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Egy falat nyár
Kezembe nyomott édesapám két papri-
kát, amik frissen termettek a kertjükben.
Otthon kenyeret kanyarítottam, meg-
kentem vajjal, rá jó házi szalámit tettem,
paprikát karikáztam, és kiültem a tor-
nácra, minden falattal egy szippantásnyi
illatot is harapva a kompozícióból.

Az apai nagyanyámnál, Fülöpszálláson
töltött nyarakon mindig kolbászos–pap-
rikás kenyeret vittünk a csatihoz (gúny-
nevén Átok-csatorna). Egy kiadós fürdés
után a víz fölötti vasúti híd naptól forró
betonján fogyasztottuk el az uzsonnán-
kat, lábunkat a mélybe lógatva. Aztán
egy kis pihenõ, és uzsgyi vissza lubickol-
ni!
Egyedülálló zamata van a szabadban el-
fogyasztott ennivalónak, a szezonjuk-
ban, az ég alatt érõ gabonának, zöldsé-
geknek, gyümölcsöknek. Átitatódnak a
napfény, a föld, a levegõ, az esõ és a kút
vizének ízével, a növényeket rendezgetõ
kezek gondoskodó szeretetével.
A parizeres vajas zsemle ugyan nem ren-
delkezik ezekkel a páratlan összetevõk-
kel, mégis, a régi nyári táborok nosztalgi-
kus emlékeként olykor vágyakozást kelt
ízlelõbimbóimban.

Hargitai–Kiss Virág



2 KÖZÖSSÉG 2015. június 25. Bogárd és Vidéke

Van egy álmom

Vasárnap délután sokévi hagyo-
mány folytatásaként emlékez-
tek a sárbogárdi zsidó temetõ-
ben a második világháború ide-
jén a helybõl és a környezõ tele-
pülésekrõl elhurcolt és meggyil-
kolt zsidó mártírok emlékmûvé-
nél. Az alkalomra helyi polgá-
rok mellett jöttek vidékrõl és
messzi földrõl hozzátartozók,
holokauszt-túlélõk is.
A rendezvény szervezõje, Lakk
Norbert köszöntötte a vendége-
ket, név szerint is megemlítve:
Fináli Gábort, a budapesti Hunyadi téri
zsinagóga rabbihelyettesét, Róna Lászlót,
a kaposvári izraelita hitközség elnökét, aki
a MAZSIHISZ képviseletében érkezett,
Novák Kovács Zsolt alpolgármestert,
Bõjtös Attila evangélikus gyülekezeti
munkatársat, a Székesfehérvári Izraelita
Hitközség képviselõit: Fürst Józsefet, Já-

vor Mátyásnét, az elõzõ hitközségi elnök
özvegyét, dr. Gergely Anna történész ku-
tatót, valamint a Gyõri Móra Ferenc Álta-
lános Iskola és Szakközépiskola 9. b osztá-
lyos tanulóit, akik Csendes Tünde tanárnõ
vezetésével érkeztek, s a mûsorban is köz-
remûködtek.

Neumann Nándor elõadómûvész mély át-
éléssel mondta el Jobbágy Károly: Sírok cí-
mû versét. Ezt követõen Róna László
mondott beszédet. Ebben hangsúlyozta,
hogy a holokauszt szó helyett, ami ábrahá-
mi értelemben „teljesen elégõ áldozatot”
jelent, inkább a shoah kifejezést használja,
ami csapást jelent, s ez sokkal inkább jelzi,

hogy a zsidóság egy külsõ csapást szenve-
dett el a haláltáborok megsemmisítõ pok-
lában. És ez nem elõször van így, hiszen
shoaht a zsidó nép szétszóratása óta szám-
talanszor elszenvedett.
A Gyõri Móra Ferenc Általános Iskola és
Szakközépiskola tanulói nagy hatású ver-

ses összeállítással emlékeztek a
népirtás áldozataira. Bõjtös At-
tila beszédében „Van egy ál-
mom” visszatérõ sorokkal a
megbékélésrõl, minden nemzet
közös gyászáról szólt. Fináli Gá-
bor beszéde és imája után a
résztvevõk kövek, virágok elhe-
lyezésével, fõhajtással tiszteleg-
tek az áldozatok emléke elõtt.
Ezt követõen az egybegyûltek
átvonultak a zsinagóga elé. Itt
folytatódott az emlékezés. El-
énekelték a „Szól a kakas már”
címû szép népdalt, majd Neu-
mann Nándor András Gábor
„A sárbogárdi zsinagóga” címû

versét szavalta el. Dr. Stern Pál ismertette
a zsinagóga jelenlegi helyzetét és jövõbeli
sorsát, kifejezte reménységét arra, hogy a
zsinagóga újra visszanyeri régi pompáját.

