szép hasonlatot hasz-
nálunk, amikor azt mondjuk: „a kenyér Is-
ten arca”. Nos, akkor jól becsüljük meg
mindkettõt. A kenyeret és azt is, akinek az
arcához hasonlítjuk.
Mielõtt az alapigénkben megfogalmazott
parancs elhangzana, Isten arról is beszél
Mózesnek, hogy a nyugalom napjáról se
feledkezzünk el, és hogy mik az Õ ünnepei.
Azért fogalmaztam ilyen személyesen,
mert Isten egykori utasítása a ma emberé-
nek, közelebbrõl nekünk is szól. Ez a cso-
dálatos ritmus Isten jól megtervezett
gondviselésébõl ered. Hat napon át ott a
kezemben a munkám eszköze és végzem
vele minden dolgomat, ám a hetedik na-
pon kiürítem kezeim, és azzal megyek Is-
ten elé, hogy Õ töltse meg kegyelmének ál-
dásaival.
Az emberek gyakran alkalmakat, ürügye-
ket keresnek arra, hogy ünnepelhessenek.
Az új kenyér ünnepe adott. Nem kell hoz-
zá alkalmat keresni. Mi is behoztuk a
templomba a mi kenyerünket, ugyanúgy,
mint Izráel népe tette egykor, Isten paran-
csára. Itt van az Úr asztalán a legnagyobb
és legnemesebb – értünk hozott – áldozat
szentséges megjelenítõjeként. Azt sem
tartjuk véletlennek, hogy az, aki ezt értünk
tette, Jézus Krisztus Betlehemben (Bét
Lechem = kenyér háza) született.
Áldozzunk Istennek, mert Õ elõbb áldo-
zott értünk. Mi most csak abból adunk
vissza egy kevéskét, amit már elõzõleg bõ-
séggel megkaptunk. Ámen

Jónás Sándor bályoki lelkipásztor

IX. ALSÓSZENTIVÁNI FALUNAP
2014. augusztus 23., általános iskola sportpálya

Program
13.10 órától: megnyitó
13.15 órától: Zizi és Zozó bohócok mûsora
14.00 órától: Házibuli Attilával – sztárvendég: Attila,

valamint a Magic of Music
15.50 órától: köszöntõ és elismerések átadása
16.00 órától: Vajtai Country Klub
16.20 órától: Egri József, Szász Kati operett
17.00 órától: a Dunaújvárosi Gárdonyi Iskola

táncmûvészeti tagozat tánccsoportja
17.30 órától: Pyrgosz görög zene és tánc
18.00 órától: Kredenc (mulatós)
18.45 órától: a fõzõverseny értékelése

19.00 órától: az eXtensive zenekar elõadása (Dolmán Attila)
20.00 órától: faluvacsora
21.00 órától: tûzijáték
Utána kifulladásig tánc és szórakozás!
A rendezvény ideje alatt rendelkezésre áll:

– italkimérés
– étkezési lehetõség
– fagylalt, jégkrém
– ugrálóvár, trambulin

A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Tisztelettel várunk min-
den érdeklõdõt!

Alsószentiván Község Önkormányzata
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Ropogós csirkecomb lecsóval és
tejfölös–túrós gnocchival

Hozzávalók a csirkéhez: 6 db egész csirkecomb, szárnyas fûszerkeverék ízlés
szerint, 1 dl napraforgóolaj. Hozzávalók a lecsóhoz: 2 közepes db t. v. paprika,
1 közepes db piros kaliforniai paprika, 2 közepes db vöröshagyma, 6 nagy db
paradicsom (érett, ízletes), 1 gerezd fokhagyma, 10 dkg császárszalonna, só
ízlés szerint, bors ízlés szerint. Hozzávalók a gnocchihoz: 80 dkg burgonya, 25
dkg finomliszt (illetve amennyit felvesz), 1 db tojás, 1 közepes db vöröshagy-
ma, 1 kávéskanál só (csapott), 10 dkg tehéntúró, 2 dl tejföl.

A ropogós csirkecombok

A csirkecombokat fûszerezzük ízlés szerint: só, bors, majoránna, bazsalikom,
szárított snidling, fûszerpaprika, mustár, napraforgóolaj. Egy sütõedényt
(tepsi, üvegtál stb.) kenjünk ki olajjal. A húst tegyük az edénybe, fedjük le alu-
fóliával, és tegyük a sütõbe 200 fokon kb. 50-60 percre. Ha már majdnem
készre sült a hús, a fóliát vegyük le az edényrõl, a hús alatt lévõ pecsenyelével
többször átkenve süssük tovább a combokat, míg szép pirosra és ropogósra
nem sülnek.

Finom zamatok a kertbõl (a lecsó)

A császárszalonnát vágjuk apró kockákra, tegyük egy edénybe (amibe az
egész lecsó bele fog férni), és lassú tûzön süssük meg. Tegyük hozzá a félbe
vágott, majd felkarikázott vöröshagymát, és addig süssük, míg kicsit meg-
fonnyad. Ezután tegyük hozzá a feldarabolt paprikákat, és lefedve kicsit
fonnyasszuk meg ezt is. Legvégül tegyük hozzá a felkockázott paradicsomot
és az apróra vágott fokhagymát. Sózzuk, borsozzuk, és fedõ alatt kb. 20 percig
közepes lángon rotyogtassuk. Fontos, hogy érett és zamatos paradicsomot
használjunk. Ettõl és a kaliforniai paprikától kicsit édeskés lesz a lecsónk. Mi-
kor elkészült, a fedõt levéve kicsit fõzzünk el a levébõl. Ha nem lett elég édes,
1-2 csipet cukrot, vagy egy kevés mézet tehetünk hozzá.

Gnocchi

A krumplit héjastól fõzzük meg. Nagyjából egyforma méretû egyedeket válo-
gassunk össze, hogy egyformán fõjenek. Ha lehet, minél „lisztesebb” krump-
lit használjunk, annál kevesebb liszt kell majd hozzá. A megfõtt krumplit még
melegen hámozzuk meg, törjük össze, és tegyük félre kicsit hûlni. Ha meg-
hûlt, adjuk hozzá a tojást, a lisztet és a sót, és gyúrjunk belõle egy lágy, de nem
ragacsos tésztát. Közben közepes lángon egy fej apróra vágott hagymát kevés
zsiradékon megsütünk és megpirítunk, majd a kész tésztához adjuk, és jól be-
ledolgozzuk azt. A tésztát kis adagokban nyújtsuk ki, vagy sodorjuk 1-3 cm
vastag csíkká, rúddá, majd daraboljuk fel hasonló méretûre. A kis darabokból
pici golyókat, vagy nudlikat gyúrhatunk, vagy egyszerûen csak úgy hagyjuk,
ahogy sikerült feldarabolni. Forró sós vízbe tesszük és megfõzzük. Akkor fõtt
meg, amikor feljön a víz tetejére. A megfõtt gnocchikat leszûrjük, lecsepeg-
tetjük és egy tálba tesszük.

A tálalás

A csirkecombot, a gnocchit és a lecsót egy tányéron tálaljuk. A tejfölt és a tú-
rót összekeverjük úgy, hogy egy laza, szinte locsolható állagú masszát kap-
junk. Kicsit megsózzuk, majd a gnocchira locsoljuk. Frissen, melegen fo-
gyasszuk.

Almás–túrós krém
Hozzávalók: 4 db alma, 20 dkg túró, 1 dl tejföl, 1 doboz keksz ízesítésû görög
joghurt, 2 dl tejszín, 2 teáskanál õrölt fahéj, 1 citrom, 1 evõkanál méz, 1 evõ-
kanál fruktóz.

A tejszínt felverjük habnak. A citromot kettévágjuk. Az almákat meghámoz-
va, darabolva, kevés vízben megfõzzük 1 evõkanál fruktózzal és egy fél citrom
darabolt héjával. Amikor az alma megpuhult, a citromhéjat kiszedjük, félre-
tesszük (ez díszítés lesz), ha van leve, leöntjük, villával összetörjük, majd hoz-
záadjuk a fél citrom levét és 1 teáskanál fahéjat. A túrót, a tejfölt, a mézet és a
joghurtot összekeverjük, beletesszük a citrom másik felének a levét és a re-
szelt héját. Jól összekeverjük, majd hozzáadjuk a tejszínhabot is. Rétegezve
lerakjuk a túró- és almakrémet egy kehelybe. A tetejét citromhéjjal és fahéjjal
díszítjük.

