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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

Lovagkereszt,
gyûrû, bronz…

Még mondja valaki, hogy Sárbogárd és környéke értékte-
len hely, amikor annyi kiemelkedõ személyiség terem itt!
Elismert festõmûvész, vállalattulajdonos állatorvos, lo-
vagkeresztes püspök, Ludovika-gyûrûs hadnagy, világ-
bajnoki bronzot szerzett pilóta, jeles kézmûvesek – hogy
csak azokat említsem, akiket éppen ebben a lapszámban
emeltünk ki büszkén.
Érdekesség, hogy míg a sárbogárdi Kutasi Mónika a Hon-
védség tortáját szelte fel az ország nyilvánossága elõtt,
ugyanazon az asztalon ott állt Magyarország 2014. évi
tortája is, aminek egyik alkotója egy ugyancsak sárbogár-
di lány, Althamer Eszter.
S értékünket emeli az országos visszhangot kapott szán-
tóverseny, a Nagylóki Történelmi Napok és a gimi új ét-
terme is!

Hargitai–Kiss Virág

Megújult a gimnázium éttermeMegújult a gimnázium étterme

SZÁNTÓVERSENY 2014SZÁNTÓVERSENY 2014
Tibeti olvasónk

A sárbogárdi származású Harmath Eszter és párja szenve-
délyes utazók. Amikor tehetik, útra kelnek ismeretlen, tá-
voli tájakat felfedezni. Legutóbb Észak-Indiában, Ladakh
tartományban jártak. A hegyek között, 3800 méteren fek-
võ településrõl, Rumbakból küldték nekünk ezt a fotót a
következõ sorokkal: „A tibeti Sonam konyhájában olvas-
sa a Bogárd és Vidékét. Napközben jakot, teheneket terel,
esténként hátizsákos vendégeit látja vendégül. Nagyon
várja, hogy eljuttassuk neki a számot, amiben szerepelni
fog.”
Köszönjük a fényképet a világutazóknak! Isten óvja õket
útjaikon!

Szerkesztõség
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Szántóverseny szenzációs apróságokkal
„Szánt a babám, csireg-csörög sej-haj a járom” – énekelte kedvcsi-
nálónak a szántóverseny megnyitóján a Huszics Vendel Kórus.
Könnyû dolguk volt, mert az 5. Sárbogárdi Szántóversenyt na-
gyon sokan várták már, amire bizonyság volt a megszámlálhatat-
lanul érkezõ emberek, családok sora. Hogy országosan egyre na-
gyobb híre megy „a mi szántóversenyünk”-nek, az látszott a mé-
diaérdeklõdésen, és a helybeliek mellett környékbeli, mohácsi,
erdélyi nevezõk is jöttek.

A szervezõk, a Sárbogárdi Gazdák Baráti Köre idén is a szí-
vét–lelkét beletette a rendezvénybe, hogy egyrészt a megszokott
színvonal, másrészt újdonságok is várják a vendégeket Lajtos Já-
nos dunaújvárosi út melletti földjén. Nem kell itt nagy dolgokra
gondolni. Szenzációs „apróság” volt például a bálákból rakott
traktor vontatmánnyal, amire még rendszám is került. A bejáró-
hoz egy csinos bálaasszony került az urával, két rakodógép között
pedig a betérõket üdvözlõ ponyva lobogott. De ülõalkalmatos-
ságnak is kiválóan beváltak a kockabálák. Forster Józsi szürke
marhája ugyancsak érdekes színfolt volt az eseményen. A pulpi-
tusként szolgáló kamiont a lá-
nyok és asszonyok virágokkal,
zöld növényekkel, termények-
kel, termetes sütõtökökkel, ku-
koricával díszítették fel ízlése-
sen. A színpad- és sátorállítás-
ban, parcellakitûzésben a férfi-
nép jeleskedett. A növekvõ ér-
deklõdésnek köszönhetõen idén
több kézmûves illetve árus fog-
lalt helyet termékeivel a szakki-
állítók, bankok sátrai mellett. A
nagy sátor túloldalán egész mezõgazdasági géphadsereg sorako-
zott fel. Voltak gépkülönlegességek, amikre föl- és beülhetett az
aprónép. A gyerekek különösen örültek az ugrálóvárnak és a
sátor mellé borított homokkupacnak, amiben remekül eljátszot-
tak kistraktoraikkal – utánozva a nagyokat.
A traktorok menete az Ifjúsági parktól indult korán reggel, majd a
verseny helyszínére érve a tavalyinál lankásabb dombról vonultak
le V-alakban, a Sárbogárdi Fúvószenekar zenei aláfestésével, leg-
elöl a legfiatalabb versenyzõ a legkisebb traktorral, mögötte a két
nõi induló: Koskáné Magyar Magdi és Szakács Andi, aztán a fiúk.
A megnyitón Pluhár Pista bácsi köszöntötte az egybegyûlteket,
hangsúlyozva, hogy a mai elidegenedett világban nagy öröm, hogy
olyan összetartó a megmérettetést szervezõ gazdák közössége, és
még nagyobb elégedettséggel tölti el, hogy egyre több soraikban a
fiatal. A kórus népdalfeldolgozásait követõen Tamás Huba áldot-
ta meg az ekéket. Régi ismerõsként üdvözöltük többen is a fiatal
erdélyi plébánost, hiszen rokonsága révén kötõdik Sárszentmik-
lóshoz, és pappá szentelése után újmisét is mondott Sárszentmik-
lóson 2005. augusztus 20-án.
Ezt követõen kezdetét vette a verseny. Mindenki felsorakozott a
parcellájánál, a hagyományos lovas szántás indulói az északi vé-
gen. A nézõk gyalog is bejárhatták a terciát, de traktor, vagy ló
vontatta kocsikon is tehettek egy kört. Két fiatal lány hátaslóval

jött, és készségesen sétáltatták meg a
lóhátra kívánkozó gyermekeket.
Egy órával a déli harangszót követõen,
amikor minden barázdát alaposan
szemügyre vettek a bírák, a traktorok li-
basorban, egymás után vonultak le ün-
nepélyesen a dombtetõrõl, és felsora-
koztak az ebédet követõ eredményhir-
detésre.

Eredmények

Lovas szántók (10 induló): I.
Raffai József, II. Nagy Ger-
gely, III. Horváth György, kü-
löndíj: Forster József (a há-
rom lóval való szántásért) és
Mezõ Zsolt (a pónifogato-
kért).
Kis ágyeke (17 induló): I. Kos-
káné Magyar Magdolna, II.
Szakács István, III. Holló Sán-
dor, ifjúsági különdíj: ifj. Er-
lich Róbert.
Nagy ágyeke (7 induló): I.
Vass Csaba, II. Benedek István, III. Németh Róbert.

Kis váltva forgató (6 induló): I. Szalai Antal, II. ifj. Bodoki
György, III. Vámosi Gábor.

Nagy váltva forgató (13 induló): I. Kovács Róbert, II. Pusztahegyi
János, III. ifj. Dala Lajos.

A délutáni kikapcsolódásról is gondoskodtak a szervezõk. A szín-
padon fellépett a Black Horse Country Club, a Nagylóki Bakakó-
rus, a Sárréti Csókavirág Néptáncegyüttes, s volt tombola is érté-
kes nyereményekkel.

Azt gondolhatnánk, hogy ezt a nagyszerû szántóversenyt nem le-
het már jobban fokozni, de biztos vagyok benne, hogy jövõre
újabb meglepetéseket fundálnak ki a gazdák nekünk.

Hargitai–Kiss Virág
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Nagylóki csata
Zsoldosok, tüzérek, hangászok verték fel
Nagylók csendjét augusztus 29-30-án. A
Nagylók Kultúrájáért Baráti Társaság
ugyanis második alkalommal rendezett
történelmi napokat a községben hagyo-
mányõrzõk, kézmûvesek részvételével,
mely pénteken a vitézek mustrájával, a
hõsök elõtt való tisztelgéssel vette kezde-
tét.
Ezt a páratlan hangulatú programot nem
lehetett kihagyni a hétvégén! A kilátoga-
tók mintha visszarepültek volna az idõben
a XVII. századba a Tavipalota és lo-
vaspálya környékén. Korabeli ruhákba öl-
tözött vitézek és hölgyek jártak-keltek, tet-
tek-vettek, s általuk bepillanthattunk a ré-
gi magyarság életének mozzanataiba, gyö-
nyörködhettünk viseletükben. Zene volt a
fülnek a kupák koccanása, a bõrmûves
halk kopácsolása, a kovácsmester messze
zengõ üllõjének hangja. Ki lehetett próbál-
ni az agyagozást és a kosárfonást is, meg

persze választani a sok szép portékából,
amiket a mesterek kínáltak.
A csapatok – a Tatai Pálffy Kompánia tü-
zérei, a Mare Temporis nyugati zsoldos
kompánia, a Bethlen Gábor Hagyomány-
õrség és a megyersarjai lovasok – szomba-
ton délután külön-külön is bemutatkoz-
tak. A lovasok akrobatikus mutatványok-
kal szórakoztatták a közönséget türelmes
paripáikon, majd két dáma mutatta be a

nézõknek a speciális, kétszarvú nõi nyer-
get, amin hosszú szoknyában pompáztak a
kisasszonyok, különleges bravúrokat vég-
rehajtva. Természetesen a produkciókat
követõen a gyerekek a felülhettek a négy-
lábú fõszereplõkre.

Izgalmas csatajelenet követte mindezt a
Piroska-tónál, ahol egy igazi XVII. századi
dereglyébõl ugráltak ki a harcosok és ron-
tottak rá az ellenre. Puskaporos volt a han-
gulat, és a kardcsörgés felett az ágyú dör-
gedelmei gyõzedelmeskedtek. Hullottak a
katonák, mint a legyek.
A férfias játék után a Héttorony Hangá-
szok koncertjén pihentethette csatazajban
edzett füleit a közönség.
Szabó Bálint fõszervezõ ezúton is külön
köszöni a helyi kézmûvesek részvételét a
rendezvényen!

Hargitai–Kiss Virág

Sáregresi mulatságok
Idén is megrendezésre került a Sáregres
Hazavár nevet viselõ programsorozat az
önkormányzat szervezésében. Szombat
este nyitották a mulatozást egy kiadós bál-
lal, amit a sportpályán rendeztek; a talp-
alávalót Kõrösi István húzta.
Másnap, miután mindenki kipihenhette az
esti vigadozást, elkezdõdött a hagyomá-
nyos délutáni fellépések kavalkádja. Idén
szinte minden mûfajban megmutatták te-

hetségüket az elõadók. Népdalok, country
és komoly melódiák mellett hiphop vala-
mint néptánc is megtalálható volt a reper-
toárban.
Elsõként a hazai pályán mozgó Sáregresi
Népdalkör foglalta el a színpadot, majd
õket követték sorban az Alapi Mezõföld
Népi Együttes, Tóth Szilárd könnyûzenei
összeállításával, a Búzavirág Népdalkör,
akik rendkívül tehetséges kis táncosukkal

megalapozták a jó hangulatot a Kiscsillag
Hiphop Tánciskola növendékeinek vala-
mint a Vajtai Country Klubnak.
Minden évben a Sáregresi Népdalkör zárja
az eseményt. Idén a Budapest Bár ismert
klasszikusával, a Szilvafácska címû nótával
köszöntötték a közönséget, melyet a dal-
hoz illõ viseletben adtak elõ, házi „torok-
fertõtlenítõvel” fûszerezve.
Tiringer Mária polgármester asszony meg-
köszönte minden segítõnek és érdeklõdõ-
nek, hogy ellátogattak az eseményre.
Az általános iskolában nyílt egy kiállítás,
mely szorgos asszonyok keze munkájának
gyümölcsét mutatja be. Szemet gyönyör-
ködtetõ nyakláncokat, gobelineket, fest-
ményeket, hímzéseket, népi ruhákat, a fa-
lu megújulásáról készült fényképsorozatot
tekinthettünk meg.
Ahogy a gyönyörû alkotások között sétál-
tam, azon gondolkoztam, hogy ha az
összes órát összeszámolnám, amit a készí-
tõk szívüket-lelküket beletéve dolgoztak,
jó pár év jönne ki végeredményként. Min-
denkinek csak ajánlani tudom, hogy ha
idén esetleg lemaradtak a programról, jö-
võre mindenképpen látogassanak el Sár-
egresre!

Mágocsi Adrienn
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A FESTÕ KÉPE
80 éven, 80 kiállításon túl kijelenthetõ, hogy TÓTH GYU-
LA festõmûvész–tanárnak az ereiben Balaton folyik. A
magyar tenger magával ragadó színpalettája végtelen és
változó, örök rácsodálkozást és kihívást rejtõ, zabolát-
lanul szabad és szelíden mosolygó. Nem csoda a Balaton-
hoz fûzõdõ erõs vonzalma – ilyen Gyula bácsi is. Palettája
színei közt ott a festészet, a karikatúra, az ének. De
tudták, hogy a számítógép és a sakk is? Még felesége is
balatoni!

– Az édesanyák el szokták rakni a gyerekkori rajzokat. Gyula bácsi
édesanyja gyûjtötte-e az irka-firkáit?
– Ilyeneket nem gyûjtött, de õ mutatta meg nekem elõször, ho-
gyan kell kacsát, libát meg disznót rajzolni. Ácsceruza volt kéznél,
azzal rajzoltunk.
– Mikor mutatkozott meg Gyula bácsi rajztehetsége elõször? Szól-e
esetleg családi fáma errõl?
– Semmi ilyen nincs. Az õsök mind iparosok voltak: asztalos, ci-
pész, csizmadia.
– Akkor kézügyesség volt a családban. Az édesanya, édesapa vonalán
is?
– Mindkettõ vonalon.
– Édesapjának mi volt a hivatása?
– Édesapám cipészmester volt, a nevelõapám asztalos. A szüleim
Sárosdon éltek, ott születtem, de édesapám meghalt. Alig voltam
2-3 hónapos. Hazaköltöztünk Sárbogárdra, édesanyám szüleihez,
a Virágsarokba. Igazi régi családi ház volt, több generációs, több
szobával, két konyhával, szabadkéményes konyhával. Szerettem
volna mûemléknek nyilváníttatni, de nem sikerült. Eladtuk, aztán
le is bontották. Megfestettem, az maradt nekem emléknek.
– Amikor eladták azt a házat, hová költöztek Sárbogárdon?
– A fõutcán, a mentõállomással majdnem szemben volt édes-
anyámnak egy testvére, akinek meghalt a férje a háború után.
Oda költöztünk. Ott ért utol bennünket a háború. Az oroszok
eminnen lõttek, a németek amonnan, én meg szép nyugodtan sé-
táltam vissza a régi házhoz, a nagybátyámhoz.
– Na, de talán Sárbogárdon belül nem is volt az a nagy hacacáré.
– Nem, csak körülötte. A fejünk fölött lõdöztek. Ez a ház, amiben
most lakunk, már akkor állt, meg a szomszéd ház is. A kettõ kö-
zött volt egy orosz tank, azt igyekeztek a németek kizavarni. Ide
lõttek, de a háznak nem lett semmi baja.
– Hány testvére volt?
– Egy öcsém született, 12 évvel késõbb.
– Iskolába hova járt?
– A református iskolába, a fõutcán jártam az elsõ két évet, utána
kerültünk a templom melletti iskolába. Aztán Fehérvárra írattak
be.
– Akkor hány éves volt?
– 10 körül lehettem. Fehérváron a református templom mellett
volt az iskola egy része, a másik meg szemben, ahol a háromeme-
letes házak vannak.
– Kollégiumban lakott már 10 évesen?
– Igen.
– Nem volt nehéz elválni a családtól fiatalon?
– Furcsa volt, senkit nem ismertem.
– Miért hozták ezt a döntést a szülõk?
– A lehetõség miatt, hogy a továbbtanulásnál jobb esélyem le-
gyen. Aztán jött a front. A fehérvári vasútállomás bombázásánál a
közelünkben is robbantak a bombák, olyan 10-15 méterre. Sze-
rencsére kisebbek, de repeszekkel voltak teli. Szétlõtték az abla-
kokat, de sérülés nem történt. Az utakat szétbombázták, égett a
templomtorony, a Prohászka-templom kupolája fel volt szakad-
va, az aluljáró is leszakadt. Jöttek értem a szüleim kocsival, hogy
hazavisznek, de nem tudtak átjönni. Kénytelenek voltak õk is be-
állni segíteni a romeltakarításban, hogy át lehessen jönni. Amikor