A program ezután a József Attila Mûvelõ-
dési Központban folytatódott kötetlen be-
szélgetéssel.

Hargitai Lajos

Egymásért sok „másért”
A Csipike Egyesület és a Fejér Megyei Pe-
dagógiai Szakszolgálat Sárbogárdi Tagin-
tézménye együttmûködésében 2015. júni-
us 15-e és 19-e között fejlesztõ tábor lebo-
nyolítására került sor. A Petõfi Sándor
Gimnázium tanulóinak segítõ együttmû-
ködésével öt napon keresztül napi négy

órában korai fejlesztésben, fejlesztõ neve-
lésben részesülõ gyermekek számára játé-
kos fejlesztõ programokat biztosítottak a
szakemberek. Amíg a gyermekek foglal-
koztatása zajlott, a szülõk számára pszi-
chológus vezetésével beszélgetõ kört szer-
veztek. A projekt a KÖSZ! Program támo-
gatásával valósult meg pályázati forrásból,
valamint a Csipike Egyesület anyagi hoz-
zájárulásával.

A tábor sikerét az alábbi szülõi levelek
részletei bizonyítják a legjobban:

„Nagyon szépen köszönjük, hogy kisfiam
szinte minden nap itt lehetett a „tábor-
ban”, biztosítottátok az utazását. Nagyon
szépen köszönjük, hogy állni, járni, ülni
nem tudó gyermekem teljes értékû tagja
volt a közösségnek, kézmûvesmunkákat
készített, festékes ruhában jött haza min-
den nap. Ez is igazolta, hogy aktív tagja
volt a csapatnak. Nagyon szépen köszön-
jük, hogy mertétek etetni, itatni. A legfon-
tosabb, hogy imádunk a korai fejlesztõbe

járni, mert itt mindenki elfogad és szeret
minket.”

„Nagyon jó volt reggelente a közös beszél-
getés, nekünk kikapcsolódás volt. Sok jó
tanáccsal látott el a pszichológus is ben-
nünket, amiért külön köszönet jár neki.”

„Szerintem a szülõknek is nagyon jó hét
volt ez. Közösen megbeszélhettük a prob-
lémákat és próbáltunk egymás tapasztala-
tai által megoldást találni.”

Csipike Egyesület,
FMPSZ Sárbogárdi Tagintézménye
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AKTUALITÁSOK
VÁLLALKOZÁSOKNAK

A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tisztelettel és
szeretettel hívja Sárbogárd és a környezõ települések mûködõ
vagy akár teljesen induló vállalkozásainak képviselõit, döntés-
hozóit, a könyvelõket és érdeklõdõket alábbi programjára.

Pályázatok, források – szakmai elõadások, konzultáció
2015. június 26. (péntek) 10.00–12.30

Polgármesteri hivatal díszterem (Sárbogárd, Hõsök tere 2.).
Házigazda: dr. Sükösd Tamás polgármester

Témák:
1) Pályázati aktualitások 2015-ben, hasznos pályázati tanácsok
(elõadó: Büki Péter pályázati tanácsadó, Econoserve Pályázati
Kft., a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara pályázati
tanácsadó partnere)
2) Minden, amit a 2,5 % MNB Növekedési Hitelprogramról
tudni kell (elõadó: Szomor János vezetõ tanácsadó, Sopron
Bank Burgenland Zrt.)
3) Kedvezményes forráslehetõségek a vállalkozások hatékony
pénzgazdálkodásához (elõadó: Szabadosné H. Gyöngyi hitel-
menedzser, Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara)
Információ:
Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, 8000 Székesfehér-
vár, Hosszúsétatér 4-6., tel.: +36 (22) 510 317, fax: +36 (22)
510-312, honlap: www.fmkik.hu, e-mail: fmkik@fmkik.hu.
A rendezvény térítésmentes, de a részvétel feltétele az elõzetes
online jelentkezés.