NAGYMAMA RECEPTJEI

Heti idõjárás
A következõ napokban változékony, mozgalmas, késõ
nyári, helyenként kora õszies idõre készülhetünk. Ál-
lamalapításunk ünnepére egy hidegfrontot várunk,
mely várhatóan a délutáni órákban éri el az országot.
Reggel és délelõtt még inkább csak a nyugati és északi
tájakon fordulhat elõ zápor, majd a délutáni órákban
a front elõtt, illetve mentén nyugat, északnyugat felõl
egyre többfelé alakul ki zápor, zivatar. A front elõtt
megélénkül a délnyugati szél, ami a front mögött
északnyugatira vált és néhol megerõsödhet. A buda-
pesti tûzijáték idejére a zivatarok várhatóan már elvo-
nulnak, de élénk északias légmozgásra számíthatunk
ekkortájt. Csütörtök hajnalban egy újabb csapadékzó-
na érkezhet, hatására többfelé kezdõdhet ismét zá-
por, de akár tartós, csendes esõ is. Néhol jelentõs
mennyiségû csapadék is lehullhat ekkor. Csütörtökön
napközben is lehetnek többfelé záporok, de ezek súly-
pontja egyre inkább keletre helyezõdik, miközben
nyugat felõl felszakadozik a felhõzet. Az északnyugati
szél továbbra is élénk, helyenként erõs maradhat. A
hõmérsékletek e két napon tág határok közt mozog-
nak majd. Szerdán a front elõtt még nyárias meleg vár-
ható, keleten akár 30 fok feletti csúcsértékekkel,
északnyugaton, illetve csütörtökön már az ország na-
gyobb részén azonban már alig éri el a hõmérséklet a
20 fokot. A hét további részében marad a változékony
idõ, fõként szombaton lehet szórványos csapadék, de
napsütésre szinte minden nap számíthatunk, ennek
ellenére mérsékelt marad a felmelegedés, a hajnalok
pedig fõleg a völgyekben kifejezetten csípõsek lehet-
nek.

www.metnet.hu

Erzsébet-utalvány
Tisztelt gyermekvédelmi kedvezményben

részesülõ szülõk!
A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatás-
ról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A §-a értelmé-
ben a rendszeres gyermekvédelmi jogosultsághoz
kapcsolódó évi kétszeri (augusztus–november) tá-
mogatást fogyasztásra kész étel, tanszer és ruházat
vásárlására felhasználható 5.800 Ft/fõ Erzsébet-
utalvány formában kell nyújtani a 2014. augusztus
1. napján is fennálló jogosultság esetén a jogosul-
tak részére.
Az utalványok kiosztása az alábbi helyen és idõben
történik meg:
Helyszín: polgármesteri hivatal, 7000 Sárbogárd,
Hõsök tere 2., földszint, ügyfélszolgálati iroda.

Idõpontok:
2014. augusztus 26. (kedd) 8–15 óra

(A-tól J-ig);
2014. augusztus 27. (szerda) 8–15 óra

(K-tól R-ig);
2014. augusztus 28. (csütörtök)

8–15 óra (S-tõl Zs-ig).
Kérem a jogosult szülõt, vagy nagykorúvá vált gyer-
meket, hogy szíveskedjen az utalványt személye-
sen, vagy írásbeli meghatalmazottja útján a jelzett –
családi nevének kezdõbetûjét tartalmazó – idõpon-
tokban átvenni.
Kérem figyelembe venni, hogy az adott napon kizá-
rólag az adott kezdõbetûkhöz tartozó személyek
Erzsébet-utalványai állnak rendelkezésre.

Sárbogárd város jegyzõje
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Oly korban éltünk 30.
A választás „szabadsága”

– A Hazafias Népfront? Az egy sóhivatal.
Pozsgayt ott végképp kicsinálják a káde-
rek. Jön a visszarendezõdés – állapítja meg
keserûen Balipap Feri, dombóvári kollé-
gám.
Mély aggodalommal tölt el bennünket,
hogy a kultusztárcánál Pozsgay Imre he-
lyére a keményvonalas bürokrata, Tóth
Dezsõ került. Pozsgayt a Hazafias Nép-
front fõtitkári posztjára számûzték. A Ha-
zafias Népfont valóban sóhivatal volt ad-
dig, amíg Pozsgay oda nem került. Kádár-
ék keményvonalasai megelégelték az okta-
tási és kulturális területen dolgozó értel-
miség egyre erõteljesebb reformtörekvé-
seit, s azt, hogy Pozsgay e körökben egyre
népszerûbb lett. Minisztersége idején a
minisztériumot elárasztották a lázadó fia-
talok, a „szakállasok”, azok a reformokat
sürgetõ, szakmailag képzett fiatal értelmi-
ségiek, akik a kultúra szinte minden terü-
letén változásokat követeltek. Azt remél-
ték a keményvonalasok, hogy a népfront
„politikailag megbízható” apparátusa
majd letöri Pozsgay szarvát.
A balosok rémületére azonban Pozsgay itt
új mozgásteret talált magának. A Hazafias
Népfront ideológiáját szó szerint alkal-
mazta a mindaddig tabunak számító rész-
vételi demokráciára. A minisztériumból
több megbízható embert vitt magával a
népfronthoz, és megnyerte több elméleti
és gyakorlati kutatómûhely támogatását is.
A részvételi demokrácia kérdése nem volt
új dolog a számára. Minisztersége alatt a
népmûvelésben ekkor születtek nagy har-
cok közepette az elsõ politikától független
szabad egyesületek, ami nekünk teremtett
nagyobb mozgásteret. Bennünket, nép-
mûvelõket szovjet modell alapján arra ta-
láltak ki, hogy az egyre-másra létrejövõ ön-
tevékeny köröket, klubokat, egyéb civil kö-
zösségi mozgalmakat eltántorítsuk a füg-
getlenedésnek még a gondolatától is, és e
mozgalmakat a mûvelõdési intézmények-
be tereljük, államilag intézményesített for-
mában ellenõrzés alatt tartsuk, s e közös-
ségekben a szocialista kultúraideológia el-
veinek érvényesülését biztosítsuk. Ez si-
mán ment volna, ha a káderképzõben, a
Marxista–Leninista Esti Egyetemen (Fo-
ximaxin) pártkádereknek képeztek volna
ki bennünket. Mi azonban fõiskolákon,
egyetemeken igen sokirányú szakképzés-
ben részesültünk, s diplománk civil diplo-
ma volt, amellyel rengeteg álláslehetõség
közt válogathattunk. Tárt karokkal fogad-
tak a mûvelõdési, oktatási intézmények,
könyvtárak, újságszerkesztõségek, levéltá-
rak, könyvkiadók és a megyei, országos
szakigazgatás is. A 70-es évektõl ezeknek
az állásoknak a betöltéséhez állami felsõ-