megszûnt a bombázás, visszakerültem Fehérvárra a gimnáziumi
évekre. A kollégiumban, ahol laktunk, láttam, hogy valaki nagyon
fest az udvaron. Nekem ez újdonság volt. Én még nem csináltam
ilyet, nem is volt festékünk a háborús években az általános iskolá-
ban.
– Az Ybl Miklós Gimnáziumba járt, azt még tegyük hozzá.
– Az illetõ egy egyszerû kis vadrózsabokrot festett. Néztem, ho-
gyan csinálja. Meglepõdtem, hogy elõször megrajzolja szépen,
utána kifestegeti, és szép kép lett belõle. Kicsi, szõke gyerek volt,
akkora, mint én. Megkérdeztem: „Hogyhogy festesz? Hogy hív-
nak?” – „Leszkovszki Albinnak” – válaszolta. Így találkoztunk Al-
binnal. Õ akkor jobban tudott festeni, mint én.
– Összebarátkoztak és együtt jártak ki rajzolni, festeni?
– Igen, én rajzoltam, õ festett. Utána beiratkoztam egy szakkörbe,
amit a rajztanárunk hirdetett meg. Elõször csak szénnel dolgoz-
tunk, késõbb festettünk csak. Megszerettem a rajzot, az ábrázoló-
technikát, a szerkesztõrajzot, úgyhogy valamilyen mérnök szeret-
tem volna lenni.
– Mindenféle technikával megismerkedett?
– Fõleg nyomótechnikákkal. Volt linómetszet, rézkarcot is lehe-
tett csinálni meg különbözõ grafikai eljárásokat. Nem akartam
festeni, ezért a tanárunk adott pasztellt, ami nem folyt, így azzal
kezdtem festegetni. Aztán jelentkeztem Pestre a mûszaki egye-
temre. Fölvettek, de azt írták, hogy helyhiány miatt jelentkezzek
jövõre. Igen ám, de akit nem vettek fel egyetemre, az mehetett két
évre katonának. Addig spekuláltam, hogy eldöntöttem: rajzszak-
ra megyek, ami Pécsen a biológiával párosult.
– Késõbb sem gondolta, hogy esetleg átjelentkezik egyik iskolából a
másikba, és megy mûszaki pályára?
– Annyira megszerettem Pécset, annyira hangulatos volt, meg a
társaság is jó volt, hogy eszembe se jutott, hogy átjelentkezzek.
Volt egy jó rajzszakos tanárunk, Lantos Ferenc, aki akkor került
ki a fõiskoláról. Ragyogóan dolgozott, nagyszerûen magyarázott
és megmutatta, mit hogyan kell csinálni. Ott folyt minden, fröcsö-
gött szinte, úgy festett. Csóváltuk a fejünket, hogy ez mi lesz. Az-
tán megszáradt, alig nyúlt bele, és gyönyörû kép lett. Kivitt minket
a szabadba, ott festett velünk. Mentünk vele még vasárnap meg
szombaton is a Mecsekbe, pláne õsszel. A nagy rajzlapot leöntötte
vízzel, és kente, maszatolta színekkel.
– Rajta kívül ki volt még hatással Gyula bácsira az alkotók, alkotások,
stílusok közül?
– Ott volt még Balogh mester, aki amúgy Jenõ. Tõle tanultam
olajjal dolgozni.
– A technikákon kívül különbözõ stílusokat is kipróbáltak?
– Azt mondták, hogy mindenki saját maga keresse meg, hogy neki
mi a jó.
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Nem szóltak bele, hogy most ne így csináld, hanem úgy javították,
hogy tovább tudjunk lépni. Jártunk különbözõ képkiállításokon.
Akkor láttam Egrit elõször. Az a Balaton adta nekem az ihletet a
Balaton színének megfestéséhez. Aztán amikor elõször ültünk a
Balaton-parton a feleségemmel, mit összekínlódtam, mire meg
tudtam festeni!
– A Balaton-szerelem külön szót érdemel, mert nagyon sok képen ta-
lálkozunk Gyula bácsi alkotásai közül a Balatonnal. Mikor fogta meg
ennyire a magyar tenger, hogy nem tud szabadulni ettõl a viszonytól?
– Mindig ott voltunk a Balatonon, amikor csak lehetett.
– Felnõttkorban, vagy gyerekkorban is?
– Már gyerekkorban is, de akkor még nem festettem, csak bámul-
tam a Balatont. Az északi parton volt egy távoli rokon, annál lak-
tam, Révfülöpön. Ahogy a nap megcsillant a vízen, meg a felhõk
alatt belelógtak a sugarak a Balatonba, ez tetszett meg már akkor
is. Aztán átkerültem a déli oldalra a feleségem révén.
– Hogyan került a feleségével a déli oldalra? Mert az a történet is
érdekes, ahogyan megismerkedtek.
– Fõiskola után a Balaton mellé szerettem volna menni, de ott
nem volt hely. Mórra kerültem, fiúiskolába. Aki rajzot tanított,
éppen nyugdíjas lett, így kerültem a helyére. Aztán sorba mentek
nyugdíjba az emberek, és kértek énekszakost is. A második évben
mentem vissza Mórra, és várni kellett a vonatra Fehérváron. Volt
egy kultúr-váróterem az emeleten, tele könyvekkel, lehetett köl-
csönözni is. Amikor vittem vissza egy könyvet, mondta a hölgy,
hogy ugye Mórra megyek, mert itt hagyta egy földi a személyazo-
nosságiját és tudja, hogy Mórra, egy iskolába utazik. Néztem a ké-
pet, nem volt ismerõs, de megígértem, hogy megkeresem és szó-
lok neki. Meg is találtam a kis hölgyet, és mondtam neki, hogy ke-
resi a rendõrség, hol a személyi igazolványa. Így ismertem meg
Éva nénit. Akkor még sokkal fiatalabb volt, jól nézett ki.
– Éva néni a Balaton mellõl való?
– Balatonboglári.
– A sors akarta így.
– Összejöttünk és mentünk Boglárra.
– Összejött Éva nénivel és a Balatonnal is. De nem adta könnyen
magát a Balaton sem, akárcsak egy asszony.
– Nehéz volt rájönnöm, hogyan kell lefesteni.
– Az sem volt mindegy, hogy mivel festi meg a Balatont?
– Az sem. Akvarell fekszik a Balatonnak a víz világos színeihez.
De olajjal is megfestettem.
– Nem szereti az olajat?
– Amikor dühös a Balaton, hullámos, vagy vihar van, akkor szere-
ti, de különben nem. Nagyon szép a Balaton, mindig más. Pláne a
déli oldal volt meghökkentõ nekem, szemben a hegyekkel. A déli
oldalról sokkal szebb a Balaton. Gyönyörûek a naplementék, a
színhatás óriási. Nem az az érdekes, hogy süt a nap, hanem az,
ahogy lemegy és alulról világítja meg a felhõket.
– A móri tanítás nem olyan sokáig tartott; hamarosan Sárbogárdra
kerültek.
– 6 évet tanítottam Móron, 61-ben kerültünk haza.
– Hányban nõsültek meg?
– 59-ben.
– A gyermekek mikor születtek?
Éva néni: – Ildi 60-ban Móron, Zoli 62-ben itt.
– Gyula bácsi biológiát és a rajzot tanított, illetve rajzszakkör is mû-
ködött a kultúrházban, ahol Gyula bácsi csinálta azt a diákokkal,
amit annak idején a volt tanára Gyula bácsiékkal.
– Igen, pont ugyanazt a metódust. A kezdõ szakkör legjobbjai
Geiger és Filep Sanyi voltak, akik festõmûvészek lettek.
– Több mint két tucat tanítványa van, akikbõl festõ lett, vagy alkotnak,
és 40 fölött van azoknak a száma, akik rajztanárként dolgoznak. Ez
rendkívüli szám. De azt is el kell mondani, hogy nem az a tipikus tanár
volt Gyula bácsi; pozitív értelemben különc volt, másképpen tanított.
Lehetett szeretni, nem szeretni, de hatással volt a diákokra.
– Elõször nehezen fogadták el, hogy belenyúltam a rajzaikba és
átkentem az egészet. Legtöbbször sírtak a lányok, hogy elrontot-
tam a rajzukat. Mondtam nekik, hogy semmi baj, én azt tanítom,
hogy bátran kell dolgozni.
– Tanár úr mikor kezdett el úgy alkotni, hogy kiállításokra is járt az
alkotásaival?

– A festést Móron kezdtem, de nem gondoltam, hogy majd kiállí-
tásra dolgozok, hanem csak magamnak csináltam, mivel élvez-
tem, hogy a gyönyörû tájat meg tudom örökíteni. Miután hazajöt-
tünk és Francsics Jóska látta a képeimet, mondta, hogy „ezt a ké-
pet tedd félre és visszük kiállításra”. Fehérváron volt az elsõ cso-
portos, megyei kiállítás 65-ben, bevették három képemet. Nem
kérdezték, hogy festõmûvész vagyok-e, vagy sem.
– Azóta már országos kiállítás is volt, meg számos helyi, megyei.
– Egy országos pedagógus-kiállítás volt a második alkalom Pes-
ten, ahova küldtem képeket. Utána Jóskával csináltunk grafikai
kiállítást minden évben az általa ismert nagyobb mûvészek, itteni
alkotók munkáiból és a sajátjainkból. Minden kiállítási lehetõsé-
get megragadtunk. Velencére, Veszprémben, Gyõrbe, Kecske-
métre is vittek képeket.
– Nemcsak tájképeket fest meg csendéleteket, hanem sok mindennel
kísérletezik, technikákkal formákkal. Még most, 80 évesen is.
– Most már a számítógép az új technika, azt kell kihasználni.
– Hány évesen tanulta meg a számítógépet kezelni?
–70-75 évesen.
– Egyedül, vagy segített valaki?
– Az unokák. Jöttek a gyerekek, és egyszer csak hoztak egy kiselej-
tezett számítógépet. Õk mutatták meg, hogyan lehet fotókat rá-
vinni, hogyan mûködik. Ha nem tudtam valamit, akkor telefonon
elmondták, mit csináljak. Így tanultam meg. Teljesen ösztönösen
csinálom a dolgokat.
– A fotózás nem újdonsült szenvedély, hanem régi hobbi.
– A legelsõ fotóim Pajtással, egy kis dobozos géppel készültek.
– A szülõktõl kapta ajándékba?
– Igen. Azóta fotózok. Az volt a szenvedélyem, amíg nem festet-
tem.
– Mit fényképez szívesen?
– Elõször az állatokat fényképeztem, aztán jöttek a tájak, a gyere-
kek, a Balaton. De mindent megörökítettem, amerre jártam; az
énekkari szereplésekkor is fotóztam.
– Az éneklés Éva nénivel együtt köszönt be az életébe?
– Igen.
Éva néni: – Én az elsõk között voltam az énekkarban. Amikor a
gyerekeket itthon lehetett már hagyni egyedül, akkor lett õ ének-
karos.
– Az énekkarban fotózott és karikatúrákat készített, amiket néha még
most is föl lehet fedezni a kottákon. Most dolgozik valamilyen mun-
kán?
– Most éppen azokat javítgatom, amiket nyáron csináltam, meg a
régebbieket is utánarajzolom, beledolgozok egy kicsit, hogy olyat
állítsak ki, ami még nem volt sehol.
– Képes belenyúlni a régi munkáiba?
– Most látom, hogy rossz; akkor nem vettem észre, vagy elsiklot-
tam fölötte, de most már látom, miben van hiba.
– Nemcsak a tanítványok munkájába nyúl bele, hanem a sajátjába is!
– Hogy precíz, tökéletes és szép legyen. A képnek az a dolga.
– De az, hogy mi a szép, az évek múlásával is változik az ember szem-
léletében.
– Az biztos, hogy változik, de a festõ képének olyannak kell lenni,
amit õ elképzelt, ahogyan láttatni akarja.

Hargitai–Kiss Virág

S még néhány érdekesség…
Tóth Gyula bácsi és Éva néni mindkét gyermeke örökölte a
rajztehetséget: Ildi kedvtelésbõl fest, Zoli építészhivatásában
veszi hasznát kézügyességének. Ildi gyermekei: Zoltán és Éva;
Zoli gyermekei: Eszter, Marci, Nikoletta és Johanna.
Gyula bácsi a 10 évig mûködõ sárbogárdi sakkcsapatban ját-
szott minden vasárnap. Megyei harmadikak voltak, Székesfe-
hérvár és Dunaújváros elõzte meg õket. Most a számítógéppel,
vagy egyedül sakkozik.
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Cecérõl indultunk…
Tökéletességre törekedni

Mi, ceceiek sok emberre büszkék
lehetünk. Úgy gondolom, hogy ezek-
kel a személyekkel megéri leülni
egy-egy órára, elbeszélgetni arról,
hogyan is jutottak el Cecérõl a saját
boldogságuk csúcsáig.
Hosszú utat járt be dr. Móré Attila,
míg elmondhatta, hogy 400 ember-
nek ad munkát, jól menõ vállalata
van, boldog családot alkotnak fele-
ségével és kislányával. Munkamorál-
ja tisztelendõ – úgy véli, ezt a cecei
emberektõl tanulta. Az interjúban
egy kis részletét olvashatják a vele
készített beszélgetésnek; javaslom,
hogy a róla készült tévéfelvételt is
tekintsék meg.

– Cecérõl indultál, onnan vannak a gyerekko-
ri emlékeid. Ha azt kérdezem, mi az elsõ illat,
ami eszedbe jut Cecérõl, akkor mit monda-
nál?
– A disznóólunk. Gyerekkoromban a csa-
lád disznókat is tartott. Volt több anyako-
cánk, azokat fialtattuk, hizlaltuk. Akkora
ganékupac volt a hátsó udvarban tavaszra,
hogy több napig tartott, mire ki sikerült
hordanunk a szõlõbe.
– Mik azok a családi, falusi emlékek, amelyek
befolyásolták az életedet?
– 1979-ig, 14 éves koromig laktam Cecén.
Utána ’83-ig a Vántus Károly Mezõgazda-
sági Szakközépiskolába jártam Székesfe-
hérvárra, majd az Állatorvos-tudományi
Egyetemre, ahol ’89-ben végeztem. Amit
gyerekként a falunak, a családnak köszön-
hetek, az a munkamánia, ami szerintem jó
is meg rossz is. A munkából is van, hogy túl
sok: amikor már adott esetben a család, az
egészség, a társas kapcsolatok rovására
megy. Szerintem a cecei nép „genetikája”
ilyen, hogy dolgozni, dolgozni rogyásig.
Nyilván így tud egyrõl a kettõre jutni az
ember. Semmire nem jutottam volna, ha a
szorgalom, a föld, a teljesítmény, a munka
iránti alázatot nem neveli belém a falu, a
közösség és a családom. Másrészt azt gon-
dolom, hogy jóból is megárt a sok.
– Megtapasztaltad a saját bõrödön is a mun-
kamániát. Voltak hátulütõi?
– 20 évem ráment arra, két sikertelen há-
zassággal, hogy vállalkozást alapítsak.
Most már átértékeltem, hogy a munka
nem minden. Jó az, ami van, próbáljunk
fejlõdni, de ne mindenáron. A biztonság
sokkal fontosabb. Tartsuk meg azt, ami-
ben jól érezzük magunkat. Kialakítottam
egy másfajta rendszert, nem én döntök el
mindent, nem én vagyok az operatív veze-
tõ. Nemhogy ügyvezetõje, már alkalma-
zottja sem vagyok az Alpha-Vet Kft.-nek,
hanem csak a tulajdonosa.