fokú, egyetemi diploma és szakképesítés
volt a törvény által megkövetelt feltétele.
A legnehezebb munka a mûvelõdési ott-
honok népmûvelõ állásaiban várta a kép-
zett szakembereket, és persze itt volt a leg-
nagyobb a szakemberhiány. Aki ezt válasz-
totta, azonnal szembesült a nyers valóság-
gal, hogy itt az ideológiai elnyomógépezet
ütközési pontjába került, mint ahogy ez ve-
lem is történt. A munkánk során azt ta-
pasztaltuk: ha a velünk szemben támasz-
tott elvárásoknak megfelelõen korlátoz-
zuk a közösségi mozgalmakat, azok gyor-
san elhalnak, s ettõl kezdve keservesen
„lakkoznunk” kell a statisztikát, elfedve a
ránk szabott feladat kudarcát, és azt, hogy
kiürül az így vezetett mûvelõdési intéz-
mény. Ezt lehetett ugyan magyarázni az
emberek érdektelenségével, a mûvelõdés
iránti igénytelenségével, de ettõl a sikerte-
lenség még sikertelenség maradt.
Mivel a mozgalmak jelentõs része nem fért
bele a politikai–ideológiai skatulyába,
azok a népmûvelõk, akik a politikai elvárá-
sokkal szemben az általuk vezetett intéz-
ményben mégis szabad teret adtak ezek-
nek az öntevékeny, fõként nagy tömegekre
ható, ifjúsági mozgalmaknak, új kezdemé-
nyezéseknek, bár látványos eredményeket
mutattak föl, s nagy volt körülöttük a társa-
dalmi–szellemi pezsgés, állandó támadá-
soknak voltak kitéve az állami és a politikai
pártirányítás részérõl. Sok szakember
megelégelve a kilátástalannak tûnõ küz-
delmet vagy elpályázott könnyebb terület-
re, vagy beletörõdött sorsába, s alkoholis-
taként vegetált a posztján. Akik talpon ma-
radtak, a mögöttük álló, jól mûködõ intéz-
ményükre támaszkodva követelték, hogy
legyen végre valami változás, lazuljon a bü-
rokratikus és ideológiai béklyó, legyen
végre például egy olyan egyesülési törvény,
amely a független polgári–civil kezdemé-
nyezéseknek szabad keretet biztosít. Pozs-
gay átlátta, hogy a Hazafias Népfont a leg-
jobb terep a formálisan, alkotmányos szin-
ten is deklarált, de be nem tartott demok-
ratikus jogok kikényszerítésére. Hangoz-
tatta, hogy forradalom helyett csupán szó
szerint kell venni a törvényt, így például az
alkotmányt is, amelyben minden állampol-
gár számára elvileg biztosított a szabad
egyesülés joga.
– Amit a törvény nem tilt, azt szabad! Sem-
mi mást nem kell tennünk, csak lebontani
a bürokratikus korlátokat – mondta több
fórumon is.
A korábban semmire se való Hazafias
Népfont így lett egy csapásra a reformok
védõbástyája. Persze a pártelit nem hagy-
hatta ezt szó nélkül. Ez világosan megmu-
tatkozott az egyik legjelentõsebb népfron-

tos kezdeményezés, a választási törvény vi-
tájánál is. A vita a többes jelölés körül zaj-
lott. 1946 óta a választásokon minden kör-
zetben csak a párt által kijelölt egyetlen
személyre lehetett – kötelezõen – szavazni.
Pozsgayék a Hazafias Népfront kezdemé-
nyezésével nyilvános társadalmi vitákat
rendeztek országszerte, amelyeken elemi
erejû követelésként fogalmazódott meg a
többes jelölés jogának biztosítása az or-
szággyûlési képviselõválasztáson. A nép-
front által kibocsátott vitaanyagban így ke-
rülhetett be lehetõségként az, hogy ne csak
pártdelegáltak, hanem helyi jelöltek is in-
dulhassanak a választáson. E törvény vitái
1983 õszén országszerte rendkívüli érdek-
lõdés mellett zajlottak. A sárbogárdi vitá-
nak a mûvelõdési központ adott helyet.
Ezt a vitát dr. Töttõ János, a megyei tanács
elnöke, az MSZMP megyei VB tagja ve-
zette. A neve nem volt Sárbogárdon isme-
retlen. 1956-ban bizalmi káderként õ volt a
sárbogárdi járás fõügyésze, majd a járási
tanács elnöke.
A kamaraterem zsúfolásig megtelt a vitá-
ra. Ott szorongok én is az elsõ sorban, ke-
zemben a vitaanyaggal. Töttõ elvtárs vita-
indítója után elsõként jelentkezem hozzá-
szólásra. Lelkesen beszélek arról, milyen
fontos lenne a demokrácia érvényesülése
szempontjából, hogy a különbözõ társa-
dalmi csoportok képviselete megvalósul-
hasson az országgyûlésben.
– Éppen ezért fontos lenne, hogy az ifjúság
problémáit megjelenítõ személyekre sza-
vazhassanak a fiatalok – javaslom. – Olya-
nokra, akik köztük élnek, és a bõrükön ér-
zik a gondokat. A leszakadó rétegek képvi-
seletében ott ülhessen a Parlamentben
akár még egy olyan személy is, mint Nagy
Feró, a Beatrice együttes frontembere,
vagy a fiatal értelmiséget képviselhesse
például Csoóri Sándor.
Csoóri Sándor neve hallatán Töttõ János
elkomorodik. Szavamba vágva belém fojt-
ja a szót:
– Hargitai elvtárs! Hogy beszélhetsz ilyen
felelõtlenül? Az ország ellenségeit akarod
bejuttatni a Parlamentbe? A belsõ ellen-
zékkel fújsz talán egy követ? Csoóri Sán-
dor nacionalista áruló. És te még a nép
képviseletére alkalmas személynek neve-
zed? Nem olvastad az Élet és Irodalom
legutóbbi számában Hajdu János cikkét
Csoóriról?
Döbbenten állok. Leforrázva csak annyit
nyögök ki, hogy nem ismerem, még nem
olvastam az ÉS-t.
Folytatom.

Hargitai Lajos
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Hogy Londonban esik? Na ne már!
Többször jártam már külföldön, most re-
pültem viszont életemben elõször. Min-
den percét nagyon vártam, hiszen most
már láttam is, milyen a felhõk fölött három
méterrel. Az úti cél: London.
A ferihegyi repülõtérrõl nagyon gyorsan el
tudtunk indulni a repülõ felé, és noha a
gép nagyjából fél órás késéssel indult, a re-
pülés minden percét élveztem: a felszál-
lást, a biztonsági bemutatót, a büfékocsit, a
leszállást, a ki- és becsekkolást. A bõrön-
dünket határozott lendülettel kidobták a
futószalagra, a reptéri transzfert pedig
pont elértük. A nap hét ágra sütött, úgy-
hogy minden kedvezett annak, hogy bele-

vessük magunkat az egyhetes londoni élet-
be. És igen, kint tartózkodásunk alatt csak
egyszer volt szerencsénk igazi angol esõ-
höz, ettõl eltekintve igazi nyári kánikula
volt – az esõkabátot és a gumicsizmát csak
induláskor és hazaérkezéskor volt szüksé-
ges használnom, Magyarországon.
Nagyon furcsa érzés volt ott lenni. Eddig
akárhány alkalommal utaztam külföldre,
valahogy mindig azonnal átéreztem az or-
szág hangulatát: figyeltem a tipikus embe-
reket, az illatokat, a jellegzetességeket.
London viszont annyira multikulturális vá-
ros, hogy napokig kellett keresgélnem, míg
végre találtam egy igazi angol úriembert.
Ennek ellenére minden pillanatban azt
éreztem, hogy bármikor szembe jöhet ve-
lem egy varázsló a Roxfortból, vagy talál-
kozhatok magával Harry Potterrel, hiszen
az angol miliõ éppen azt a képet adja, ami
az olvasás vagy a filmnézés során elénk tá-
rul.
6.40-kor indultam Cecérõl, a csomagjain-
kat Londonban pedig este 7 körül tettük le,
hiába volt a repülõút csak 2 órás. London-
ban utazgatni hatalmas élmény, de nem
rövid. Utaztunk metróval, aminek kocsijai
általában elég kicsinek tûntek, hiszen a
metró építésekor még sokkal alacsonyabb
emberek éltek a városban. Nagyon jól ki-
építettek London vasútvonalai is, viszony-
lag gyorsan sok helyre eljutottunk. A leg-

nagyobb élmény kétségkívül az emeletes,
piros busz volt: a bal oldali közlekedés leg-
nagyobb sokkja. Szerencsére minden alka-
lommal találtunk helyet az emeleti elsõ so-
rokban. Legtöbbször bal oldalra tudtunk
ülni, ami amellett, hogy a legjobb élmény
volt, rendesen feldobta az adrenalinszin-
tünket. A járdaszegélyek felé lejtõ londoni
utakon és utcákon a buszok emeleti részén
olyan érzése van az embernek, mintha
egész idõ alatt a járdán haladna és az ösz-
szes padkára felhajtana. Egyébként mind-
ez tényleg megtörtént, nem csak úgy
éreztük, a londoni buszsofõrök igen veszé-
lyesen vezetnek.

A fennmaradó napokban természetesen
nagyon sok dolgot kipróbáltunk, ennél
már csak nevezetességet néztünk meg töb-
bet. Vendéglátóink szerencsére nagyon jó
programokat ajánlottak, de rá kellett jön-
nünk, hogy a brit fõváros hatalmas. Akár-
mennyire is szerettünk volna megnézni
mindent, ez a dolog azonnal hamvába holt.
Az egyes zónában (a legközpontibb ré-
szen) minden nagyon közel van egymás-
hoz: a Waterloonál leszállva kis séta után
máris a London Eye-nál voltunk, ahol – ha
eddig nem találkoztunk volna a turisták tö-
megével – robbanásszerûen érkeztek és
több százan álltak sorba azért, hogy meg-
nézzék a panorámát a 136 méter magas
óriáskerékrõl. A Temzén átsétálva máris a
parlamentnél, a Big Bennél és a westmins-
teri apátságnál találtuk magunkat.
A hatalmas épületek közül csak az utóbbi-
ba juthattak be a turisták a belépõdíj meg-
fizetése után. Mi a Szent Margit-templom-
ba mentünk be, ami festett ablakaival káp-
ráztatott el minket.
Egy kis séta után számomra az egyik legna-
gyobb élményt tárták fel a fõvárosi utcák:
egy 50 méter magas oszlopon állt szilárdan
az angolok által oly’ nagyra becsült Nelson
admirális brutális szobra, hogy mindenki
jól lássa a Napóleon elleni harc gyõztesét.
Ezen a téren található a Nemzeti Galéria
is, ahol most éppen két lendületes srác tar-

tott brakedance-bemutatót. A Saint James
parkban való pihenés után már könnyen át
tudtunk sétálni a Buckingham Palotához,
ami most sajnos éppen zárva volt.
Busszal kiutaztunk Kingstonba is, ami a
környék (vagy talán London) legnagyobb
bevásárló-negyede: érdekesebbnél érde-
kesebb boltok tömkelege várt minket, köz-
tük az a sportbolt is, amit csak legendaként
ismertünk itthon, hiszen mindig arról a
helyrõl rendeltük a felszereléseinket.
Most meg ott álltunk a háromemeletes
épület kapujában, és el sem hittük, hogy
valóban létezik!
A végére hagytuk a három legérdekesebb
úti célt. Elõször Camden Townba men-
tünk, ami eddigi életem egyik legnagyobb
élménye volt! Az egész városrész bohém
hangulata mindenkit elcsábít. A falakból
cégérként óriási cipõk, táskák és az üzletet
jellemzõ áruk nõnek ki, az utcán pedig ta-
lálkozhatunk az Alíz Csodaországban ép-
pen teázó szereplõivel. Egy óriási labirin-
tusutcát képeznek azok a sátrak, amelyek
bolhapiacként mûködnek, és amikben az
alkudozás sejtelmes hangjait lehet hallani.
Ezt az élményt triplájára fokozza az a tény,
hogy a hídon átérve az egész világ ételkíná-
lata tárul elénk: a saját országuk ételeit kí-
náló emberek adnak kóstolót nemcsak az
ételeikbõl, hanem a világukból is. A londo-
ni ételekrõl a következõ számban mesélek.
Az ember nem feledi el élete elsõ igazi ol-
vasásélményét. Így vagyok én a Harry Pot-
ter-történetekkel, amiknek minden egyes
részét legalább kétszer olvastam. Most pe-
dig ott álltam a King’s Crosson, a muglik és
a varázslók közötti világ kapujában, ahol

minden rész kezdõdik, majd besétáltam a
varázslatos 9 és 3/4 vágány boltjába, ami
éppen olyan volt, mint az Abszol út. Fan-
tasztikus volt!

Egy kiadós séta után, napi zárásként meg-
néztük a British Múzeumot, ami a világ
egyik legnagyobb történelmi gyûjteménye,
és ahol megtalálható az eredeti rosette-i
kõ, amelynek segítségével megfejtették a
hieroglifákat.

Folytatom.
Menyhárt Daniella
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Az Agárdi Termál csoport
állása és eredményei

Kulcs–Lajoskomárom 0-0
Mezõszilas–Nagykarácsony 3-2
Adony–Baracs 1-3
Enying–Káloz 1-3
Sárosd–Szabadegyháza 6-0
Pusztaszabolcs–LMSK 5-0
Aba-Sárvíz–Seregélyes 3-0
Soponya–Nagylók 2-7

1. Sárosd 1 1 0 0 6 0 6 3
2. Nagylók 1 1 0 0 7 2 5 3
3. Pusztaszabolcs 1 1 0 0 5 0 5 3
4. Aba–Sárvíz 1 1 0 0 3 0 3 3
5. Káloz 1 1 0 0 3 1 2 3
6. Baracs 1 1 0 0 3 1 2 3
7. Mezõszilas 1 1 0 0 3 2 1 3
8. Lajoskomárom 1 0 1 0 0 0 0 1
9. Kulcs 1 0 1 0 0 0 0 1
10. Nagykarácsony 1 0 0 1 2 3 -1 0
11. Enying 1 0 0 1 1 3 -2 0
12. Adony 1 0 0 1 1 3 -2 0
13. Seregélyes 1 0 0 1 0 3 -3 0
14. Soponya 1 0 0 1 2 7 -5 0
15. LMSK 1 0 0 1 0 5 -5 0
16. Szabadegyháza 1 0 0 1 0 6 -6 0

A Horfer Serleg csoport
állása és eredményei

Perkáta–Sárszentmiklós II. 0-3
Dég–Rácalmás 1-2
Elõszállás–Sárszentágota 7-1
Alap–Kisapostag-DASE 4-5
Nagyvenyim–Sárbogárd 5-0
Cece–Vajta 8-2
1. Cece 1 1 0 0 8 2 6 3
2. Elõszállás 1 1 0 0 7 1 6 3
3. Nagyvenyim 1 1 0 0 5 0 5 3
4. Sárszentmiklós II. 1 1 0 0 3 0 3 3
5. Kisapostag–DASE 1 1 0 0 5 4 1 3
6. Rácalmás 1 1 0 0 2 1 1 3
7. Alap 1 0 0 1 4 5 -1 0
8. Dég 1 0 0 1 1 2 -1 0
9. Perkáta 1 0 0 1 0 3 -3 0
10. Sárbogárd 1 0 0 1 0 5 -5 0
11. Vajta 1 0 0 1 2 8 -6 0
12. Sárszentágota 1 0 0 1 1 7 -6 0

SÍC – hírek,
eredmények

Az augusztus 2-3-ai Egyéni Országos Pá-
lyaíjász Bajnokságról versenyzõink 5 db
OB-éremmel tértek haza.

2014. év pályaíjász országos bajnoki címet
szerzett Katona Dorottya 70 méteren az if-
júsági, és Gilicze Ferenc 60 méteren a mes-
terkorú versenyzõk mezõnyében.

A hosszú távon versenyzõk közül Gilicze
László mesterkorú a 3. helyet, Széplaki
Zoltán felnõtt férfi 70 méteren a 6. helye-
zést érte el.

A rövid távú felnõttek mezõnyében induló
Hargitai Enikõ a hölgyek mezõnyében a 3.
helyen, Batári Balázs kadet versenyzõ a
felnõtt férfiak között a 9. helyen végzett.

Gyermek versenyzõink közül a lányok me-
zõnyében Csik Nikoletta az OB 2. helyét,
Tóth Gergõ a fiúk között a 4. helyezést érte
el.

Egyesületünkbe továbbra is várjuk az íjá-
szat iránt érdeklõdõ „öregeket” és ifjakat,
hölgyeket és férfiakat. Olimpiai reflexíj-
felszerelést biztosítunk.

(Saját történelmi, longbow, vadász, csigás
és olimpiai íjjal rendelkezõk jelentkezését
is várjuk.)

Sárréti Íjász Club Sárbogárd

Egyesületünk elérhetõ: lgilicze@tolna.net

Egyesületünkrõl többet megtudhattok és
tájékozódhattok a sic.hupont.hu oldalon.

3 HÓNAP EGY DÁN NÉPFÕISKOLÁN
Ez a Te lehetõséged!

2014. szeptember 27-étõl december 19-éig.
A Mezõföld Népfõiskolai Társaság programjában angolul jól tudó magyar fiúk je-
lentkezhetnek ösztöndíjjal a dán Vestjyllands Hojskolera.
Részletek: http://kishantos.hu/userfiles/file/dan_foiskola_uj.pdf
Jelentkezési lap: http://kishantos.hu/userfiles/file/dan_nf_jel_lap.doc

Kapcsolat: Ács Sándorné 06-30-385-0379, Virág Zsuzsa 06-30-514-5724.