1989-tõl három évig Pálfa községben lak-
tam, ’92-ben jöttem el, a rendszerváltás
után, mert azt láttam, hogy tönkremegy a
téesz és a haszonállattartás. És mibõl él az
állatorvos, ha nincs téesz- és háztáji állo-
mány? Megvásároltam a székesfehérvári
állatkórházat, ami akkor elsõsorban ku-
tya- és macskatartókat szolgált ki. Ez most
is így van, sõt, most van igazán így. 20 évig
tartott, mire ezt a kórházat mint vállalatot
és mint munkahelyet megújítottuk, naggyá
tettük. 10 fõ volt a foglalkoztatotti állo-
mány, amikor átvettem, és 10 millió forint
a bevétel. Tavaly 15 milliárd forint volt a
bevétele az Alpha Holdingnak, és 400 fõt
foglalkoztatott.

– Azt mondtad, hogy „eljöttem Fehérvárra,
megvásároltam az állatkórházat”. Ez azért
nyilván nem ilyen rövid mondat volt az életed-
ben, nem volt könnyû dolgod Pálfa után.

– Meghozni a döntést nagyon nehéz volt.
Nagyon jól kerestem, vidéki állatorvos ak-
kor nem panaszkodhatott. A három ott
töltött évben megszereztem azt a gyakor-
latot, ami állatorvosként kellett. Pénzt is,
tudást is szereztem Pálfán. A mai napig, ha
elmegyek a falu mellett, megköszönöm a
lehetõséget, és hálás vagyok nekik. Mégis
úgy döntöttem akkor, hogy talán változtat-
ni kellene. Ha nõs lettem volna, valószínû-
leg nem merem ezt meglépni. Egy virágzó,
növekvõ magánpraxist hagytam el, egy ak-
kor tönkremenõfélben lévõ állatkórház-
ért. Olyannyira, hogy szó szerint könyö-
rögtek, hogy vállaljam el. Senki más nem
volt hajlandó elvállalni ezt az állást. Az el-
sõ évben – miközben megnyílt a sok ma-
gánrendelõ – kevés volt a beteg, beázott a
tetõ, fûtés sem volt, mert tönkrement a
gázkazán. Így a telet fûtés nélkül kellett vé-
gigcsinálnunk, bekecsben dolgoztunk mí-
nusz fokban, és egy rezsón, lavórban mele-
gítettük a vizet, abba tettük az injekciókat,
hogy felszívható állapotban legyenek,

hogy lehessen egyáltalán gyógykezelni.
Innen indultunk.
– Hogy jöttél ide? Felhívtak?
– Nem. Ez teljesen véletlen. Édesanyám
balesetének „köszönhetem” ezt; eltörte a
bokáját ’91-92 telén, és az egészségügyben
nem mûködtek olyan gyorsan a dolgok,
több óráig tartott, míg kivártuk a gipsze-
lést, ezért úgy döntöttem, hogy eljövök az
állatkórházba a kollégákkal barátkozni,
beszélgetni. Láttam, hogyan dolgoznak itt
és mennyire szétesett az egész; az ügyveze-
tõ a felmondási idejét töltötte, a tulajdo-
nos nem talált újat. Megkérdeztem a szüle-
imet, hogy van itt egy munkalehetõség, mi
a véleményük, mit csináljak. Õk szerényen
csak annyit mondtak, hogy döntsem el,
gondoljam jól végig, õk támogatni fognak
a döntésemben. Apám egyébként na-
gyon-nagyon sokat segített abban, hogy ez
az egész összejöjjön. Õ volt az, aki segített
az egész ingatlanvagyonom fokozatos fel-
építésében. Több mint tíz éven keresztül Õ
volt az, akire rábízhattam ezt a munkát, és
aki megcsinált mindent kiválóan, de Õ volt
az is, aki, amikor a tetõ beázott, felmászott
rá és egy tetõtér-beépítéssel megoldotta a
problémát. Most is itt ülünk. És még sorol-
hatnám…
– Megjártad a ranglétrát, és a 20 év alatt min-
den részét láttad annak, ami kiépült. Tehát
nem csak beleültél a székbe és kaptál valamit.
Mi volt a motivációd?
– Fiatal voltam, akartam valamit. Nyilván
az ember elõbbre akart jutni, több pénzt
akart. Ez hozta magával a többit: ha több
pénzt akarok, ahhoz kell egy beruházás,
ahhoz megint pénz kell. Viszont ha beru-
házok, az még több pénzt hoz. Ha ez meg-
van, akkor emberek kellenek, akik azt mû-
ködtetik. Az egyik jelmondatom egy kínai
közmondás: Mi a boldogság? A válasz: a
vágyak összeegyeztetése a lehetõségeink-
kel.
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Nem vagyok taoista, sem semmilyen
„ista”, de az biztos, hogy az tetszik nekem,
hogy addig nyújtózkodj, míg a takaród ér,
és akkor nem leszel boldogtalan.
– Futballista sem vagy?
– Nem.
– Mert a családban azért vannak futballisták,
akik sokra vitték.
– Imre bácsitól pont most kaptam egy lasz-
tit. Mert egyébként 50 éves vagyok, és kell
egy kis mozgás, úgyhogy a kollégákkal foci-
zunk minden hétfõn. Nagyon jó! 20 éve
nem fociztam, de lehet, hogy 30. Most vet-
tem focicipõt is.
– Ha körbenézünk az irodádban, rengeteg fo-
tó, relikvia van itt. Kitûnnek a legnagyobb
méretûek. Van például jégkorongmez, van-
nak aláírt vízilabdamezek, fotók a vízilab-
dázókról.
– A háromszoros olimpiai bajnok vízilab-
daedzõ, Kemény Dénes állatorvos, nagyon
jó barátom, és volt olyan vízilabdás ese-
mény, amit szponzoráltunk. A vízilabda
Magyarország egyik legnépszerûbb és leg-
sikeresebb sportja, imádom! Bár játszani
soha életemben nem játszottam. A hokival
is így vagyok: még korcsolyázni sem tudok,
viszont nagy tisztelõje vagyok Ocskai Gá-
bornak, illetve a csapatnak, annak, ahogy
az elmúlt 20-30 évben fölépítette az
EBEL-csapatot. Szeretem magát a sportot
is, de még jobban szeretem azt a hozzáál-
lást, amit produkálnak. Sokat tanultam tõ-
lük.
– Többször megnéztem már a honlapotokat,
és azt látom, hogy nektek mindig vannak
álláslehetõségeitek. A jó szakemberekbõl so-
sem elég?
– Ha 200-ról fejlesztesz 400-ra 6 év alatt,
akkor rengeteg ember kell, és óhatatlanul
belekerül olyan, aki nem tökéletes, és mi a
tökéletességre törekszünk. Tökéletes nin-
csen, de legalább igyekezzünk. A jó pap
holtig tanul, és az, aki nem hajlandó tanul-
ni, akár a cégen belül, akár a cégen kívül,
ötvözve az õ egyéni tulajdonságait, tanul-
ságait, érdeklõdését, munkakörét, az szá-
momra nem partner. Még a saját céljaim
eléréséhez sem vagyok elég tökéletes, és
ezért fejlesztenem kell magamat.
– A minden év májusában megrendezésre ke-
rülõ majálison meg szoktátok jutalmazni azo-
kat, akik a hónap vagy az év dolgozói lettek.
Az idén az év dolgozója egy szintén Cecérõl
származó hölgy lett.
– Pirginé Albert Tímeáról beszélünk. Õ
abszolút jó példája annak, amit az elõbb
mondtam. Nem ismertem korábban, nincs
semmiféle protekciója. A szüleit jól isme-
rem, édesanyja tanított is, és apám úgy
gondolta, hogy ebbõl a családból csak jó
gyerek származhat, tehát elhozta ide, be-
mutatta a HR-igazgatónak. Ha jól emlék-
szem, õ kutyabolti eladó volt, az állatkór-
ház recepciójában dolgozgatott, itt ismer-
tem meg. Mindig szorgalmas, becsületes
volt, õszinte, nyílt, „hogyan tudok jobb
hasznára lenni a vállalatnak, a közössé-
gemnek” típusú ember, amit nem mi taní-
tottunk meg neki, hanem a kedves szülei,
esetleg az iskolája. Jól csinálta, aztán már
irodában láttam. Majd beszerzési vezetõ
lett. Nagyon nehezen tudtuk megoldani

képzett logisztikai mérnökökkel a buda-
pesti telephelyünk vezetését. A 7000 négy-
zetméteres, óriási Pet-Centrumunknak –
ahol elképesztõ a nyüzsgés, két mûszak
van, hajnalban kezdenek, és este fejezik be
– Timi lett a vezetõje. Amit 5 férfi elõtte 5
évig nem tudott megoldani, azt Õ sziszte-
matikus munkájával tökélyre fejlesztette.
Most azt mondom, hogy ne legyen jobb,
csak ugyanilyen.
– Azt ígérted, hogy próbáljátok Cecén is ott-
hagyni a lábnyomotokat, és a cecei emberek-
nek is segítetek munkát találni itt. Ezzel van
valami?
– Cecének van egy jó polgármestere, Var-
ga Gábor országgyûlési képviselõ bará-
tom, aki állandóan azt kéri tõlem, hogy
hozzak Cecére 50 munkahelyet. Gondol-
kodom, hogyan vigyek. Logisztikai köz-
pontokból dolgozunk, ezek készen van-
nak. Másrészt Cecén nem találkozik 3 au-
tópálya, az egész ország Budapest-köz-
pontú. Kutatással, fejlesztéssel, gyógyszer-
gyártással foglalkozunk. A gyár készen van
Bábolnán, a kutatás–fejlesztés nem lehet
sajnos vidéken. Egy válasz van eddig: ha a
sok importált árunk félkész állapotban
van, akkor egy kétkezi, adott esetben 20-30
asszonynak munkát adó, összeszerelõ–
csomagoló üzemet létesítenénk, biztos,
hogy lenne munkaerõ, és ehhez nem kell
olyan óriási képzettség, hanem megtanul-
hatnák. Jól érezném magamat, ha ez sike-
rülne.
– Mit csinál Móré Attila egy nap? Amikor
nem vagy bent.
– Nagyon egyszerû: boldog házasember
vagyok. A két sikertelen házasság után
most van egy sikeres, hatodik éve Kriszti-
nával, a feleségemmel, és azt remélem és
gondolom, hogy örökké fog tartani, mert
boldog házaséletet élünk. A Jóisten meg-
koronázta ezt egy babával, van egy másfél
éves kislányunk, Heléna.
– Szép Heléna?
– Szép Heléna, gyönyörû! Nyilván min-
denkinek a saját gyereke a legszebb, így az-
tán megengedhetõ, hogy nekem meg az
enyém, úgyhogy Helénának nemcsak a ne-
ve szép, hanem õ maga is. Újabb boldog-
ságpont az életemben, hogy hála Istennek
a szomszédban lakik édesanyám, és õ meg-
tisztel bennünket azzal, hogy fõz. Úgyhogy
50 éves koromban még édesanyám fõztjét
ehetem, ami, azt gondolom, minden gye-
rek számára a legjobb. Sportolni szoktam

egy héten háromszor, nemcsak focizom,
hanem squash-solok meg teniszezek is.
Azt gondolom, hogy megkaptam mindent
a Jóistentõl, amit lehetett. Semmit nem
akarok, hogy jobb vagy szebb legyen, csak
ilyen legyen, ameddig csak lehet, és azt re-
mélem, hogy majd lesz másik kisbaba is.

– Sok újrakezdés volt az életedben, a magán-
életben, a vállalatnál, az egész építkezésedben.
Sok mindent megéltél. Hogyha azt kérdezné
tõled egy cecei fiatal srác, hogy „Mit kezdjek
az életemmel, merre induljak el?”, akkor
mit mondanál neki?

– Attól függ, hogy a srác mennyire okos.
Elõször önkritikára, tükörbe nézésre taní-
tanám, vagy tanítom majd meg a gyerme-
kemet. Két út áll elõtte, ha nem túlzottan
okos. Ha nem tud tanulni, akkor ne erõl-
tesse. Semmi értelme nincs, hogy legyen
egy semmit érõ diplomája. Akkor marad-
jon otthon és gazdálkodjon. Cecén ez nem
kérdés. Ha van földje a családjának, tanul-
ja meg a szüleitõl pl. a dinnyetermesztést,
és vigye tovább. Azt gondolom, hogy nem
mindenki olyan okos, hogy tanuljon. Nem
is kellene mindenkinek, mert ha mindenki
tanul, diplomás, és mindenki orvos, mér-
nök akar lenni, akkor nem tudom, ki fog
majd dolgozni, megtermelni például az
élelmiszert. Egy társadalomban egészsé-
ges berendezkedés kell, hogy legyen. Az
intellektuális, diplomás szakmák semmit
sem érnek önmagukban. A szakmunkás
garnitúrából, kétkezi munkásokból Ma-
gyarországon óriási hiány van. Nem be-
szélve a faluról, ahol nem elég az, hogy le-
gyen egy traktorja az embernek, nagyon
fontos a gyakorlati tudás. Például tudni
kell, hogy mikor kell búzát vetni meg arat-
ni. Õk igenis maradjanak otthon és tartsák
életben a falut, alapítsanak családot és mû-
veljék a földet, hogy élhetõ legyen a kör-
nyék és ne üresedjen ki a falu, ne vigyék el
az iskolát, ne menjen el onnan a gazdaság.
Ha a gyerek tehetséges és okos, akkor vi-
szont ne mindenfajta fizetõs egyetemre,
vagy fõiskolára menjen, ahol kap egy olyan
diplomát, hogy a Wikipédián kell megnéz-
ni, hogy mit jelent. Menjen egy olyan egye-
temre, ami nehéz, ami nagyon komoly,
amelynek elvégzése után olyan szakma
lesz a kezében, amibõl biztosan meg tud él-
ni, és a családot el tudja látni. Ez a taná-
csom a fiataloknak.

Menyhárt Daniella

Útfelújítás
Cecén

Megkezdõdött a szennyvízberu-
házás utáni útfelújítás Cecén,
amit ez év november 15-éig ter-
veznek befejezni. Remélhetõleg
az idõjárás nem tesz keresztbe a
kivitelezõknek, és tudják tartani
a kitûzött határidõt.

Szerkesztõség
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Nyári táborok
a gimiben

CSERKÉSZTÁBOR ERDÉLYBEN

A tavalyi 9. c osztály néhány tanulója Kolozsvár környékén vett
részt egy 16 napos cserkésztáborban. A kolozsvári Hunyadi Má-
tyás Cserkészcsapat vendégeként immár másodszor veszünk részt
ilyen táborozáson.

A tábor elsõ felében naponta 20-25 km-es gyalogtúrák voltak a
programon, néha 700-800 méter szintkülönbséget is áthidalva. A
fáradtságot bõven kárpótolta a csodálatos látvány és a jó társaság.
A második része egy sátortáborozás a Lonka völgyében. Ez is cso-
dálatos helyszín, ahol a „fürdõszoba” a hegyi patak volt. Forgó-
színpadszerû napi foglalkozások voltak, amelyek az akadályver-
sennyel, illetve a meseerdõvel kulmináltak.
A jó hangulatú táborozáson új barátságok is kötõdtek, így a gyere-
kek maradandó élménnyel térhettek haza.
Akik már másodszor vettek részt a Sebestyén Árpád vezette cser-
késztáborban, ezúttal letették a cserkészesküt és a Hunyadi Má-
tyás Cserkészcsapat tagjaivá váltak, mint Kiss Roland, Král Fride-
rika, Lõkös Patrik és Rádi Tamás.

Král Friderika és Rádi Tamás

PATCÁN AZ 5. C

2014. július 7-én az osztállyal Patcán, a Kaposvár melletti, eldu-
gott Katica-tanyán töltöttünk egy hetet.
Sokunknak ez volt életünk elsõ tábora. Sok jó dolgot csináltunk.
Például voltunk a vízi parkban, gokartoztunk, állatokat simogat-
tunk, számháborúztunk a régi favárban, megnéztünk mûködés
közben egy hajítógépet, ellátogattunk Szennára, a falumúzeum-
ba, hogy kipróbáljunk régi sportjátékokat. Nekem a kalandpark
tetszett a legjobban; a lányok az éjszakai túrán nagyon izgultak,
mert élnek arrafelé vaddisznók is.