Mezõföld Népfõiskolai Társaság, 2434 Hantos, Rákóczi u. 18.

E-mail: kishantos@enternet.hu

II. NAGYLÓKI TÖRTÉNELMI NAPOK
2014. augusztus 29-30.

A Nagylók Kultúrájáért Baráti Társaság második alkalommal szervezi meg a
Nagylóki Történelmi Napokat, amelyen kézmûvesek részvételével mutatjuk be az õsi
szakmák fortélyait.
Kovácsok, bõrmûvesek, korongozók, kosárfonók tevékenysége látható és próbálható
ki, továbbá „hódoltság kori” katonaság ágyúdörgése, puskaropogása, kardcsörtetése,
korabeli zene, tánc és tábori élet veri fel nyugodt falunk életét!
A rendezvény látogatása ingyenes!
Augusztus 29. (péntek)

19.00 vitézek mustrája
19.10 indulás a Hõsök terére
19.30 tisztelgés a hõsök elõtt
20.00 fáklyás felvonulás

Augusztus 30. (szombat)
10.00-tól kézmûvesek bemutatói és vásár, XVII. századi tábori élet
14.00 a Tatai Pálffy Kompánia tüzérségi bemutatója
15.00 a Mare Temporis nyugati zsoldos kompánia bemutatója
16.00 történelmi lovas akrobatabemutató
17.00 a Bethlen Gábor Hagyományõrség XVII. századi élõ tárlatvezetése
17.30 dámalovas-bemutató
18.00 „Rajtaütés a haditáboron” – dereglyés hajdúles és csatajelenet a tóparton
19.00 a Héttorony Hangászok korabeli koncertje

A mûsorváltoztatás jogát a rendezõség fenntartja!

SZERETNE LESZOKNI
A DOHÁNYZÁSRÓL?

Segítünk Önnek!
Jöjjön el a szeptembertõl induló
támogató csoportterápiánkra!

A részvétel ingyenes!
Helyszín: Sárbogárd Rendelõintézet.

Jelentkezni lehet
a 06 (25) 460 120-as telefonszámon,

vagy személyesen a
Tüdõgondozóban rendelési idõben.
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Augusztus 23., SZOMBAT
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Közösségi építészet 6.00 Magyar gazda 6.30
Gyógyító természet 7.00 Híradó 7.15 Sporthírek 7.25 Urbanisták 8.00 Híradó 8.05
Sporthírek 8.15 A Pannon kõtenger 8.45 Történetek a nagyvilágból 9.20 Pecatúra
9.50 A londoni vadon 10.40 Magyar írók 11.00 Aranymetszés 11.30 Borbándi Gyu-
la: Portré hazatérés után 12.00 Hírek 12.05 Szabadság tér ’89 12.50 A világörökség
kincsei 13.10 Boxutca 13.45 Forma-1 15.30 Szeretettel Hollywoodból 16.00 Úszó
Eb 2014 18.00 Fekete gyémántok 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Szerencse
Szombat 21.20 Cape Fear – A rettegés foka 23.30 Testvérek 1.10 Fejvadászok
Wallander
RTL KLUB: 6.20 Top Shop 6.55 Kölyökklub 9.40 Ízes élet – Mautner Zsófival 10.05
Teleshop 11.00 Egy rém modern család 12.05 Kung-fu 13.05 Tökéletes célpont
14.05 Kórház a káosz szélén – Mentsük meg Angel Hope-ot! 16.05 A normandiai
partraszálláshoz vezetõ út 18.00 Híradó 18.55 Fókusz Plusz 19.30 Taxi 3. 21.15 A
feláldozhatók 23.10 Sziklák szeme 2. 1.05 Királyi ötletek 2.35 Egy rém modern csa-
lád 3.25 Gálvölgyi-show 4.00 Apa-csata 4.40 Ezel – Bosszú mindhalálig
TV2: 6.00 Idõnyomozó 6.25 TV2 Matiné 9.50 Asztro-világ 10.55 Kalandjárat 11.55
Babavilág 12.25 Falforgatók 13.25 Monk – Flúgos nyomozó 14.30 Édes élet 17.00
NCIS 18.00 Tények 19.00 Evolúció 21.05 Riddick – A sötétség krónikája 23.30
Charlie Wilson háborúja 1.25 M, mint muskétás 2.10 Zûrös szerelmek 2.55 Herku-
les 3.40 Briliáns elmék 4.25 Élünk, halunk, örökölünk
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 9.05 Ka-
barématiné 9.30 Szellem a fazékból 11.00 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 16.05 Közv. az úszó Eb-rõl 17.05 Jelenlét 17.30 Króni-
ka 17.50 Sportvilág 18.30 Határok nélkül – A kultúráról 19.05 Sportvilág 19.30 Csa-
ládi sáv 19.40 Mese 19.50 Zene 20.05 Népzene határok nélkül 20.30 Megújuló ér-
tékeink 20.50 Vers napról napra 21.05 Rádiószínház 21.54 Zene 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Kabaré 0.10 Éjszaka

Augusztus 24., VASÁRNAP
MTV: 5.25 Hajnali gondolatok 5.30 Esély 5.55 Magyar gazda 6.25 Európai szem-
mel 7.00 Híradó 7.15 Sporthírek 7.30 Szabad kézzel 8.00 Híradó 8.05 Sporthírek
8.20 A megújult Zeneakadémia 9.00 Katolikus krónika 9.40 Tanúságtevõk 10.05 A
sokszínû vallás 10.15 Evangélikus magazin 10.45 Unitárius ifjúsági mûsor 10.50
Mai hitvallások 11.15 Balaton-felvidéki református templomok 11.30 Mai hitvallás-
ok 12.00 Hírek 12.05 Melissa és Joey 12.55 TS – Sport 7 13.30 Forma-1 16.25
Úszó Eb 2014 18.10 Fekete gyémántok 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Aludj
csak, én álmodom 22.05 A Bécsi Filharmonikusok nyári hangversenye 23.45
Királyok útja 1.25 Soha nem tudhatod
RTL KLUB: 6.20 Top Shop 6.55 Kölyökklub 9.50 Teleshop 10.45 Kalandor 11.15
4ütem 11.55 A Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek 12.30 Vadmacskák
13.35 Taxi 3. 15.20 Nincs kettõ séf nélkül 18.00 Híradó 18.55 Cobra 11 20.00 Alko-
nyat – Újhold 22.30 A végsõ megoldás: Halál 0.55 Portré 1.35 Érezd a ritmust! 3.05
Cobra 11 4.00 Reflektor 4.10 Barátok közt 4.45 Tuti gimi
TV2: 6.00 Idõnyomozó 6.25 TV2 Matiné 10.00 Asztro-világ 11.05 Stílusvadász
11.35 Stahl konyhája 12.05 Több mint testõr 12.35 Édes élet 15.05 NCIS 16.05
Evolúció 18.00 Tények 19.00 Napló 20.00 Ezer szó 22.00 A Bourne-rejtély 0.20
Vágy és vezeklés 2.35 Eureka 3.25 Szellemdoktor 4.15 Napló 5.15 13-as raktár 6.00
Csapdába csalva
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 XX. századi történelem 6.00 Vasárnapi új-
ság 8.35 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 9.30 Korkóstoló – Gasztromagazin 10.04
Református istentisztelet közv. 11.05 Gondolat-jel 12.00 Krónika 12.22 Sportvilág
12.30 Harminc perc alatt a Föld körül 13.05 G7 – Gazdasági magazin 13.30 Alma és
fája 14.00 Formabontó 15.00 Hírek 16.00 Közv. az úszó Eb-rõl 17.05 Jelenlét 17.30
Krónika 17.50 Sportvilág 18.30 Regényes történelem 19.05 Sportvilág 19.30 Csa-
ládi sáv 19.40 Mese 19.50 Zene 20.05 Irodalmi újság 20.30 Rendszerváltók – 1989.
20.50 Vers napról napra 21.05 Rádiószínház 21.58 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sport-
világ 22.30 Esti séta 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Egy hazában 0.10 Éjszaka