A tábor szombaton ért véget a kaposvári Virág fürdõben, ahol
több csúszdát is kipróbálhatott az osztály bátrabbik fele.
Nagyon jól éreztük magunkat a hét folyamán, reméljük, sok jó él-
ményünk lesz még az osztállyal.
A helyet mindenkinek ajánljuk: „Katica-tanya – Aktív pihenés
központ, ahová a madár is pihenni jár.”

Bóka Kristóf, Németh Dóra, Szabó Klaudia

BARANYA MEGYÉBEN A 6. C ÉS A 8. C

2014 júliusában Baranya megyében járt a 6. c és a 8. c osztály.
Sikondán volt a szállásunk, s a hét folyamán onnét kirándultunk.
Már szinte hagyománnyá vált, hogy alsóbb éves társainkkal együtt
nyaralunk. Hét szülõ és három testvér is elkísért bennünket, így jó
hangulatú vetélkedõkön, strandolásokon, akadályversenyen, sza-
lonnasütésen, családias környezetben élvezhettük a vakációt.
Természetesen az ismeretszerzés sem maradt el. Csillagtúra for-
májában jártunk Szekszárdon, Komlón, Magyarhertelenden.
Megismertük a siklósi vár történetét, feltöltõdtünk az abaligeti
cseppkõbarlang tiszta levegõjével, jártunk denevérmúzeumban,
Pécs belvárosában pedig megtekintettük a Vasarely-kiállítást.

Sok ismeretet szereztünk és rengeteg élményben volt részünk.

Hollósi Kata, Balogh Csenge, Verebélyi Masa

A KÁLI-MEDENCÉBEN A 7. C

2014. június 30-án a Káli-medence felé vettük az irányt. Sajnos,
ezen a napon nem nekünk kedvezett az idõjárás, így Köveskálon a
szálláson töltöttük az elsõ napot, és bebizonyítottuk, hogy mi min-
dig feltaláljuk magunkat.
A második napon elutaztunk Veszprémbe, fél napunkat az állat-
kertben töltöttük.

Folytatás a következõ oldalon.
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Megújult a
gimnázium étterme

A Petõfi Sándor Gimnázium konyháját korábban üzemeltetõ
Sodexo helyébe a többi sárbogárdi intézmény közétkeztetését el-
látó Eurest lépett. 7 millió forintnyi beruházással teljesen átalakí-
tották a gimnázium éttermét: új padlóburkolat, bútorok, függö-
nyök, kiszolgálópult, a 21. század követelményeinek megfelelõ hi-
giéniai feltételek és hangulatos színvilág várja hétfõtõl az ott étke-
zõ diákokat és pedagógusokat. Aki látta az étterem korábbi álla-
potát, annak különösképpen lélegzetelállító e változás. A kivite-
lezést a H&S 008 Kft. mint fõvállalkozó illetve a sárbogárdi Hor-
váth János és Társa Kft. végezte.

Nemcsak küllemben újult meg az étterem, hanem tartalomban is
– tudtuk meg a hétfõ délelõtti hivatalos megnyitón, ahol jelen volt
a gimnázium vezetõsége: Boda János igazgató, Némethné dr.
Müller Viktória, Novák Kovács Zsolt igazgatóhelyettesek, a diák-
önkormányzat, a szülõi közösség, valamint a Kossuth Zsuzsanna
iskola képviselõi, dr. Sükösd Tamás polgármester, Szilágyiné Né-
meth Sarolta, a Sárbogárdi tankerület vezetõje, az Eurest részé-
rõl Farkasné Horváth Ágnes diákétkeztetési területvezetõ, Ress
Róbert üzemeltetési igazgató, Frányó Péter kereskedelmi vezetõ,
a konyhai személyzet, illetve más meghívott vendégek. Az egész-
séges táplálkozást szem elõtt tartva háromféle menüt kínálnak
majd, a fiatalok életkori és ízlésbeli igényeihez igazodva. Fontos,
hogy igény alapján a speciális étrenden lévõknek egyedileg fõz-
nek, megfelelõ alapanyagokból, külön edényekben.
A konyha egyébiránt melegítõkonyhaként üzemel, hiszen a köz-
ponti egység nem messze, a Mészölyben található, onnan látják el
az összes intézményt.
Remélhetõleg e változások visszacsalogatják majd mindazokat a
gimnázium éttermébe, akik a Sodexo idején leszoktak az itteni
meleg étkezésrõl.

Hargitai–Kiss Virág

Másnap Sümegen ebédeltünk, felejthetetlen élmény volt a közép-
kori, „kézzel evõs” ebéd. Jóllakottan vonszoltuk fel magunkat a
várba, ahol idegenvezetõvel néztünk körbe. A nap fénypontja a
lovagi torna volt. Az esti órákban osztálytársunkat, Zolikát leptük
meg szülinapja alkalmából egy tortával. Nagyon jól sikerült a
meglepetés.
A negyedik nap délelõttjén a tihanyi kalandparkban próbálhattuk
ki magunkat. Miután minden akadályon túlléptünk, egy túra várt
ránk. Nagyon fárasztó volt még nekünk, örökmozgóknak is, de
teljesítettük, és Tihanyban találtuk magunkat. Megtekintettük a
tihanyi bencés apátságot, majd fáradtan érkeztünk vissza a szál-
lásra.
Másnap ismét egy túra várt ránk. Idegenvezetõnk elvitt minket a
szentbékkállai kõtengerhez, ahol kicsit megingattuk az ingókö-
vet, és jártunk Hegyestû bazaltkúpjának tetején, ahonnan csodá-
latos tájkép tárult elénk: a Balaton-felvidék. Este búcsúestet tar-
tottunk.
Az utolsó napunkat Alsóörsön, a strandon töltöttük együtt. Min-
denki nevében elmondhatom: nagyon jól éreztük magunkat, szép
helyeken jártunk és sokat nevettünk. A túrák során pedig meg-
erõsödtünk a testnevelésórára!

Az osztály nevében: Csibrik Annamária

Évnyitó
a Mészölyben

A nagy esõzés megváltoztatta az évnyitó szokásos menetét a Mé-
szöly Géza Általános Iskolában, így az elsõsök bevonulása csak az
iskola ajtajain belül zajlott le. Az iskola aulájában tartották az év-
nyitó ünnepséget, ahol Fülöpné Nemes Ildikó igazgatónõ meg-
nyitó beszéde mellett elhangzottak versek is, melyeket az elsõ
osztályba lépõ nebulók mondtak el.

Idén is kiosztásra ke-
rültek a Sió ajándék
hátizsákjai, melyre eb-
ben az évben is sikere-
sen pályázott az isko-
la.
Az ünnepség végén az
elsõ osztályos nebuló-
kat új osztályaikba kí-
sérték, majd megkez-
dõdött a tanítás.

Hargitai Gergely
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Újra az iskolapadban
Tanévnyitó ünnepély a Nagylóki Általános Iskolában

Hogy rohan az idõ! A gondtalan nyár oly gyorsan elszaladt. Jól le-
barnultunk a kellemes, meleg nyárban, sokat játszottunk, sikerült
kikapcsolódnunk és várnunk az új tanévet. Augusztus 29-én újra
hangos lett az udvar a siserehadtól.
A tanévnyitó ünnepségen tanulóifjúságunk és a szülõk szinte tel-
jes létszámban jelen voltak. A hûs iskolaudvaron, a platánfák ár-
nyékában a Himnusz hangjai után Bakonyi Árpádné köszöntötte
a megjelenteket, majd Brunner Edina új tagintézmény-vezetõnk
következett, aki bemutatkozásként megköszönte a bizalmat, a jól
elõkészített osztálytermeket, az önkormányzatnak a segítséget, a
pedagógusok, a karbantartó munkáját, s mindenki másnak, aki itt

tevékenykedett azért, hogy a gyermekeink jó körülmények között
kezdhessék meg a 2014/2015-ös tanévet. Hangsúlyozta, hogy sze-
retné jól ellátni a község által ránk bízott gyermekek tanítását, ne-
velését, melyben igen sok segítséget vár a pedagógusoktól, akik
szakmailag jól felkészültek, és a szülõktõl. Nyitott együttmûkö-
dést tekintve reméli, hogy nem maradnak el az eredmények.
Ezután szeretettel fordult a hat kis elsõshöz, akiknek emléklapot
adott át abból az alkalomból, hogy a Nagylóki Általános Iskola ta-
nulói lettek. Õket Orsi tanító néni vette szárnyai alá.
A 3. és 4. osztályos tanulók szintén ajándékokkal kedveskedtek a
kicsiknek.
Az osztályok tanulóitól ünnepi versek hangoztak el, amibõl a kicsi
elsõsök sem maradtak ki. A versekkel érzékeltették azt is, hogy
szeretik iskolájukat, és örülnek annak, amit itt tanulhatnak, mert
érzik, hogy az életben szükség lesz ezekre az ismeretekre.
Szomorúan vettük tudomásul, hogy nélkülöznünk kell Roszkopf
Nóra tanító nénit, aki szeptembertõl az anyaiskolában fog taníta-
ni. Szeretettel hívjuk minden rendezvényünkre; amikor csak ideje
engedi, látogasson meg minket! Visszavárjuk!
Várakozással teljes volt e tanévnyitó ünnepi hangulata, érezhetõ
volt az érlelt gondolat, hogy ki-ki a maga tehetségével, odaadásá-
val segíteni fogja a kezdõdõ tanév feladatainak megoldását.
Az ünnepség a Szózat hangjaival ért véget.

Tauzné Piroska

KOSSUTH-MORZSÁK
TANÉVNYITÓ A KOSSUTHBAN

Szeptember elsõ napja kellõképpen siratta az elmúlt nyarat, ennek el-
lenére a Kossuth iskolába lelkesen és vidáman érkeztek a tanulók a tan-
évnyitóra, illetve az azt követõ elsõ tanítási napra. A gyerekek lelkesen
üdvözölték egymást és tanáraikat, majd osztályonként felsorakoztak (a
rossz idõ miatt az iskola folyosóján) és érdeklõdve várták a folytatást.
A 2014/2015-ös tanév elsõ csengõszója után, az iskola történetében
rendhagyó módon, most elõször Kéri Zoltánné Mariann néni szólt a ta-
nulókhoz. Köszöntötte a diákokat, tanárokat és a megjelent
szülõket, majd ismertette a tanév során bekövetkezett sze-
mélyi változásokat, ezzel egyben magyarázatot adott Ági
néni hiányára is.
Györök Ágnes a Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola igaz-
gatójaként 30 évet töltött el, neve és személyisége egybeforrt
az iskolával. Iskolaalapítóként gondoskodott a Sárbogárdon
és a Sárbogárdi járás területén élõ sajátos nevelési igényû tanulók neve-
lésérõl–oktatásáról. Az iskola mûködését Ági néni a továbbiakban is
fogja segíteni, támogatni.
Mariann néni mindenkinek lelkes, eredményes tanévet kívánva meg-
nyitotta a tanévet.

WJ

Bogárdi pilóta
vb-dobogón

A Sárbogárdról származó ifjabb Szõnyegi Lajos és társa,
Dolhai Krisztián ultrakönnyû repülõgéppel indultak a Bala-
tonfõkajári Repülõ Klub által idén 16. alkalommal megren-
dezett Sirály Kupán, amit megnyertek. Úgymond ezzel me-
legítettek be a Kecskemét melletti Matkópusztán megtar-
tott világbajnokságra,
amin augusztus 6-a és
16-a között mérkõztek
meg öt kategóriában 19
ország versenyzõi (ösz-
szesen mintegy négyszáz
résztvevõvel). Ifj. Szõ-
nyegi Lajos és Dolhai
Krisztián merevszárnyú
kategóriában indultak
több mint huszadma-
gukkal. A feladatok ré-
vén navigációs készsége-
ikrõl, ügyességükrõl kel-
lett számot adni, és
adott mennyiségû üzemanyaggal minél nagyobb távot kel-
lett megtenniük. Kategóriájukban a dobogó harmadik fo-
kán végeztek. Ám a bronz azért is csillog fényesen, mert a
versenyben az összes magyar páros között a legszebb ered-
ményt õk érték el.
Szõnyegi Lajosnak a repülés egyébként csak a hobbija; a fo-
lyamatmérnökségen dolgozik a veszprémi Continental Au-
tomotive Hungary Kft.-nél, s mellette gépészmérnök-hall-
gató. A pilótával hamarosan interjút olvashatnak lapunk-
ban.

Hargitai–Kiss Virág



Bogárd és Vidéke 2014. szeptember 4. NYÍLT TÉR  / SPORT 11

Az Agárdi Termál csoport
eredményei és állása

Kulcs–Szabadegyháza 2-4
Soponya–Baracs 1-4
Lajoskomárom–Seregélyes 9-1
Pusztaszabolcs–Adony 0-2
Aba-Sárvíz–Káloz 3-1
Enying–Nagylók 3-2
Mezõszilas–LMSK 4-4
Sárosd–Nagykarácsony 14-0
1. Sárosd 3 3 0 0 27 1 26 9
2. Aba–Sárvíz 3 3 0 0 9 3 6 9
3. Lajoskomárom 3 2 1 0 12 3 9 7
4. Baracs 3 2 1 0 7 2 5 7
5. Nagylók 3 2 0 1 15 5 10 6
6. Enying 3 2 0 1 9 5 4 6
7. Pusztaszabolcs 3 1 1 1 5 2 3 4
8. Kulcs 3 1 1 1 6 4 2 4
9. Mezõszilas 3 1 1 1 7 12 -5 4
10. Adony 3 1 0 2 5 6 -1 3
11. Szabadegyháza 3 1 0 2 6 11 -5 3
12. Káloz 3 1 0 2 5 11 -6 3
13. Soponya 3 1 0 2 4 11 -7 3
14. LMSK 3 0 1 2 4 10 -6 1
15. Seregélyes 3 0 0 3 1 16 -15 0
16. Nagykarácsony 3 0 0 3 2 22 -20 0

A Horfer Serleg csoport
eredményei és állása

Kisapostag-Dase–Vajta 2-1

Elõszállás–Sárszentmiklós II. 2-3

Alap–Rácalmás 4-4

Nagyvenyim–Perkáta 9-0

Cece–Sárszentágota 9-0

Dég–Sárbogárd 3-1

1. Nagyvenyim 3 3 0 0 16 1 15 9
2. Kisapostag–Dase 3 3 0 0 13 7 6 9
3. Rácalmás 3 2 1 0 9 7 2 7
4. Cece 3 2 0 1 19 5 14 6
5. Sárszentmiklós II. 3 2 0 1 7 4 3 6
6. Alap 3 1 1 1 11 10 1 4
7. Dég 3 1 1 1 7 6 1 4
8. Elõszállás 3 1 0 2 11 7 4 3
9. Sárbogárd 3 1 0 2 4 10 -6 3
10. Sárszentágota 3 0 1 2 4 19 -15 1
11. Vajta 3 0 0 3 4 13 -9 0
12. Perkáta 3 0 0 3 2 18 -16 0

Kérdezték

Retardált marha

Egy lakóháztól 20 méternyire, egy szolgal-
mi útra ismeretlen személy autógumi–bá-
doglemez–focilabda–hungarocell–tetõ-

cserép–mûanyag egyveleget borított, ahe-
lyett, hogy szemétlerakóban helyezte vol-
na el. A „retardált marha” jelzõs szerke-
zettel az érintett ház lakója illette az illegá-
lis szemét lerakóját. S valóban, ha a tettes
képes volt eddig elfáradni terhével – felté-
telezhetõen nem gyalog, hanem valami-
lyen jármûvel –, akkor érthetetlen, miért
nem a pár kilométerrel odébb lévõ szemét-
lerakó felé vette az irányt. Igaz, hogy ott fi-
zetni kell, de még mindig olcsóbb, mintha
büntetést szab ki rá az illetékes hatóság il-
legális szemételhelyezésért, környezetká-
rosításért.

Ahol a papok nem
táncolnak

Egy lakó azt tette szóvá, hogy csak ott van
rend a városban, ahol a papok táncolnak,
azaz a fõút környéke viszonylag rendezett,
ám azon kívül számos hely gazos, gondo-
zatlan, koszos, szemetes. Más azon véle-
ményének adott hangot, hogy a tisztaság
érdekében nemcsak az önkormányzatnak
van tennivalója, hanem a lakóknak is. Nem
leszólni kell Sárbogárdot, hogy koszfészek
(pláne nem annak, aki maga teszi azzá),
hanem mindenkinek rendben kéne tarta-
nia a saját portáját és annak utcafrontját,
meg nem kellene eldobálni a szemetet,
mint teszik azt fiatalok és felnõttek egy-
aránt. A legfelháborítóbb az, amikor a sze-
meteskukától pár lépésre szórják el a tak-
nyos zsebkendõt, csokipapírt, zacskót, ci-
garettacsikket, miegymást az „emberek”.

Lejegyezte: Hargitai–Kiss Virág

I. „Focizzunk
a gyerekekért”
Labdarúgótorna

Szeptember 13-án (szombaton) kispá-
lyás labdarúgótorna kerül megrende-
zésre, melyre csapatok jelentkezését
várjuk.
Nevezési határidõ: szeptember 10.
A tornán való részvétellel a sárbogárdi
utánpótlást támogatjuk.
Nevezési díj: 15.000 Ft, amely tartalmaz
egy vacsorát (babgulyás).
A tornát egy hatalmas retrodiszkóval
zárjuk.
A nevezéseket a sárbogárdi Ászok Ásza
Sörözõbe várjuk!

Érdeklõdni lehet hétköznap
17 óra után Bereczki Tamásnál:

06 (30) 581 2043.

HELYI KÉZMÛVESEK KÖTETBEN
A Magyar kézmûvesség 2014 címû, színes, képes kötetben több sárbogárdi alkotó
munkája is szerepel. A Csodacsipke klub három tagja: Rehákné Szontágh Rózsa sza-
laghorgolással készült terítõvel, Szlamáné Kiss Katalin filécsipke-tállal, Berki Ist-
vánné rececsipke-terítõvel; a klub vezetõje, Szabóné Czuczai Katalin „Új kenyér ün-
nepére” elnevezésû csuhébabájával került a kiadványba, mely egy nemzeti szalaggal
átkötött kenyeret tart a kezében; és végül, de nem utolsósorban ifj. Tóth Árpád sza-
lonnázókései ugyancsak megtalálhatók a könyvben.
Mindannyiuknak gratulálunk, további termékeny alkotást kívánunk!

Hargitai–Kiss Virág

KÖZPONTI
ÜGYELET MINDEN
NAP 15.30 órától

Ady Endre út 79-83.,
06 (22) 311 104
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Paradicsomos kukoricaleves
Hozzávalók: 1 konzervkukorica, 1 nagy fej
apróra vágott hagyma, friss bazsalikom, pet-
rezselyemzöld, kurkuma, pirospaprika, sûrí-
tett paradicsom, só, bors, 1-2 db leveskocka,
olaj, 1 evõkanál kukoricakeményítõ.
Olajon megfuttatjuk a petrezselyemzöldet és a felaprított hagy-
mát, majd beletesszük a fokhagymát, a pirospaprikát, a kurku-
mát, a kukoricát és a sûrített paradicsomot. Felengedjük vízzel és
fûszerezzük. 10 perc fõzés után hozzáadjuk a hideg vízzel elkevert
kukoricakeményítõt, majd készre fõzzük.

Padlizsános–pulykás lasagne
Hozzávalók: 60 dkg darált pulykahús, 40 dkg padlizsán, 20 dkg
színes paprika, 3 dkg vaj, 0,5 dl olaj, 1 csokor gorombára vágott
petrezselyem, 1 fej hagyma, só, õrölt fehérbors, õrölt szerecsen-
dió, 1 csomag lasagne tészta, 20 dkg paradicsom; a mártáshoz: 6
dkg vaj, 6 dkg liszt, 15 dkg reszelt sajt, 8 dl tej.
Megtisztítjuk és megmossuk a zöldségeket, a padlizsánt vékonyra
szeleteljük, sózzuk, és pihentetjük 20 percet. Akkor leitatjuk, és
száraz teflonserpenyõben a szeletek mindkét oldalát megsütjük.
Olajon megfuttatjuk a finomra vágott hagymát, rátesszük a húst,
és fehéredésig pirítjuk. Sózzuk, borsozzuk, kevés szerecsendiót
teszünk rá, és kevés víz hozzáadásával 30 percen át pároljuk. Ami-
kor puha, levesszük, és belekeverjük a petrezselymet. Vajat ol-
vasztunk, majd rátesszük a vékony csíkokra vágott paprikát, sóz-
zuk, borsozzuk, megszórjuk szerecsendióval, és 3-4 perc alatt
összepároljuk, majd félretesszük. A mártáshoz felolvasztjuk a va-
jat, rátesszük a lisztet, és habzásig kevergetjük. Akkor ráöntjük a
forró tejet, és habverõvel simára keverjük. Amikor összeforrt, le-
vesszük a tûzrõl. Sózzuk, borsozzuk. Egy közepes tepsi alját kirak-
juk tésztalapokkal, teszünk rá kevés mártást, majd a sült padli-
zsánnal kirakjuk. Betakarjuk tésztával, ismét kevés mártást ke-
nünk el, és rátesszük a megpárolt húst. Betakarjuk tésztával, is-
mét kis mártás, majd a maradék sült padlizsán következik. A sült
paprikaszeletkéket rakjuk rá utoljára. Befedjük tésztával és a ma-
radék mártással. Szép egyenletesen elkenegetjük, rászórjuk a re-
szelt sajtot. Tetejére szórjuk a kis kockákra vágott, lehéjazott, ki-
magozott paradicsomot. 180 fokosra elõmelegített sütõbe tesz-
szük, és 45 percen át sütjük. A sütõbõl kivéve pihentetjük, majd
felszeleteljük és tálaljuk.

Édes tejföllel sült körtés pite
Hozzávalók: 2 kg körte, 1 citrom leve és reszelt héja, 25 dkg vaj, 30
dkg cukor, 2 csomag vaníliás cukor, só, 8 tojás, 40 dkg liszt, 1 cso-
mag sütõpor, 2 dl habtejszín, 2,5 dl tejföl, 1-2 evõkanál barnacu-
kor.
A körtét megpucoljuk, félbevágjuk, magházát kivágjuk. A dom-
ború felét bevagdossuk, citrommal meglocsoljuk. Egy 30x40
cm-es tepsit kivajazunk, lisztezünk. A vajat 20 dkg cukorral ha-
bosra verjük, majd egyesével hozzáadunk 4 tojást. A lisztet össze-
keverjük a sütõporral és a tojásos krémhez adjuk, felváltva a 2,5 dl
tejszínnel hozzáadjuk a reszelt citromhéjat is. Beleöntjük a tepsi-
be. A körtéket belenyomkodjuk a masszába. A maradék 4 tojást
elkeverjük a tejföllel és 10 dkg cukorral és a körtékre öntjük. 170
fokos sütõben 30 percet sütjük, majd kivesszük, a tetejét megszór-
juk 1-2 kanál barnacukorral, majd további 15 percre visszatesszük
a sütõbe.

NAGYMAMA RECEPTJEI

Heti idõjárás
Idõjárásunk lassan megnyugszik és az anticiklonáris hatások ve-
szik át a hatalmat: csökken a csapadékhajlam, erõsödik a nappali
felmelegedés, gyengül a szél. Ez határozza meg a hét második fe-
lének idõjárását is: jelentõsebb csapadékra már nem kell számíta-
ni, csak északkeleten, illetve délnyugaton valószínûbb délutánon-
ként egy-egy záporesõ. A gyenge keleti szél vasárnapra, hétfõre
megszûnik, szélcsendes idõ lesz a jellemzõbb. A jövõ hét elején is-
mét növekszik a csapadékhajlam, hétfõn, de fõként kedden már
ismét többfelé lehet délután záporesõ.

www.metnet.hu

DILETTÁNS
TÖRTÉNELEM-

FILOZÓFIA
Vagy ötven évvel ezelõtt Putyin nagymama az ölébe vette kis uno-
káját, és így tanította:
– Tudd meg, Vologya, hogy a háború a legszörnyûbb dolog, ami az
emberiség történetében elõfordulhat. Ma sem tudom, hogy
Szerjózsa nagybátyád, az én drága fiam a világnak mely táján van
elföldelve, mert géppuskatûz kaszabolta le õt meg a barátait. A
menyasszonya, a bájos Natasa a jobb karját meg a bal lábát veszí-
tette el a hadikórházban egy tüzérségi támadás során, bele is bo-
londult szegény, nem volt képes beletörõdni abba, hogy szeren-
csétlen nyomorékként kell tengõdnie. A bolondokházában halt
meg. Nincs olyan család, amely ne gyászolta volna valamelyik hoz-
zátartozóját azon a gyõzelmes tavaszon. A házunkból meg csak
romok maradtak, mert bombatámadás érte azt a városrészt. Kis-
fiú vagy még, nem tudod elképzelni, milyen az, ha az otthonod he-
lyén, ahol boldogan játszottál, aludtad az álmodat, csak egymásra
borult, összeégett gerendákat találsz. És az éhínség, a menekülés,
a téboly, a felfordult világ… A háborúban elvesztik az emberek az
emberséget, csecsemõket taposnak a sárba, árvák garasait rabol-
ják el. Szégyelltük akkor, hogy embernek születtünk, az élõlé-
nyeknek ugyanabba a fajába tartozunk, mint akik ezt a szörnyûsé-
get a jól fûtött irodáikban kitervelték és ránk zúdították. Sose fe-
lejtsd el, hogy nincs olyan rossz az életben, rabság, kenyérhiány,
nyomor, hatalmasok gonoszsága, aminél a háború ne volna sok-
kal, de sokkal rosszabb. Mi, idõs orosz emberek, annak a népnek a
gyermekei, akik a világháborúban a legtöbbet szenvedték és ve-
szítették, ezt a tanítást hagyományozzuk az unokáinkra. Hogy so-
ha ne felejtsék.
Lehet, hogy Vologya elfelejtette ezt? Van mit elmélkedni a törté-
nelem mozgatórugóiról és az emberi természetrõl. Mi itt lenn
nem ismerjük az okokat, csak a következményeket. Azon a föl-
dön, amelyet nemrég vér borított, ahol nem aratók énekével, ha-
nem haldokló sebesültek segélykiáltásával volt tele a levegõ, most
megint ágyúk dörögnek, tankok lánckerekei csikorognak. Tehát
valóban nincs remény az emberségben? Ne féljünk szembenézni
a kínálkozó tanulsággal! Fegyverek a Föld más pontjain is szépen
dörögnek. Nem értjük. Talán mert érthetetlen. Az értelemnek itt
nincs szerepe. Csak a téboly diktálhat olyasmit, hogy a rosszat egy
még rosszabbal próbáljuk helyrehozni. Na persze ami rossz az
elfehéredõ szájú haldoklónak a csatatéren, az lehet jó a nagypoli-
tika urainak.
Tudjuk, hogy a világ leggazdagabb országában van a legtöbb milli-
árdos és a legtöbb nyomorult. Valami ott nincs rendben. Az egy-
szerû gondolkodású közember úgy véli, hogy a sok-sok pénzt,
amelyet eldurrogtatnak a csatában, talán lehetne a jólét megte-
remtésére fordítani. Vagy például a járhatatlan ukrajnai ország-
utak járhatóvá tételére. Na de mit ért a közember a dolgokhoz?

L. A.

Szarvas paprika
Csóri Antal hozta be szerkesztõsé-
günkbe a képen látható paprikát, ami-
nek két szarva és formája egy összeku-
corodott mamutra, vagy elefántra ha-
jaz.

Szerkesztõség
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Oly korban éltünk 32.
Beszervezõk 5.

Ha a zászlót lánckerék tapossa
Csendben lopakodom végig egy szál fürdõruhában, törülközõvel a kezemben a Fej-
ér Megyei Tanács balatonaligai oktatóházának folyosóján, le a lépcsõn. Óvatosan
csukom be magam mögött a bejárati ajtót. Hajnal van, mindenki az igazak álmát
alussza. Meztelen talpam alatt ropog a deres fû, ahogy leérek a partra. Álmos köd te-
rül a vízre. Sehol egy lélek. Legjobb idõ ez a reggeli jógához. Elvileg most fáznom
kellene. De nem fázom. Az intenzív légzés átbillent a jeges félelem küszöbén. Forró
hullámok örvénylenek a bõrömön. Átadom magam a természet rezgésének. Ha-
gyom, hogy belém hatoljon az a hatalmas erõ, ami a vízbõl árad. Ezer tüzes kés hasít
belém, ahogy belemerülök. Vad karcsapásokkal úszom egyre beljebb. A ködben a
parti fák homályos foltok csupán. Tüzesen forró a víz, s egyre nõ bennem az erõ.
Pontosabban egyre inkább megnyilvánul, hogy része vagyok ennek az erõnek. A víz
alá merülök. Fülemben lüktet minden szívdobbanásom. Tüdõm pattanásig feszül.
Elengedem a félelmet, hogy nem kapok levegõt. Megnyugszom. A bõrömön át árad
ki-be a lélegzetem. Az anyaméh tengervizében ringatózom. Csillagtávol tõlem a vi-
lág zaja, a fejtágító elõadások, az esti buli, a ringó nõi mellek és csípõk csábítása, az
intellektuális, mélyen szántó okosságokat felvillantó társalgás a kollégákkal. A víz
tiszta ereje, a természet közönyösen nyugodt csendje vesz körül. Kiúszom a partra.
Teljes erõbõl futok a deres fûben, aztán élvezettel dörzsölöm végig az egész testem a
durva törülközõvel. Nézem a végtelen vizet, a kihalt partot. Egy lélek sehol. De nem,
egy imbolygó alak közeledik felém. Felismerem az egyik kollégát. A kezében egy
üveget lóbál. Meghúzza, s amikor odaér hozzám, felém nyújtja:
– Na, igyál egy kis lélekmelegítõt! – végigmér. – Te nem fázol? Engem kabátban is ki-
lel a hideg, ahogy rád nézek. Hogy vagy képes úszni a jeges Balatonban? Hogy csiná-
lod? Áruld már el ezt nekem!
– Ha nem innál, te se fáznál. Ha a lélek szabad, a test is szabaddá válhat, ha te is aka-
rod – válaszolom bölcselkedve.
Bosszantja a kioktatóra sikeredett válaszom. Dacosan húz egy utolsót az üvegbõl,
aztán a vízbe hajítja.
– A lélek szabadsága? Süket duma! Nem élted át azt, amit én.
– Önsajnálattal semmire se mégy – folytatom a bölcselkedést, bár már engem is
bosszant a saját „okosságom”, s ezért röstelkedve hozzáteszem: – Bocs’, ne hara-
gudj…
– Na, ide hallgass! – fordul felém indulatosan. – Elmondok neked egy történetet. Ab-
ból talán megérted. Nyáron egy diákcsoportot kísértem Erdélybe. Kolozsváron él-
nek a rokonaink, nekem oda menni máig olyan, mintha hazamennék. A háború után
jöttünk Magyarországra, amikor Erdélyt újra Romániához csatolták. Elvittem eze-
ket a gyerekeket a Hargitára. Elzarándokoltunk az ezeréves határhoz. Persze, a ha-
zafias érzések csak elõjönnek ilyenkor, és elénekeltük a Himnuszt, aztán az Erdélyi
Himnuszt. Elõkerült egy magyar zászló is, és azt lengetve vonultunk végig Sikaszón, s
végül tábort vertünk egy erdei tisztáson. Hegyi patakok vizét ittuk. Nekem ettõl a
víztõl hasmenésem lett. Éjjel jött rám a „szapora”, és egy félreesõ bokros részen ad-
tam ki magamból, ami bennem volt. Míg végeztem a dolgomat, a távolból egyre erõ-
sebb motorzúgásra lettem figyelmes. Alig hittem a szememnek, amikor azt láttam,
hogy kivilágítatlan katonai harci jármûvek gördültek be a holdfény által megvilágí-
tott tisztásra. Egyenesen nekihajtottak a sátraknak. A benne alvó diákokkal együtt
beletaposták azokat a földbe. Borzalmas volt hallani a gyerekek jajgatását. Egyenru-
hások ugráltak le a jármûvekrõl. A hullákat, sátrakat, csomagokat és mindent földo-
báltak egy teherautó platójára, aztán ahogy jöttek, el is mentek. Rettegve, félig
eszelõsen menekültem onnan. Napokig bolyongtam, mire eljutottam Kolozsvárra a
rokonokhoz. Se útlevelem, se pénzem nem volt.
– Hogy kerültél haza Magyarországra? – kérdezem.
– Ne tudd meg! El se tudod képzelni, hogy mi minden van itt, amirõl nem írnak az új-
ságok.
Ott állok egy szál semmiben. Dideregve hallgatom a történetet. Mélyen megráz a hi-
hetetlen szörnyûség.
– Na, menjünk, még reggeliznünk kell, aztán kezdõdik a fejtágító! – szólok lehangol-
tan. Fölkapom a törülközõt, és futok be a szállásunkra.
Folytatom.