Augusztus 25., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Hogyan mûködik? 5.50 Ma reggel 9.00 Capri –
Az álmok szigete 10.00 Kapán innen, kaszán túl 10.30 Család-barát 12.00 Híradó
12.15 Sporthírek 12.30 Roma magazin 13.00 Domovina 13.30 1100 év Európa kö-
zepén 13.50 Magyarlakta – vidékek krónikája 14.50 Szívtipró gimi 15.35 A világ
madárszemmel 16.35 Híradó+ 16.45 Párizsi helyszínelõk 17.35 Híradó 17.45
Charlie, majom a családban 18.35 Rex felügyelõ 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek
20.20 Nora Roberts: északi fény 21.55 Az Este 22.30 Híradó 22.40 Sporthírek 22.50
Twin Peaks 23.40 Aranymetszés 0.10 A rejtélyes XX. század 0.40 Párizsi
helyszínelõk
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 Buda-
pest 14.45 Tuti gimi 15.45 Castle 16.50 Az örökség 18.00 Híradó 19.00 Fókusz
19.30 Éjjel-nappal Budapest 20.50 Barátok közt 21.25 Dr. Csont 23.30 Híradó 0.00
Reflektor 0.20 Freddy ws. Jason 2.15 Az éden titkai 4.00 Reflektor 4.10 Barátok
közt 4.45 Tuti gimi
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 Ezer szó 15.00 A gonosz álarca
16.00 Családi titkok 17.00 Maricruz 17.30 A macska 18.00 Tények 19.30
Jóban-Rosszban 20.15 Magánnyomozók 21.15 Édes élet 22.30 A szajré 0.55 Té-

nyek 1.40 Aktív 2.05 Zsaruvér 2.55 Szellemdoktor 3.40 Maricruz 4.05 A macska
4.30 13-as raktár 6.00 Csapdába csalva
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 9.00 Napközben 10.50 Hangtár 11.05 A hely 11.35 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.28 Zene 13.30
Az evangélikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika
15.10 Rendszerváltók – 1989 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30
Krónika 17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25
Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.10
Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális ma-
gazin 21.30 Rádiószínház 21.55 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap
történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ
0.10 Éjszaka

Augusztus 26., KEDD
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 Capri – Az álmok
szigete 10.00 Kapán innen, kaszán túl 10.30 Család-barát 12.00 Híradó 12.15
Sporthírek 12.30 Srpski ekran 13.00 Unser Bildschirm 13.35 1100 év Európa köze-
pén 13.55 Belegyökereztek Debrecenbe 14.45 Szívtipró gimi 15.35 A világ madár-
szemmel 16.35 Híradó+ 16.35 Párizsi helyszínelõk 17.35 Híradó 17.45 Charlie,
majom a családban 18.35 Rex felügyelõ 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Céd-
rusliget 21.10 Grand Hotel 22.00 Az Este 22.35 Híradó 22.50 Sporthírek 22.55 Twin
Peaks 23.45 Munkaügyek 0.15 Õshüllõk bolygója 1.05 Párizsi helyszínelõk
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 Buda-
pest 14.45 Tuti gimi 15.45 Castle 16.50 Az örökség 18.00 Híradó 19.00 Fókusz
19.30 Éjjel-nappal Budapest 20.50 Barátok közt 21.25 Gran Torino 23.50 Híradó
0.20 Reflektor 0.40 A fõnök 1.40 Gyilkos elmék 2.40 A Muzsika TV bemutatja: Mi,
muzsikus lelkek 3.05 Az éden titkai 4.00 Reflektor 4.10 Barátok közt 4.45 Tuti gimi
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 A
gonosz álarca 16.00 Családi titkok 17.00 Maricruz 17.30 A macska 18.00 Tények
19.30 Jóban-Rosszban 20.15 Magánnyomozók 21.15 Édes élet 22.30 Cool Túra
0.25 Tények 1.10 Aktív 1.35 Táncalak 2.45 Maricruz 3.10 A macska 3.35 Családi
titkok 4.25 13-as raktár 6.00 Csapdába csalva
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 8.20 100 éve történt 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 13.25 Zene 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások
14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 XX. századi történelem 15.35 Közelrõl 16.40
Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika 17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Hatá-
rok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene
19.50 Mese 20.00 Krónika 20.10 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról
napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.30 Rádiószínház 21.56 Zene 22.00 Kró-
nika 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

Augusztus 27., SZERDA
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 Capri – Az álmok
szigete 10.00 Kapán innen, kaszán túl 10.30 Család-barát 12.00 Híradó 12.15
Sporthírek 12.30 Hrvatska krónika 13.00 Ecranul nostru 13.30 ITU Triatlon Világku-
pa - Tiszaújváros 14.00 Cédrusliget 14.50 Szívtipró gimi 15.35 A világ madárszem-
mel 16.35 Híradó+ 16.50 Párizsi helyszínelõk 17.35 Híradó 17.45 Charlie, majom a
családban 18.35 Rex felügyelõ 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Szabadság tér
’89 21.10 Rámenõs páros 22.00 Az Este 22.35 Híradó 22.45 Sporthírek 22.55 Twin
Peaks 23.45 Munkaügyek 0.15 Õshüllõk bolygója 1.05 Párizsi helyszínelõk
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 Buda-
pest 14.45 Tuti gimi 15.45 Castle 16.50 Az örökség 18.00 Híradó 19.00 Fókusz
19.30 Éjjel-nappal Budapest 20.50 Barátok közt 21.25 Szulejmán 23.20 Híradó
23.55 Reflektor 0.10 Elfelejtve 1.15 Gyilkos elmék 2.15 Az éden titkai 4.00 Reflektor
4.10 Barátok közt 4.45 Tuti gimi
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 A
gonosz álarca 16.00 Családi titkok 17.00 Maricruz 17.30 A macska 18.00 Tények
19.30 Jóban-Rosszban 19.50 Skandinávlottó-sorsolás 20.15 Magánnyomozók
21.15 Édes élet 22.30 Frizbi Hajdú Péterrel 23.30 Hawaii Five-0 0.30 Tények 1.15
Aktív 1.40 Blues Brothers 2000 3.35 Maricruz 4.00 A macska 4.25 Családi titkok
5.15 Waikiki páros 6.00 Csapdába csalva
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 9.00 Napközben 10.50 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.25 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 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten
ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.10 Belépõ –
Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin
21.30 Rádiószínház 21.57 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap törté-
netei 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.

Augusztus 22., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet: Izraelita megemlékezés
(ism. 57p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Ifj. Isztl László könyvbemutatója
(ism. 34p), Családi nap és Tánckavalkád a 40 éves vajtai strandon (ism.
110p), Id. Lendvai György verses estje (ism. 78p) 23.00 és 0.00 Lapszemle

Augusztus 23., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 Lapszemle 14.00 Ifj.
Isztl László könyvbemutatója (ism. 34p), Családi nap és Tánckavalkád a 40
éves vajtai strandon (ism. 110p), Id. Lendvai György verses estje (ism. 78p)
18.00 Lapszemle 19.00 Csutka-gála (ism. ~45p), Juliális Cecén (ism. 83p),
A stúdió vendége: id. Lendvai György (ism. 105p) 23.00 és 0.00 Lapszemle

Augusztus 24., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Ifj. Isztl László könyvbemutatója
(ism. 34p), Családi nap és Tánckavalkád a 40 éves vajtai strandon (ism.
110p), Id. Lendvai György verses estje (ism. 78p) 14.00 Csutka-gála (ism.
~45p), Juliális Cecén (ism. 83p), A stúdió vendége: id. Lendvai György (ism.
105p) 18.00 Heti híradó 19.00 Hitélet: Kórustalálkozó Sárhatvanban (ism.
60p) 23.00 és 0.00 Heti híradó

Augusztus 25., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet: Kórustalálkozó
Sárhatvanban (ism. 60p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Megnyitotta ka-
puit a Királyság terme (17p), Interjú Sándor Pál patikussal 2. rész (58p), Dana
Londonban (25p), Alapi Vadásznap 2014 1. rész (95p) 23.00 és 0.00 Heti hír-
adó

Augusztus 26., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport 13.00 és 18.00 Heti híradó
19.00 Beszélgetés ifj. Nagy Lászlóval (12p), Vérükben a nevelés (57p),
Szöszmötölõ-gála Nagylókon (22p), Alapi Vadásznap 2014 2. rész (95p)
23.00 és 0.00 Heti híradó