Hargitai Lajos

MUSTGÁZ –
veszélyes is lehet
a szüreti idõszak

Õsszel kezdetét veszi a szüret idõszaka.
Ilyenkor jellemzõ veszélyforrás a mustgáz.
Évente mintegy ötven alkalommal riasztják
a katasztrófavédelem tûzoltóit mustgáz mi-
att, gyakran halálos kimenetelû balesethez
is vezethet a figyelmetlenség.

A mustgáz a must erjedése során felszaba-
duló szén-dioxid gáz, amely színtelen, szag-
talan, a levegõnél körülbelül másfélszer ne-
hezebb. Ebbõl adódóan zárt helyiségekben,
a levegõt kiszorítva, a föld közelében terül
el. Nagyobb koncentráció belégzése oxigén-
hiányos állapotot okozhat, ami kihat a köz-
ponti idegrendszer mûködésére. Ennek je-
lei: szédülés, hányinger, álmosság, mentális
zavar és eszméletvesztés. Nagyon fontos
ilyenkor a borospince-tulajdonosok, üze-
meltetõk odafigyelése, mivel a szén-dioxid a
borkészítés folyamata során, erjedés köz-
ben szabadul fel olyan mennyiségben, amely
veszélyeztetheti az egészséget, az életet.

Magyarországon évente mintegy ötven al-
kalommal riasztják mustgázzal összefüggõ
esetekhez a tûzoltókat. A riasztások jelen-
tõs részében már nem lehet segíteni, mert
nagyon gyorsan bekövetkezik az eszmélet-
vesztés és a fulladásos halál.

A balesetek megfelelõ körültekintéssel és
elõvigyázatossággal megelõzhetõek. Fontos
a pincék megfelelõ szellõztetésérõl gondos-
kodni, a hordókat lehetõség szerint nagy
térben kell elhelyezni, és nagyban növeli a
biztonságot a szén-dioxid-érzékelõ haszná-
lata is. A megelõzés érdekében lehetõség
szerint ne menjünk egyedül a pincébe, min-
dig legyen velünk valaki, aki szükség esetén
segítséget tud hívni. A pincébe derékmagas-
ságban magunk elõtt tartott égõ gyertyával
indokolt csak lemenni. Amennyiben a gyer-
tya lángja kialszik, az egyértelmû jele annak,
hogy nincs elegendõ oxigén a helyiségben.
Ilyenkor azonnal el kell hagyni a pincét,
mivel az ott tartózkodás életveszélyes.

Tragikus példája a mustgázmérgezésnek
egy tavaly október 13-án történt eset. Egy
férfi rosszul lett Kislángon, a Kossuth utca
egyik családi házának borospincéjében. A
bajba jutott emberen még a tûzoltók kiérke-
zése elõtt az egyik hozzátartozója próbált
segíteni, azonban a gyors reagálás ellenére a
mentõszolgálat munkatársai már csak a
halál beálltát tudták megállapítani.

Mustgáz miatt bekövetkezett balesetnél ki-
zárólag légzõkészüléket viselõ ember segít-
het, e nélkül a segítõ is könnyen áldozattá
válhat. Veszély esetén hívja a katasztrófavé-
delmet a 105-ös segélyhívón!

Farkas-Bozsik Gábor tû. százados,
megyei katasztrófavédelmi szóvivõ
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A megfáradtaknak
Nem voltam boldog, mert nem tudtam olyan lenni, amilyennek
Isten elhívott. Türelmetlenül reagáltam az akadályokra, nyersen
szóltam a szeretteimhez, ítélkezõ voltam másokkal szemben.
Ebben az idõben történt, hogy olvastam az Ézsaiás 50,4 igeverset:
„Az én Uram, az Úr megtanított engem beszélni, hogy gyámolító
Igéjét tudjam szólni a megfáradtaknak. Reggelenként Õ teszi figyel-
messé fülemet, hogy rá hallgassak, mint a tanítványok.”
Összeszorult a szívem, amikor a „megfáradtaknak” szót olvas-
tam. Emlékszem, arra gondoltam: igen, nagyon fáradt vagyok,
gyámolításra szorulok.
A második, a gyámolító mondat simo-
gatóan, jólesõen hangzott, bár a felhí-
vást a korai kelésre tolakodónak, köve-
telõzõnek éreztem. Miért ne kaphat-
nám meg a gyámolító szót késõbb a nap
folyamán? Bár nem akartam korán
kelni, ez volt az egyetlen szakasza a
napnak, ahova beilleszthettem az Is-
tennel való találkozást. És mivel min-
denféleképpen változtatni akartam az életemen, végül így
szóltam magamban: „Miért is ne? Rosszabb már úgysem lesz.”
Így hát eldöntöttem, mikor és hová fogok elvonulni, hogy imád-
kozzam és olvassam a Bibliát. Felkelt a nap, és vele én is – erõsen
morgolódva. De nem hagytam abba, napról napra kikászálódtam
az ágyból, felmentem az emeletre, beültem a „Jézus-székembe” –
így neveztem el a helyet, amit erre a célra kiszemeltem –, és nyû-
gös voltam, mert ki kellett bújnom a takaró alól. Találkozásaink
merevek és kimértek voltak, semmit sem éreztem abból, amit el-
képzeltem, amikor megfáradt szívemet elõször ragadta meg az
Ézsaiás-vers.
Miért nem történik semmi? Miért nem oldódnak meg a problé-
máim? Mikor rendezi már el az Úr mindazok életét, akikért aggó-
dom? Mire jók egyáltalán ezek a „csendes percek”?
Bár össze voltam zavarodva, kitartottam. Továbbra is kibújtam a
takaró alól, magamra vettem a köntösömet, és bekucorodtam a
„Jézus-szék”-be a Bibliámmal. Lassan, nagyon lassan a szívem lá-
gyulni kezdett. Egyre kevesebbet panaszkodtam, egyre jobban
éreztem magam. Füleim kezdtek tanítványi fülekké válni, úgy,
ahogy Ézsaiásnál olvassuk.
Idõvel Isten Igéje gyökeret vert a szívemben, és megtapasztalhat-
tam gyámolító erejét. Fáradtságom enyhülni kezdett, ahogy fi-
gyelmemet Isten jelenlétére irányítottam. Most már reggelen-
ként mosolyogva, jókedvûen köszöntöttem az enyéimet. A hirte-
len kialakuló pánikhelyzetekre békítõ szavakkal reagáltam. A vá-
ratlan programváltozások nem borítottak ki, nyugodtan alkal-
mazkodtam. Ha a nap nem úgy alakult, ahogy elterveztem, akkor
is tudtam hálát adni a végén.
Keresed a szót, ami gyámolítani tudna fáradtságodban? Eléggé el
vagy keseredve ahhoz, hogy hajlandó legyél minden nap kellõ idõt
áldozni Isten Igéjére? Nekem csak a reggel felel meg a „Jézus-szé-
kem”-ben eltöltött csendességre, mielõtt beindul a munka roha-
ma.
A te „Jézus-széked” lehet a vezetõülés a kocsidban, mialatt vára-
kozol, hogy gyermeked különórája véget érjen. Vagy lehet, ami-
kor valami lelki olvasmányt olvasol egy hosszú utazás során, vagy
az ebédlõasztalnál, amikor imádkozol ebéd közben. Végül is nem
számít, hol és mikor találkozol Istennel, csak az fontos, hogy
minden nap értékes idõt tölts vele.
Úgy figyelj, ahogy egy nagyon fontos iskolai vagy egyetemi elõ-
adáson figyelnél: tanítványi füllel. Annyi, de annyi mondanivalója
van az Úrnak! Az Õ Igéje a gyámolító erõnk. Nem tudunk élhetõ
életet élni nélküle!
Uram, kimerültem, gyámolító szóra van szükségem, hogy fenn-
tartsam megfáradt lelkemet. Idõt akarok szánni Igédre minden-
nap. Segíts, hogy elcsendesedjem, és tanítványi lélekkel figyeljek
rád Jézus nevében!

Wendy Pope
(Forrás: Vetés és aratás, evangéliumi folyóirat, 52. évfolyam, 1. szám)

Református kitüntetett
Múlt héten két sárbogárdi kö-
tõdésû állami kitüntetettrõl ol-
vashattak híradást lapunkban.
A megjelenést követõen hívta
fel figyelmünket egyik kedves
olvasónk a reformatus.hu és
kormany.hu internetes oldala-
kon található hírre, miszerint
felelõs vezetõi beosztásában a
lelki gondozás terén elért eredményei, valamint az egyházak és a
Magyar Honvédség között létrejött példátlan együttmûködés ki-
alakítása során végzett kimagasló tevékenysége elismeréseként
az ugyancsak sárbogárdi gyökerû Jákob János dandártábornok, a
Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szolgálata Protestáns
Tábori Püspökségének tábori püspöke Magyar Érdemrend lo-
vagkeresztje katonai tagozata kitüntetésben részesült.

Az elismeréshez szívbõl gratulálunk!
Hargitai–Kiss Virág

Bogárdi honvéd
országtortával

Kutasi Mónika a gimnázium illetve a zeneiskola egykori növendé-
keként többször is szerepelt városunk nyilvánossága elõtt. A jó
képességekkel, szorgalommal megáldott lány nemrég az országos
publikum elõtt is debütált, habár egészen más szerepkörben, mint
diákéveiben: Ludovika-gyûrûs honvéd tisztjelöltként õ vághatta
fel a Honvédség tihanyi fehércsokoládé-tortáját augusztus 19-én
Budapesten, a Magyar Ízek utcájának megnyitóján, ahol ugyan-
akkor az ország születésnapja tiszteletére Magyarország tortáját
és cukormentes tortáját is felszelték.
Mónika most már hivatásos hadnagy. A szerkesztõségünk számá-
ra kért interjúkészítési lehetõség egyeztetés alatt van a Honvéd-
ség sajtószolgálatával. Reményeink szerint pozitív visszajelzést
kapunk.

Hargitai–Kiss Virág

Kutasi Mónika
a kép jobb oldalán

Minden nap 8 órányi mûsor Sárbogárd és
környéke eseményeirõl
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„Mert jót tenni jó!”
Amikor beléptem a Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság udvarára,
egy tucat fiatallal találkoztam, akiknek négy-öt tûzoltó magyarázta, illetve be-
mutatta a „B” tömlõ gurításának és szabályos feltekerésének módját. Egy ifjú
lány kezében a félig összetekert karika, látszik rajta, hogy nehezen megy, hi-
szen a húsz méter vászonnak és guminak bizony van súlya, de nem adja fel, a
fiútárs segítségét sem fogadja el. Képzavarral élve: amúgy férfiasan végigcsi-
nálja a feladatot.

Látogatásom napja július derekára esett, a nap nem kímélt senkit, aki árnyék
nélkül maradt. A tûzoltóságon lévõ fiatalok csapata a közösségi szolgálat óra-
számát gyarapítja. Véleményem szerint a legjobb helyen vannak, ha emberi
példákat keresnek.
Talán már nem is kellene leírni, hogy a 2016. január 1-je után érettségizõ kö-
zépiskolásoknak az utolsó évfolyam megkezdéséig ötven óra közösségi szol-
gálatot kell vállalniuk, teljesíteniük annak érdekében, hogy a minõsítõ vizsgára
jelentkezhessenek. Szûkebb hazámban, Fejér megyében a dunaújvárosi és
sárbogárdi tûzoltók élen járnak a diákok foglakoztatásában, oktatásában és ta-
lán egy kicsit nevelésében is. Érkezésem elõtt már telefonon felvettem Fodor
Zoltán tûzoltó fõhadnagy, parancsnok-helyettessel a kapcsolatot, és arra kér-
tem, hogy végezzen közvélemény-kutatást arra vonatkozóan, ki lenne hajlandó
a kérdéseimre válaszolni. Azt is mondhatnám, hogy elõ volt készítve az interjú.
Ennek megfelelõen két csinos, csillogó szemû, ifjú hölgy vállalta a beszélge-
tést: a Székesfehérvári I. István Középiskola Jáky József Tagintézmény épí-
tésztanulója, Deák Anna, és barátnõje, Ellenbruck Henrietta, aki a Sárbogárdi
Petõfi Sándor Gimnázium padjait koptatja. Mindketten Sárbogárdon élnek, és
szervezett keretek között egy hetet töltenek a katasztrófavédelem tûzoltóinál.
A kötelezõ bemutatkozást követõen kértem, hogy meséljenek magukról, isko-
lájukról, esetleges céljaikról. Szerettem volna, hogy a feszültségük egy kicsit
oldódjon. A petõfis Henriettáról hamar kiderült, hogy nem idegen számára a
másokon való segítés. Édesapja hasonló hivatásban, az Országos Mentõszol-
gálatnál dolgozik gépkocsivezetõként. Bizonyára számtalanszor láthatta fárad-
tan hazaérni, a szemében sokszor ott lehetett az átélt emberi tragédiák nyoma,
de a családjára ilyenkor is mosolyogva tekintett. Ilyen a tûzoltó, a mentõ, a
rendõr: óvja mások életét és vagyonát, miközben akár a sajátja is veszélybe

kerülhet. Sok fiatalhoz hasonlóan Heni is bizonytalan a jövõjét illetõen, nem
tudta még eldönteni, merre szeretne továbblépni. Szívesen választana olyan
szakmát, amely a mentõzéshez köti, azonban édesapja errõl határozottan lebe-
szélné. Kevésbé megterhelõ és – valljuk be õszintén – jövedelmezõbb megél-
hetést szeretne a lányának.
Az építészetet tanuló Anna sokkal határozottabb. Szerinte nem volt jó válasz-
tás a mûszaki iskola. Sokkal közelebb állnak hozzá a humán területek. Érdekli a
jog, de szívesen lenne szóvivõ is, mivel sokrétû, változatos munkának tartja, és
a szereplés is érdekli.
Természetükbõl adódóan a lányok adott esetben sokkal empatikusabbak, mint
fiútársaik, ezért nem is annyira a tûzoltóságok mûszaki területe felé tereltem a
beszélgetést, hanem sokkal inkább a hivatásunk mögött rejlõ érzelmi töltésre
vagyok kíváncsi, hogy hogyan látnak minket kívülrõl.
Nagyon megragadta õket, hogy bármilyen napi feladatot felülír a riasztás.
„Annyira megváltozik a tekintetük, komolyak lesznek...” – mondták egybe-
hangzóan a lányok. Természetesen tetszik a gyorsaság és a határozottság, hi-
szen ezek a tulajdonságok imponálóak.
A kedves olvasó még nem tudja, de a beszélgetésünk elõtti órákban kettõs tra-
gédiával végzõdött balesetnél avatkoztak be a kollégák. Hármas karambol tör-
tént a 64-es úton, Mezõszilas és Dég között, melynek során egy édesanya és
12 esztendõs gyermeke életét vesztette, további két apróságot, egy 5 és egy 7
éves gyermeket pedig súlyos sérülésekkel szállítottak el a mentõk.
A közösségi szolgálatos fiatalok már a riasztás elõtt a laktanyában voltak, és a
bevonulást követõen is ott tartózkodtak még. Érdekelt, hogy láttak e változást
a tûzoltókon, esetleg halkabbak, szomorúbbak lettek-e az átélt események ha-
tására. Mindketten azt a választ adták, hogy nem. Ott folytatták a laktanyaéle-
tet, ahol azt a riasztás félbeszakította. Saját tapasztalatból állítom, hogy ez egy
belsõ védelem. A szörnyûségekbõl még egy is sok lenne, azonban a vonulá-
sokkal eltöltött hosszú évek sora rengeteg rosszra fordult emberi sorsot tár fel.
Az érintett engedélyével elárulhatom, hogy Heni hosszú ideje él párkapcsolat-
ban, így természetesen a következõ témafelvetés csak Annának szólt. Szíve-
sen választana élete társának tûzoltót. Szimpatikus neki a férfias kiállás, a már
említett határozottság, és nagyon sok a helyes fiú. El tudná fogadni a váltásos
munkarendet, és azt is, hogy bármikor berendelhetik.
Nem vitatom Anna õszinte szavait, de egy családfenntartó édesapa, bizony,
nehéz szívvel hagyja hátra szeretteit és otthonát. Ennek ellenére megteszik,
minden valószínûség szerint ettõl is olyan értékes a hivatásunk – állítják be-
szélgetõtársaim.
Adódott a kérdés, miszerint vállalnák-e a vonulós szolgálatot, amennyiben le-
hetõség nyílna rá. Egyértelmûen igen volt a felelet, de a fizikai igénybevételtõl
azért tartanának egy kicsit. Felpróbálták már az egyéni védõruhát és védõesz-
közöket, ami izgalmas volt, de nagyon megterhelõ is egyben.
Összességében értékelve nagyon élvezték a laktanyában, a tûzoltók között el-
töltött hetet. Számtalan hasznos, a mindennapi életben is kamatoztatható tu-
dást szereztek, természetesen elsõsorban a tûzvédelem témakörébõl. A vonu-
lás ötletét azonban nem vetették el, enyhe rábeszélésemre megígérték, hogy
csatlakozni fognak egy önkéntes tûzoltó egyesülethez.
Beszélgetésünk zárásaként igazán nehéz dolgot kértem: foglalják össze egy
mondatban a tapasztalataikat, a tûzoltók hivatásának lényegét. A válasz:
„Mert jót tenni jó!”