Augusztus 27., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Megnyitotta kapuit a Királyság
terme (17p), Interjú Sándor Pál patikussal 2. rész (58p), Dana Londonban
(25p), Alapi Vadásznap 2014 1. rész (95p) 13.00 Heti híradó 18.00 Lapszemle
élõben 19.00 Sport: Megyei III. osztályú labdarúgó-mérkõzés (90p) 23.00 és
0.00 Lapszemle

Augusztus 28., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Megyei III. osztályú labdarú-
gó-mérkõzés (90p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Hitélet: Kórustalálkozó
Sárhatvanban (ism. 60p) 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 futószö-
vegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ idõtartam körülbelül ér-
tendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a Hírházban
(Bogárd és Vidéke szerkesztõsége). Ha gondjuk van a vétellel, kérjük, hív-
ják 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

Augusztus 28., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 Capri – Az álmok
szigete 10.00 Kapán innen, kaszán túl 10.30 Család-barát 12.00 Híradó 12.15
Sporthírek 12.30 Slovenski utrinki 13.00 Alpok–Duna–Adria 13.30 Útravaló 13.45
Szülõföldem 14.35 Szívtipró gimi 15.25 A világ madárszemmel 16.20 Híradó+
16.35 Párizsi helyszínelõk 17.25 Szerencse Híradó 17.35 Híradó 17.45 Charlie, ma-
jom a családban 18.35 Rex felügyelõ 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Palira
vettem a papát 22.10 Az Este 22.45 Híradó 22.55 Sporthírek 23.05 Twin Peaks
23.55 Munkaügyek 0.25 Õshüllõk bolygója 1.15 Párizsi helyszínelõk
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 Buda-
pest 14.45 Tuti gimi 15.45 Castle 16.50 Az örökség 18.00 Híradó 19.00 Fókusz
19.30 Éjjel-nappal Budapest 20.50 Barátok közt 21.25 Az igenember 23.30 Híradó
0.05 Reflektor 0.25 Sötét zsaruk 1.25 A normandiai partraszálláshoz vezetõ út 3.05
Az éden titkai 4.00 Reflektor 4.10 Barátok közt 4.45 Tuti gimi
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 A
gonosz álarca 16.00 Családi titkok 17.00 Maricruz 17.30 A macska 18.00 Tények
19.30 Jóban-Rosszban 20.15 Magánnyomozók 21.15 Édes élet 22.30 NCIS 23.30
22-es körzet – A bûn utcái 0.30 Tények 1.15 Aktív 1.40 Grimm 2.25 Hawaii Five-0
3.10 Maricruz 3.35 A macska 4.00 13-as raktár 4.50 Aktív 5.15 Waikiki páros 6.00
Csapdába csalva
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj
6.00 180 perc 9.00 Napközben 10.50 Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.25 Zene 13.30
A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Hírek
15.05 Alma és fája 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika
17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten
ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.10 Belépõ –
Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Belépõ – Kulturális magazin
21.30 Rádiószínház 21.56 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap törté-
netei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10
Éjszaka

Augusztus 29., PÉNTEK
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 Capri – Az álmok
szigete 10.00 Kapán innen, kaszán túl 10.30 Család-barát 12.00 Híradó 12.15
Sporthírek 12.30 Roma kultúra 13.00 Esély 13.25 Magyar írók 13.40 Rámenõs pá-
ros 14.30 Szívtipró gimi 15.20 A világ madárszemmel 16.20 Híradó+ 16.30 Párizsi
helyszínelõk 17.20 Híradó 17.30 Charlie, majom a családban 18.35 Rex felügyelõ
19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Észak és Dél 22.15 Az Este 22.50 Híradó 23.00
Sporthírek 23.10 Twin Peaks 0.50 Munkaügyek 1.20 Párizsi helyszínelõk
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 Buda-
pest 14.45 Tuti gimi 15.45 Castle 16.50 Az örökség 18.00 Híradó 19.00 Fókusz
19.30 Éjjel-nappal Budapest 20.50 Barátok közt 21.25 CSI: A helyszínelõk 22.25
CSI: Miami helyszínelõk 23.30 Híradó 0.00 Reflektor 0.15 Kemény motorosok 1.25
Kalandor 1.55 Mr. és Mrs. Bloom 2.40 4ütem 3.05 Az éden titkai 4.00 Apa-csata
4.40 Ezel – Bosszú mindhalálig
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 A
gonosz álarca 16.00 Családi titkok 17.00 Maricruz 17.30 A macska 18.00 Tények
19.30 Jóban-Rosszban 20.15 Magánnyomozók 21.15 Édes élet 22.30 Férj és férj
0.45 Tények 1.30 Aktív 1.55 Grimm 2.40 Maricruz 3.05 A macska 3.30 Családi tit-
kok 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 8.20 100 éve történt 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 13.25 Zene 13.30 A zsidó vallási felekezet félórája 14.05 Arcvonások 14.35
Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Történet hangszerelve 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár
17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika 17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nél-
kül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50
Mese 20.00 Krónika 20.10 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra
21.05 Belépõ – Kulturális magazin 21.30 Rádiószínház 21.57 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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Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826

Redõnyös 06 (30) 966 8446 (7953539)

Tûzifa eladó, cser aprított: 2250/q, cser aprított
akáccal: 2250/q, cser aprított m3-ben: 12500/m3,
akác aprított m3-ben: 13000/m3. 06 (30) 2902 531
(2174286)

Tûzifavásár! Éger 1900 Ft, cser 2050 Ft, akác ha-
sított 2380 Ft, vegyes hasított 2250 Ft. Házhozszál-
lítással. 06 (20) 406 9267 (2174487)

Szõlõprést, darálót veszek 06 (30) 9860 849

Utazzon Sárbogárdról Horvátországba négy napra
szeptember 29-én a Neszebár Utazási Irodával!
Program: Sibenik, Split, Podgora, Trogir-sziget,
Dubrovnik, Krk Nemzeti Park. Szállodai elhelyezés
2-3 ágyas, fürdõszobás szobákban, félpanziós ellá-
tással. Költség: 44.900 Ft. Még 9 hely van. Jelent-
kezzen gyorsan! Telefon: 06 (70) 334 1611

Széna eladó nagy körbálás 10 db 4000 Ft/db Tele-
fon: 06 (70) 293 5606 (2174644)

Öntöttvas aljú, szõlõprés eladó. Telefon: 06 (30)
4466 821 (2174638)

Hízók eladók. Telefon: 06 (30) 448 0022 (2174637)

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

SÁRSZENTMIKLÓSON felújított CSALÁDI HÁZ ELADÓ.
06 70 387 0004

PÁLINKAFÕZETÕK FIGYELEM!
Az abai szeszfõzde megkezdte mûködését.

06 30 9275 627

Sárhatvan külterületére KERESÜNK TRAKTOROST.
06 30 457 1627

Sárhatvan külterületére KERESÜNK
ÜGYVITELI MUNKATÁRSAT. 06 30 457 1627

Kisméretû, nem fajtiszta KISKUTYÁK ELVIHETÕK.
Érdeklõdni: 06 30 473 7944

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!

APRÓHIRDETÉSEK

5. SÁRBOGÁRDI
SZÁNTÓVERSENY

2014. augusztus 30.
A sárbogárdi gazdák meghívják

Önt és kedves családtagjait, ismerõseit az

5. Sárbogárdi Szántóversenyre
Sárbogárd–Sárszentmiklós, „Külsõ-szõlõ” dûlõ,

a dunaújvárosi út mellett, Lajtos János vendéglátásában.

Program:

7.00 versenyzõi gyülekezõ az Ifjúsági parkban

8.00 a rendezvény hivatalos megnyitója

9.00 a verseny kezdete (nyitóbarázda-készítés)

A szántóverseny napján a városból a rendezvény helyszínére
helyi járat biztosítja a tömegközlekedést.
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KÉK HÍREK

Szilvafaveszély

Egy udvaron állt az a szilvafa, amelynek több ága le-
tört, a törzse pedig megrepedt augusztus 4-én, Sár-
bogárdon, az Árpád lakótelepen. A veszélyhelyzet
megszüntetése érdekében a sárbogárdi hivatásos
tûzoltók kaptak riasztást. Azon kívül, hogy a megsé-
rült fa veszélyeztette a közút és a járda forgalmát, az
ágai egy elektromos légvezetéket is közrefogtak.
Mielõtt a tûzoltók motorfûrésszel elkezdték a mun-
kálatokat, az energiaszolgáltató munkatársa áram-
talanította a vezetékszakaszt. Az esemény követ-
keztében személyi sérülés nem történt.