Farkas-Bozsik Gábor tû. százados, megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

Hárman kezdik meg tanulmányaikat
A felvételi eljárást követõen Banász Gergely, Szabó Ervin és Szakács And-
rás kezdik meg szeptember 1-jétõl a szakmai tanulmányaikat.
A tûzoltójelölteket Magosi Lajos tûzoltó ezredes, szervezetünk igazgatója
indította útnak Férfias helytállást, szorgalommal végzett munkát kért, a
feladatok elvégzéséhez pedig kitartást kívánt a három fiatalnak. A kikép-
zés elsõ két hónapjában rendvédelmi alapismereteket tanulnak, ezt köve-
tõen pedig három hónap alatt sajátítják el a szakmai feladatok ismeret-
anyagát. A tanulmányok eredményes befejezését követõen, 2015 febru-
árjától a Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokságon fognak szolgála-
tot teljesíteni.

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
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Szeptember 6., SZOMBAT
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Az Este 5.55 Magyar gazda 6.25 Építészkorzó
6.55 Család-barát Hétvége 9.00 Történetek a nagyvilágból 9.30 Vízitúra 10.05 Ka-
pán innen, kaszán túl 11.00 Aranymetszés 11.30 Rubik 70 12.00 Hírek 12.05 Sza-
badság tér ’89 12.50 A világörökség kincsei 13.10 Boxutca 13.45 Forma-1 15.30
Fõzni úton-útfélen 16.00 Szeretettel Hollywoodból 16.30 Majd ha fagy! 18.30
SzerencseSzombat 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 A nemzet aranya 22.35 A
láthatatlan seb 23.05 Megérzés 0.40 Shrink – Dilidoki kiütve
RTL KLUB: 6.15 Top Shop 6.45 Kölyökklub 9.25 Ízes élet – Mautner Zsófival 9.45
Teleshop 10.40 XXI. század – A legendák velünk élnek 11.15 Házon kívül 11.45
Trendmánia 12.15 A’la Car 12.50 Kung-fu 13.50 Tökéletes célpont 15.55 A piszkos
tizenkettõ: A második küldetés 18.00 Híradó 18.55 Fókusz Plusz 19.30 X-Faktor
21.10 A rossz tanár 23.10 Borat – Kazah nép nagy fehér gyermeke 0.50 Az utolsó
skót király 3.05 Az éden titkai 4.00 Tuti gimi 4.40 Ezel – Bosszú mindhalálig
TV2: 6.00 Idõnyomozó 6.25 TV2 Matiné 9.40 Asztro-világ 10.45 Otthon a kertben
11.15 Állatõrség 11.45 Babavilág 12.15 Apák gyesen 13.15 Monk – Flúgos nyomo-
zó 14.30 Édes élet 17.00 Napló 18.00 Tények 19.00 A szupercsapat 21.35 Cowbo-
yok és ûrlények 23.55 Kegyetlen játékok 2. 1.35 M, mint muskétás 3.15 Franklin és
Bash 4.05 Briliáns elmék 4.55 Hazugságok gyûrûjében
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 16.00 Szombat délután 17.05 Jelenlét 17.30 Krónika
17.50 Sportvilág 18.30 Határok nélkül – A kultúráról 19.05 Sportvilág 19.30 Családi
sáv 19.40 Mese 19.50 Zene 20.05 Népzene határok nélkül 20.30 Megújuló értéke-
ink 20.50 Vers napról napra 21.05 Rádiószínház 21.58 Zene 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Kabaré 0.10 Éjszaka

Szeptember 7., VASÁRNAP
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.25 Esély 5.55 Magyar gazda 6.25 Európai szem-
mel 6.55 Család-barát Hétvége 9.00 Úton-útfélen 9.05 Katolikus krónika 9.45 Út-
mutató 10.10 Biblia és irodalom 10.30 Metodista magazin 10.55 Evangélikus ifjú-
sági mûsor 11.05 Böszörményi Gergely-portré 11.30 Mai hitvallások 12.00 Hírek
12.05 Melissa és Joey 12.55 TS – Sport 7 13.30 Forma-1 16.30 Fõzni úton-útfélen
17.00 A Lényeg 17.35 Magyarország–Észak-Írország Eb selejtezõ labdarúgó-mér-
kõzés 20.05 Híradó 20.45 Sporthírek 21.00 Holtpont 23.00 Koncz Zsuzsa –
Aréna-koncert 0.00 Nõk férfiak nélkül
RTL KLUB: 6.15 Top Shop 6.45 Kölyökklub 9.50 Egészségkalauz 10.20 Teleshop
11.15 Kalandor 11.40 4ütem 12.15 A Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek
12.55 Egy rém modern család 13.25 Tru Calling – Az õrangyal 15.25 Piedone Hong-
kongban 18.00 Híradó 18.55 Taxi 20.00 Alkonyat – Hajnalhasadás 22.10 A tenge-
részgyalogos 0.00 Portré 0.40 Négyen egy gatyában 2.50 Gálvölgyi-show 3.10
Taxi 4.00 Reflektor 4.10 Barátok közt 4.45 Vadmacskák
TV2: 6.00 Idõnyomozó 6.25 TV2 Matiné 10.25 Asztro-világ 11.30 Stílusvadász
12.00 Stahl konyhája 12.30 Több mint testõr 13.00 Édes élet 15.30 A szupercsapat
18.00 Tények 19.00 Sztárban sztár 21.40 Csak szexre kellesz 23.50 A félszemû
1.50 Eureka 2.40 Szellemdoktor 3.30 Napló 4.30 Stahl konyhája 5.15 Waikiki páros
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
Baptista 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 16.05 Szonda 16.35 Oxigén 17.05 Jelenlét
17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.30 Regényes történelem 19.05 Közv. a Magyar-
ország–Észak-Írország labdarúgó Eb-selejtezõrõl 20.05 Irodalmi újság 20.30 Rend-
szerváltók – 1989. 20.50 Vers napról napra 21.05 Rádiószínház 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Egy hazában 0.10
Éjszaka

Szeptember 8., HÉTFÕ
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 A Lényeg 5.50 Ma reggel 9.00 Capri – Az álmok
szigete 10.00 Fõzni úton-útfélen 10.30 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek
12.30 Roma magazin 13.00 Domovina 13.30 Virágzó Magyarország 13.50 Magyar-
lakta – vidékek krónikája 14.50 Párizsi helyszínelõk 15.40 Zorro 16.25 Jövõ-idõben
16.35 Híradó+ 16.50 Charlie, majom a családban 17.35 Híradó 17.45 Rex felügye-
lõ 18.35 J.A.G. – Becsületbeli ügyek 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Kékfény
21.20 Római helyszínelõk 21.20 Az Este 22.55 Híradó 23.05 Sporthírek 23.15
Aranymetszés 23.45 J.A.G. – Becsületbeli ügyek 0.35 Párizsi helyszínelõk 1.25
Szívtipró gimi
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 Reflektor 13.05 Fókusz 13.45 Éj-
jel-nappal Budapest 15.00 A konyhafõnök 16.10 Az örökség 17.25 Fókusz 18.00
Híradó 19.00 A konyhafõnök 20.05 Éjjel-nappal Budapest 21.30 Barátok közt 22.05
Dr. Csont 23.05 Híradó 23.40 Reflektor 0.00 A család kicsi kincse 2.00 Döglött ak-
ták 2.50 Apa-csata 3.10 Az éden titkai 4.00 Reflektor 4.10 Barátok közt 4.45
Vadmacskák
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 Zsaruk 21.15 Édes élet 22.30 Cowbolyok és ûrlények
0.55 Tények 1.40 Aktív 2.00 Sportos 2.10 Zsaruvér 3.00 Maricruz 3.25 A macska
3.50 Családi titkok 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 11.35 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.27 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 21.53 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

Szeptember 9., KEDD
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 Capri – Az álmok
szigete 10.00 Fõzni úton-útfélen 10.30 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthírek
12.30 Srpski ekran 13.00 Unser Bildschirm 13.35 1100 év Európa közepén 14.05
Párizsi helyszínelõk 15.45 Zorro 16.35 Híradó+ 16.50 Charlie, majom a családban
17.35 Híradó 17.45 Rex felügyelõ 18.35 J.A.G. – Becsületbeli ügyek 19.30 Híradó
20.05 Sporthírek 20.20 Cédrusliget 21.10 Grand Hotel 22.00 Az Este 22.35 Híradó
22.50 Sporthírek 22.55 Bauxit expedíció 23.55 J.A.G. – Becsületbeli ügyek 0.40
Párizsi helyszínelõk 2.15 Szívtipró gimi
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 Reflektor 13.05 Fókusz 13.45 Éj-
jel-nappal Budapest 15.00 A konyhafõnök 16.10 Az örökség 17.25 Fókusz 18.00
Híradó 19.00 A konyhafõnök 20.05 Éjjel-nappal Budapest 21.30 Barátok közt 22.05
A mentalista 23.05 Híradó 23.40 XXI. század – A legendák velünk élnek 0.10 Reflek-
tor 0.30 A fõnök 1.30 A Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek 2.10
EgészségKalauz 2.45 Apa-csata 3.05 Az éden titkai 4.00 Reflektor 4.10 Barátok
közt 4.45 Vadmacskák
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 Zsaruk 21.15 Édes élet 22.30 Csak szexre kellesz
0.40 Tények 1.25 Aktív 1.45 Sportos 1.55 A fény ösvényei 3.25 Maricruz 3.50 A
macska 4.15 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 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 13.26 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 21.53 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

Szeptember 10., SZERDA
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 Capri – Az álmok
szigete 10:00 Sophie szerint a világ 10.30 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthí-
rek 12.30 Hrvatska krónika 13.00 Ecranul nostru 13.30 Szentágothai János –
Ahogy a tanítványok emlékeznek 13.55 Cédrusliget 14.45 Párizsi helyszínelõk
15.40 Zorro 16.25 Jövõ-idõben 16.35 Híradó+ 16.45 Charlie, majom a családban
17.35 Híradó 17.45 Rex felügyelõ 18.35 J.A.G. – Becsületbeli ügyek 19.30 Híradó
20.05 Sporthírek 20.20 Szabadság tér ’89 21.05 Rámenõs páros 21.55 Az Este
22.30 Híradó 22.40 Sporthírek 22.50 Határúton 23.50 J.A.G. – Becsületbeli ügyek
0.40 Párizsi helyszínelõk 1.30 Szívtipró gimi
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 Reflektor 13.05 Fókusz 13.45 Éj-
jel-nappal Budapest 15.00 A konyhafõnök 16.10 Az örökség 17.25 Fókusz 18.00
Híradó 19.00 A konyhafõnök 20.05 Éjjel-nappal Budapest 21.30 Barátok közt 22.05
Szulejmán 23.15 Híradó 23.50 Házon kívül 0.20 Reflektor 0.40 Elfelejtve 1.40 Kém-
párbaj 2.35 Gálvölgyi-show 3.10 Az éden titkai 4.00 Reflektor 4.10 Barátok közt
4.45 Vadmacskák
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 Zsaruk 21.15 Édes
élet 22.30 Frizbi Hajdú Péterrel 23.30 Hawaii Five-0 0.30 Tények 1.15 Aktív 1.35
Sportos 1.45 Wallace és Gromit: Az elvetemült veteménylény 3.05 Maricruz 3.30 A
macska 3.55 Családi titkok 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 13.26 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 21.53 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
frekvencián, valamint az LRT-COM hálózatán a C7-es csatornán, a
189,25 MHz-es frekvencián.
Szeptember 5., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet: Kósa Károly és Balsai Zsolt
elõadása (ism. 82p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Ünnepi mise és kenyér-
szentelés (60p), Hárfa- és orgonakoncert a Szent László római katolikus
templomban (80p), Szent István ünnepe Sárbogárdon (~50p) 23.00 és 0.00
Lapszemle
Szeptember 6., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Megyei III. osztályú labda-
rúgó-mérkõzés (90p) 13.00 Lapszemle 14.00 Ünnepi mise és kenyérszente-
lés (60p), Hárfa- és orgonakoncert a Szent László római katolikus templom-
ban (80p), Szent István ünnepe Sárbogárdon (~50p) 18.00 Lapszemle 19.00
A Sárszentmiklósi SE bemutatóedzése (~20p), Beszélgetés Bodoki
Györggyel (65p), Cecérõl indultunk 1. rész: Beszélgetés dr. Móré Attilával
(~80p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Szeptember 7., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Ünnepi mise és kenyérszentelés
(60p), Hárfa- és orgonakoncert a Szent László római katolikus templomban
(80p), Szent István ünnepe Sárbogárdon (~50p) 14.00 A Sárszentmiklósi SE
bemutatóedzése (~20p), Beszélgetés Bodoki Györggyel (65p), Cecérõl in-
dultunk 1. rész: Beszélgetés dr. Móré Attilával (~80p) 18.00 Heti híradó
19.00 Hit Gyülekezete 23.00 és 0.00 Heti híradó
Szeptember 8., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hit Gyülekezete 13.00 és 18.00 Heti
híradó 19.00 Dana Londonban (ism. 25p), Beszélgetés Tóth Gyulával (67p),
Sáregres hazavár 1. rész (66p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Szeptember 9., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Megyei III. osztályú labdarú-
gó-mérkõzés (90p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Elsõ hagyományõrzõ bál
Sárbogárdon (ism. 20p) Cecérõl indultunk 2. rész: Beszélgetés dr. Menyhárt
Ferenccel (57p), Sáregres hazavár 2. rész (66p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Szeptember 10., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Dana Londonban (ism. 25p), Be-
szélgetés Tóth Gyulával (67p), Sáregres hazavárt 1. rész (66p) 13.00 Heti hír-
adó 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport: Megyei I. osztályú labdarúgó-mér-
kõzés (90p), Megyei III. osztályú labdarúgó-mérkõzés (90p) 23.00 és 0.00
Lapszemle
Szeptember 11., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Megyei I. osztályú labdarú-
gó-mérkõzés (90p), Megyei III. osztályú labdarúgó-mérkõzés (90p) 13.00 és
18.00 Lapszemle 19.00 Hit Gyülekezete 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.bogardi-
tv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújság futó-
szövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ idõtartam körülbe-
lül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a Hírház-
ban (Bogárd és Vidéke szerkesztõsége). Ha gondjuk van a vétellel, kérjük,
hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. – 06 (40) 416 000, LRT-COM Kft. – 06 (40)
811 911.