Karambolhoz siettek

Augusztus 6-án, kora reggel érkezett a segélykérõ
hívás, hogy a Sárbogárdot és Mezõfalvát összekötõ
6219-es számú úton, a nagykarácsonyi bekötõút
közelében két autó összeütközött. Az esethez a sár-
bogárdi tûzoltó laktanyából indult el két gépjármû a
riasztást követõen.

Az autók közül az egyik felborult és az úton állt meg,
a másik pedig az árokba hajtott és az oldalára borult.
A jármûvekben összesen hárman utaztak, a mentõk
tájékoztatása szerint valamennyien könnyû sérülést
szenvedtek. A tûzoltók elvégezték az autók áram-
talanítását, a rendõrségi helyszínelést követõen pe-
dig segítséget nyújtottak a forgalmi akadály meg-
szüntetéséhez. Az úttestre folyt olajszennyezõdést
a közút kezelõje speciális felitatóanyaggal távolítot-
ta el.

Gyakorlat Dégen

A készenlétnek fontos eleme a gyakorlás, különö-
sen akkor, ha gyorsan kell helyes döntést hozni.
Ilyen események az ipari létesítményekben bekö-
vetkezõ káresetek is. A sárbogárdi hivatásos tûzol-
tók mindhárom szolgálati csoportja ellenõrzõ gya-
korlaton vett részt augusztus 11-12-13-án Dégen
egy fatelepen.

A feltételezett tûzeset a fûrészportároló silóban ke-
letkezett technológiai meghibásodás következté-
ben. A tüzet a dolgozók nem tudták eloltani, azon-
ban az áramtalanítást elvégezték, személyi sérülés-
rõl nem volt tudomása a bejelentõnek. A gyakorlat-
ra történõ riasztást követõen a sárbogárdiak három
gépjármûvel, köztük egy vízszállítóval kezdték meg
a vonulást. A létesítményrõl és a technológiáról ka-
pott helyszíni információk alapján a tûzoltás vezetõ-
je azonnal intézkedett a személykeresés megkezdé-
sérõl és a környezõ épületek vízsugárral történõ vé-
delmérõl. A továbbterjedés megakadályozásával
azonos idõben az égõ fûrészpor oltását, a siló kiürí-
tését is megszervezte.

A fafeldolgozó üzem területén a mûködésébõl, illet-
ve a felhasznált alapanyagokból adódóan jelentõs
mennyiségû éghetõ anyag található. A tûzesetek el-
kerülésének fontos elemei a tûzmegelõzéshez kap-
csolódó létesítési és használati szabályok betartá-
sa, a beavatkozás vonatkozásában pedig a pontos
helyismeret, a begyakorlott mozdulatok, amelyek
jelentõs segítséget nyújtanak egy valódi esemény
felszámolása során.

Halálos baleset
Simontornyánál

Két gépjármû ütközött a 61-es úton Simontornya
határában, augusztus 13-án, délután. A segélykérõ
elmondása szerint több sérült volt a helyszínen, akik
beszorultak az autókba. A Fejér megyei mûveletirá-
nyítás a sárbogárdi hivatásos tûzoltókat riasztotta
az esethez, továbbá a simontornyai önkéntesek is
értesítést kaptak. Elsõként az önkéntes tûzoltók ér-
tek ki, felderítésük alapján egy személyautó és egy
kisáruszállító ütközött, mindkét sofõr beszorult, uta-
saik nem voltak. A hivatásos tûzoltók kiérkezése
elõtt a személyautó vezetõjét a mentõk és az önkén-
tesek közösen kimentették, ellátása megkezdõdött.
Súlyos sérülésekkel mentõhelikopter szállította kór-
házba. A másik gépkocsivezetõn már nem lehetett
segíteni, a baleset következtében elhunyt. Kiemelé-
sére és a forgalmi akadály megszüntetésére, amit a
sárbogárdi tûzoltók végeztek el, a rendõrségi hely-
színi szemlét követõen került sor.

Frontális ütközés
a 63-ason

Két személyautó frontálisan ütközött Cece határá-
ban, a 63-as úton augusztus 15-én. A Fejér megyei
katasztrófavédelemhez érkezett segélykérõ hívást
követõen a sárbogárdi hivatásos tûzoltók és a me-
gyei mûveleti szolgálat kapott riasztást. A baleset
következtében az egyik gépjármû az úttesten ma-
radt, vezetõje súlyos sérüléseket szenvedett, a ki-
mentése a tûzoltók kiérkezése elõtt megtörtént. A
mentõellátást követõen helikopter szállította kór-
házba. A másik autó két utasával együtt felborult és
a vízelvezetõ árokban állt meg. A sofõr beszorult, ki-
mentéséhez a sárbogárdi tûzoltókra volt szükség.
Ebbõl az autóból egy súlyos és egy könnyû sérültet
szállítottak kórházba a mentõk. Velük utazott a ku-
tyájuk is, aki szemmel látható sérülést nem szenve-
dett el, azonban egy hozzátartozó állatorvoshoz vitte
kivizsgálásra. A rendõrségi helyszínelést követõen
a tûzoltók a felborult személyautót a kerekeire állí-
tották és kivontatták az árokból.
Fotók és videó: Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-pa-
rancsnokság

Farkas-Bozsik Gábor tûzoltó százados

Körözött és kábítószer

A körzeti megbízottak 2014. augusztus 11-én dél-
elõtt Sárkeresztúron a Kossuth Lajos utcában iga-
zoltattak egy 22 éves helyi lakost, akirõl megállapí-
tották, hogy ellene a Fejér Megyei Rendõr-fõkapi-
tányság hûtlen kezelés bûntett elkövetésének meg-
alapozott gyanúja miatt elfogatóparancsot bocsá-
tott ki. B. Zsanettet az egyenruhások elfogták és a
Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányságra elõállították,
ahol a nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki.
A körzeti megbízott 2014. augusztus 11-én Mezõ-
szilason a Víz soron igazoltatott egy háromfõs társa-
ságot. Az igazoltatás során a férfiaknál a rendõr ká-
bítószergyanús anyagot talált, ezért a 20 éves P.
Ádámot, a 18 éves M. Benjamint és fiatalkorú tár-
sukat a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra elõállítot-
ta. Az ügyben kábítószer-birtoklás vétség elköveté-
sének megalapozott gyanúja miatt büntetõeljárás
indult.

Bolti tolvaj

A helyi rendõrkapitányságra 2014. augusztus 15-én
délután érkezett bejelentés arról, hogy egy fiatal nõ
Sárbogárdon az Ady Endre út egyik üzletébõl koz-
metikumokat tulajdonított el. A biztonsági õrök ész-
lelték a lopást és a tolvajt a rendõrök kiérkezéséig
visszatartották. A kiérkezõ egyenruhások a Sárbo-
gárdi Rendõrkapitányságra elõállították a 19 éves
nõt, aki ellen tulajdon elleni szabálysértés elköveté-
se miatt eljárás indult. A nõt a rendõrök szabálysér-
tési õrizetbe vették.

Opelek ütközete

2014. augusztus 15-én 12 óra körüli idõben egy kül-
földi állampolgár egy Opel Astra típusú személygép-
kocsival közlekedett a 63. számú fõúton Aba irányá-
ból Cece irányába. Az elsõdleges információk sze-
rint Cece és Rétszilás között a gépkocsit vezetõ 36
éves férfi egy jármûszerelvény elõzésébe kezdett és
a terelõvonal átlépésekor összeütközött egy Opel
Frontera típusú gépkocsival. A jelenleg rendelke-
zésre álló adatok alapján a balesetben az Opel Astra
vezetõje súlyos, míg a másik gépkocsiban utazó két
személy könnyû sérüléseket szenvedett.

FMRFK

A KATASZTRÓFAVÉDELEM
HÍREI

TINÓDI SZÜRETI
FELVONULÁS ÉS
BÁL TARTATIK

2014. szeptember 13. napján,
melyre a felvonulni kívánó

személyek jelentkezését várjuk.
Telefon: 06 (30) 300 7783 – Huszár
György.
A belépés jogát és az ételt az alkalomhoz
illõ ruha viselésével tudjuk csak biztosí-
tani.
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