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

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

Szeptember 11., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 Capri – Az álmok
szigete 10.00 Sophie szerint a világ 10.25 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthí-
rek 12.30 Slovenski utrinki 13.00 Kvartett 13.25 Útravaló 13.45 Párizsi helyszínelõk
15.35 Zorro 16.20 Híradó+ 16.35 Charlie, majom a családban 17.20 Szerencse Hír-
adó 17.35 Híradó 17.45 Rex felügyelõ 18.35 J.A.G. – Becsületbeli ügyek 19.30 Hír-
adó 20.05 Sporthírek 20.20 World Trade Center 22.30 Az Este 23.05 Híradó 23.20
Sporthírek 23.25 A rejtélyes XXI. század 23.55 J.A.G. – Becsületbeli ügyek 0.45 Pá-
rizsi helyszínelõk 2.30 Szívtipró gimi
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 Reflektor 13.05 Fókusz 13.45 Éj-
jel-nappal Budapest 15.00 A konyhafõnök 16.10 Az örökség 17.25 Fókusz 18.00
Híradó 19.00 A konyhafõnök 20.05 Éjjel-nappal Budapest 21.30 Barátok közt 22.05
Kolibrikód 0.05 Híradó 0.35 Brandmánia 1.15 Reflektor 1.35 Sötét zsaruk 2.35 A’la
Car 3.05 Az éden titkai 4.00 Reflektor 4.10 Barátok közt 4.45 Vadmacskák
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 Zsaruk 21.15 Édes élet 22.30 NCIS 23.30 22-es kör-
zet – A bûn utcái 0.30 Tények 1.15 Aktív 1.35 Sportos 1.45 Így készült: Utóélet 2.15
Grimm 3.00 Hawaii Five-0 3.45 Maricruz 4.10 A macska 4.35 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 13.26 Zene 13.30
A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Hírek
15.05 Alma és fája 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika
17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 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 21.53 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 Éj-
szaka

Szeptember 12., PÉNTEK
MTV: 5.15 Hajnali gondolatok 5.20 Az Este 5.50 Ma reggel 9.00 Capri – Az álmok
szigete 10.00 Sophie szerint a világ 10.30 Család-barát 12.00 Híradó 12.15 Sporthí-
rek 12.30 Roma kultúra 13.00 Esély 13.30 Vízitúra 14.00 Rámenõs páros 14.50 Pá-
rizsi helyszínelõk 15.40 Zorro 16.25 Jövõ-idõben 16.35 Híradó+ 16.45 Charlie, ma-
jom a családban 17.35 Híradó 17.45 Rex felügyelõ 18.35 J.A.G. – Becsületbeli
ügyek 19.30 Híradó 20.05 Sporthírek 20.20 Jane Eyre 22.15 Az Este 22.50 Híradó
23.00 Sporthírek 23.10 Dupla vagy minden 0.50 J.A.G. – Becsületbeli ügyek 1.35
Párizsi helyszínelõk 2.20 Szívtipró gimi
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 Reflektor 13.05 Fókusz 13.45 Éj-
jel-nappal Budapest 15.00 A konyhafõnök 16.10 Az örökség 17.25 Reflektor 18.00
Híradó 19.00 A konyhafõnök 20.05 Éjjel-nappal Budapest 21.30 Barátok közt 22.05
CSI: A helyszínelõk 23.05 Híradó 23.40 Reflektor 23.55 Kemény motorosok 1.00
Kalandor 1.30 Mr. és Mrs. Bloom 2.20 4ütem 2.45 Apa-csata 3.10 Az éden titkai
4.00 Tuti gimi 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 Zsaruk 21.15 Édes élet 22.30 Világok harca 0.50 Té-
nyek 1.35 Aktív 1.55 Sportos 2.05 Grimm 2.50 Maricruz 3.15 A macska 3.40 Csalá-
di titkok 4.20 Waikiki páros 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 Magyar Pünkösdi Egyház félórája 14.05 Arcvonások
14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Történet hangszerelve 15.35 Közelrõl 16.40
Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika 17.54 Sportvilág 18.00 Ütközõ 18.30 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 21.53 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
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Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826
Redõnyös 06 (30) 966 8446 (7953539)

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

Városközpontban albérlet kiadó. 06 (30) 225 2067
(2174578)

Borszõlõ eladó 06 (20) 944 5087 (2174643)

Mezõgazdasági-telephelyi munkára munkatársat
keresek 06 (30) 997 4127 (2174648)

Eladó Sárbogárdon, fõ út mellett, kétszobás, össz-
komfortos, gázfûtéses, cserépkályhás családi ház.
Érdeklõdni: 06 (20) 929 8716, 06 (30) 281 1809
Fiatal vörös jércék termelõtõl eladók, 12 hetesek.
Farkasék, Sárszentmiklós 06 (30) 685 3772
Gyakorlattal rendelkezõ mérlegképes könyvelõt
sárbogárdi termelõcég felvételre keres. Fényképes
önéletrajzokat a sarretplast@gmail.com címre
várjuk. (2174591)

Górés, morzsolt kukorica 4-5 mázsa eladó. 06 (25)
467 304 (2174532)

Vegyes borszõlõ eladó. 06 (20) 911 4711 (2174584)

Sárszentmiklóson, Csaba út 7. hosszú parasztház
eladó. 06 (25) 462 572 (2174583)

Otthon végezhetõ részmunkaidõs, apró termékek
csomagolása: 06 (90) 603 906 (http://mediafon
ebt-hu82.webnode.hu, 635 Ft/p, 06 (1) 222 8397,
06 (20) 496 3980)

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

PÁLINKAFÕZETÕK FIGYELEM!
Az ABAI SZESZFÕZDE megkezdte

mûködését. 06 30 9275 627

Kisméretû, falra szerelhetõ
IKEA-S EDÉNYSZÁRÍTÓ,
eredeti csomagolásban

1.300 Ft-ért eladó. 06 20 405 7366

Elsõ emeleti, egyedi gázfûtéses,
erkélyes LAKÁS SÜRGÕSEN ELADÓ.
Irányár: 4,3 millió Ft. 06 70 391 1330

INTIMISSIMI ROMANTICA és
INTIMISSIMI INNOCENTE

50 ml Eau de Toilette
BONTATLAN CSOMAGOLÁSBAN;

DKNY WOMAN 50 ml Eau de Parfum,
ALIG HASZNÁLT, eladó,

9.000 Ft/darab. 06 30 34 83 320

Drámát Shakespeare írt,
PATKÁNYT KEGLOVITS

IRT LEGJOBBAN!
06 20 352 7363 www.keglotox.hu

B-KATEGÓRIÁS JOGOSÍTVÁNNYAL
RENDELKEZÕ MUNKATÁRSAT

KERESEK 25-45 éves korig.
3,5 tonnás kisteherautóhoz.

Rutinnal rendelkezõk elõnyben.
Telefon: 06 30 578 4117

TÛZIFAVÁSÁR!
CSER HASÍTOTT: 2050 Ft,

AKÁC KUGLI: 2400 Ft,
HASÍTOTT: 2500 Ft.

VEGYES TÛZIFA: 2300 Ft,
házhoz szállítással! 06 20 406 9267

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!

APRÓHIRDETÉSEK

SHOTOKAN
KARATEEDZÉSEK

indulnak szeptember 8-ától
Németh Attila,

6o danos mester vezetésével.
Mészöly Géza Általános Iskola

tornaterme

06 (20) 9270 985

LÁRKE-felhívás
Értesítjük tisztelt sorstársainkat, hogy a
LÁRKE sárbogárdi körzeti csoportjá-
nak koordinálását ezentúl id. Mezõ
Ferenc végzi.

Telefonszáma: 06 (30) 581 2353.

TINÓDI SZÜRETI
FELVONULÁS ÉS
BÁL TARTATIK

2014. szeptember 13. napján, melyre a
felvonulni kívánó személyek

jelentkezését várjuk.
Tel.: 06 (30) 300 7783 Huszár György.

A belépés jogát és az ételt az alkalomhoz illõ ru-
ha viselésével tudjuk csak biztosítani. Köszön-
jük!

Szervezõk

HÁZASSÁG-
KÖTÉSEK

A következõ párok kötötték össze hiva-
talosan is életük fonalát Sárbogárdon:

július 25-én
CSÁNYI CSILLA (Sárbogárd) és
KOVÁCS GÁBOR (Sárbogárd),

augusztus 23-án
BERTA ANIKÓ

(Ausztria, Oberpullendorf)
és CSERESNYÉS ZSOLT

(Sárbogárd).

A neveket az önkormányzat közlése
alapján, a házaspárok hozzájárulásával
tettük közzé.
Gratulálunk! Sok boldogságot, bõséges
gyermekáldást, a nehézségekben kitar-
tást kívánunk az újdonsült házasoknak!

Szerkesztõség

KÖSZÖNET
Ezúton is szeretnék hálás köszönetet
mondani mindazoknak a kedves isme-
rõsöknek, barátoknak, akik hirtelen jött
betegségem, mûtétem kapcsán érdek-
lõdtek hogylétem felõl, kedves szavaik-
kal, látogatásukkal bátorítottak, erõt
adtak a felépüléshez. Külön köszönet
Szilveszterné Nyuli Ilonának, aki na-
gyon sokat segített mindvégig nekem és
az ügyek intézésében.

Gulyás Menyhértné Rózsika

KÖSZÖNET
Köszönetünket szeretnénk kifejezni a
polgármesteri hivatal karbantartóbri-
gádjának, vezetõinek gyors és lelkiisme-
retes munkájukért, amiért házunknál
akadálymentesítették a bejáratunkat.

Dala Józsefné és családja, Pusztaegres
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VISSZAKAPTA KERÉKPÁRJÁT
A Sárbogárdi Rendõrkapitányságon egy
helyi nõ tett bejelentést arról, hogy 2014.
augusztus 23-án délelõtt Sárbogárdon a
munkahelye elõtt lerakott kerékpárját is-
meretlen tettes ellopta.

A helyszínre érkezõ rendõrök adatgyûjtést
végeztek, melynek során megállapították,
hogy a kétkerekût egy 73 éves helyi férfi
lopta el. Az egyenruhások a férfi lakásán
megtalálták a kerékpárt és visszaadták jo-
gos tulajdonosának. A tolvajt
a rendõrök elfogták és a kapi-
tányságra elõállították, ahol
szabálysértési eljárást indí-
tottak ellene.

SÁRKERESZTÚRON
KÖRÖZÖTT

SZEMÉLYT FOGTAK
A járõrök 2014. szeptember
1-jén délután Sárkeresztúron
a Szabadság utcában igazol-
tattak egy 27 éves helyi férfit,
akirõl megállapították, hogy
ellene a Sárbogárdi Rendõr-
kapitányság elfogatóparancsot bocsátott
ki. O. Albert Zsoltot az egyenruhások el-
fogták és a rendõrkapitányságra elõállítot-
ták, ahol kábítószer-birtoklás vétség elkö-
vetésének megalapozott gyanúja miatt gya-
núsítottként hallgatták ki.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, hogy Sárbo-
gárd Város Önkormányzatának képviselõ-testü-
lete a 2014. augusztus 15-ei ülésén elfogadta:
– a 11/2014. (VIII. 28.) önkormányzati rendele-
tet a képviselõ-testület és szervei szervezeti és
mûködési szabályzatáról szóló 10/2007. (III. 19.)
önkormányzati rendelet módosításáról;
– a 12/2014. (VIII. 28.) önkormányzati rendele-
tet az önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi
jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálko-
dásról és értékesítésének egyes szabályairól
szóló 18/2004. (IV. 9.) önkormányzati rendelet
módosításáról.
A rendeletek megtekinthetõk ügyfélfogadási
idõben a polgármesteri hivatal szervezési cso-
portjánál.

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

KÉK HÍREK
ISKOLAKEZDÉS

A „Tanévkezdési kampány”, valamint „Az
iskola rendõre” program keretében a Fejér
Megyei Rendõr-fõkapitányság illetékessé-
gi területén – így a Sárbogárdi Rendõrkapi-
tányság illetékességi területén is – rend-
õrök és polgárõrök, illetve közterület-fel-
ügyelõk biztosítják az általános iskolák
környékén található gyalogátkelõhelyeken
történõ biztonságos átkelést.
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság rendõrei
a tanévkezdésnek köszönhetõen szeptem-
ber hónapban az illetékességi területen ta-
lálható összes iskolánál jelen vannak. A
rendõri jelenlét célja, hogy elõsegítsék a
gyermekek biztonságos közlekedését és fo-
kozott figyelmet fordítsanak a gépjármûve-
zetõk vonatkozásában a közlekedési szabá-
lyok betartására, kiemelten a kijelölt gyalo-
gos-átkelõhely megközelítésére, továbbá a
biztonsági öv és gyermekülés kötelezõ
használatára.
Továbbá felhívjuk az iskolások, szülõk, va-
lamint minden kerékpárral közlekedõ fi-
gyelmét, hogy a kijelölt gyalogos-átkelõhe-
lyen történõ átkeléskor kizárólag gyalogo-
san, a kerékpárról leszállva élveznek el-
sõbbséget a közúti közlekedésben.

Kérjük a tisztelt Lakosságot, hogy ameny-
nyiben bármilyen észrevételük, kérdésük
van, bátran forduljanak azzal kollégáink-
hoz!

TORNAÓRA HELYETT

2014. augusztus 30-án bejelentés érkezett
Cecérõl, miszerint három alakot látnak be-
mászni az egyik házba a kerítésen keresz-
tül. A kiérkezõ körzeti megbízottak a ház-
ban hangokat hallottak, ami alapján felté-
telezték, hogy a bejelentés valós, ezért a
zárt kapun átmászva jutottak be az udvar-
ba. Ezután felszólították a házban tartóz-
kodó személyeket, hogy jöjjenek ki, akik a
felszólításra a házból elõ is jöttek. A szemé-
lyeket igazoltatták, és megállapították,
hogy két 14 éves és egy 13 éves cecei fiúról
van szó. Ezt követõen a fiatalokat elõállí-
tották a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra,
majd a nyomozó hatóság törvényes képvi-
selõik jelenlétében a két 14 éves fiút lopás
bûntettének megalapozott gyanúja miatt
gyanúsítottként hallgatta ki.

Sárbogárdi Rendõrkapitányság

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, hogy Sárbo-
gárd Város Önkormányzatának képviselõ-testü-
lete 2014. szeptember 1- jétõl a gyermekétkez-
tetés intézményi térítési díjait a 97/ 2014. (VIII.
15.) kth. sz. határozatában foglaltak alapján az
alábbiak szerint állapította meg:
BÖLCSÕDE: 315 Ft/nap + áfa;
ÓVODA: 320 Ft/nap + áfa; ebbõl tízórai: 60
Ft/nap + áfa, ebéd: 200 Ft /nap + áfa, uzson-
na: 60 Ft /nap + áfa;
ISKOLA: 428 Ft /nap + áfa; ebbõl tízórai: 78
Ft /nap + áfa, ebéd: 272 Ft/nap + áfa, uzson-
na: 78 Ft/nap + áfa.

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

A Nagylóki Faluvédõ Egyesület
szeretettel meghívja

III. SZILVA-
LEKVÁRFÕZÕ
rendezvényére

2014. szeptember 12-13-án.

Helyszín: „Tavipalota” Turistaház
(Nagylók, Petõfi utca 35.)

PÉNTEK

17.00 szilvamosás

SZOMBAT

6.00 lekvárfõzés kezdete
12.00 ebéd
13.00 szilvás ételek beérkezésének fogadása
13.00 Szöszölõ néptánccsoport fellépése
14.00 lovas kocsikázás
15.00 dereglyézés a tavon
16.00 szilvás ételek díjazása,

a három dobogós étel licitre bocsátása
17.30 népi játékos feladatok
18.00 „Hull a szilva a fáról…” közös éneklés
18 órától korlátozott számban nyílik vásárlási
lehetõség a helyben készült szilvalekvárból!

FÕZZÜK MEG EGYÜTT
NAGYLÓK SZILVALEKVÁRJÁT!

Iskolakezdés
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