Az öntözés lehetõsége Sárbogárdon

Ezzel a címmel szervezett konferenciát
múlt hét csütörtökön délután hat órai kez-
dettel a Sárbogárdi Gazdák Baráti Köre és
Sárbogárd Települési Agrárgazdasági Bi-
zottsága a sárszentmiklósi klubban. A kon-
ferencia programja keretében elõször Me-
zõ Bálint, a Budapesti Mûszaki és Gazda-
ságtudományi Egyetem végzõs vízépítõ
mérnök hallgatója mutatta be „Sárbogárd
környéki mezõgazdasági terület vízhasz-
nosítási fejlesztése” címû diplomamunká-
ját. Ezután az elhangzottakra reagálva egy
beszélgetés indult a jelenlévõ gazdákkal. A
beszélgetést Lajtos János, az esemény fõ
szervezõje moderálta.
A konferencia kiváltó oka egy 2014 tavaszi,
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által
végzett országos öntözési igényfelmérés
volt, melynek keretében a sárbogárdi kis-
térségben közel 4000 ha öntözni kívánt te-
rületet regisztráltak a gazdák. Ez éves szin-

ten több mint 5 millió köbméter vízigényt
jelent, amit csak a felszíni vizeink vissza-
tartásával és tározásával lehet biztosítani.
Bálint diplomamunkájában ennek a jelen-
tõs mennyiségû víznek a beszerzési lehetõ-
ségeit vizsgálta a sárbogárdi kistérségben.
A helyben keletkezõ csapadékból a lefo-
lyás szabályozásával, visszatartásával, tá-
rozásával megoldható ez a feladat, de ezek
költséges beruházások.
A konferencián jelen volt Varga Gábor or-
szággyûlési képviselõ, aki felszólalásában
kihangsúlyozta, hogy a 2014–2020-as uniós
költségvetési ciklusban nagy léptékû öntö-
zéstámogatás látszik kialakulni, de azt is
kiemelte, hogy 2020 után feltehetõen nem
lesz lehetõség további támogatásokra.
Ezért minél hamarabb lépni kell annak ér-
dekében, hogy amint lesz elérhetõ támo-
gatás, a keretbõl a sárbogárdi kistérség is
részesüljön.

A gazdák többnyire egyetértenek azzal,
hogy az öntözésre egyre nagyobb szükség
van, de a tapasztaltabb termelõk a korábbi
rendszerek tanulságaként némi szkepticiz-
mussal állnak a kérdéshez, hogy van-e jö-
võje az aktuális támogatási és felvásárlói
rendszerben az öntözés fejlesztésének. A
kistérség munkanélküliségi mutatóin és a
gazdák problémáin is részben segítene, ha
feldolgozóipar települne a térségbe, vagy
legalábbis elérhetõbb közelségbe kerülne.

Az öntözésre szükség és igény is van, a kel-
lõ mennyiségû víz biztosítása pedig a hid-
rológiai vizsgálatok alapján lehetséges. A
hírek szerint egyre biztosabb, hogy a kö-
vetkezõ öt évben lehetõség lesz hasonló
fejlesztésekhez forrásokra pályázni. A
megvalósításhoz területi stratégiára és egy
jó, összefogó szervezõdésre van szükség.

Tudósítónktól
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Motoros sérült meg a 61-es fõúton

Szalagkorlátnak ütközött egy motor június 21-én, va-
sárnap, délután a 61-es fõúton, Alsószentiván közelé-
ben. A jármûvet vezetõ férfi az út melletti füves terület-
re esett. A sárbogárdi hivatásos tûzoltók a motort
áramtalanították és letolták az útról, valamint segítet-
tek a mentõknek a sérült ellátásában.

A mentõszolgálat tájékoztatása alapján a jármû vezetõje súlyosan
sérült, õt mentõhelikopter szállította kórházba. A balesetben a
motorból körülbelül egy liter olaj az útra folyt, amelyet a közútke-
zelõ munkatársa felitatott.

Sárbogárdi ezüstérem
kismotorfecskendõ-szerelésben

Sárosdon rendezték meg az V. Országos Kismotorfecskendõ-baj-
nokság negyedik fordulóját június 20-án, szombaton. A csapatok
„modern”, „retro” és „retro nõi” kategóriában mérték össze tu-
dásukat és ügyességüket.

A kismotorfecskendõ-szerelési bajnokság fõ célja, hogy az ország
mentõ tûzvédelmében résztvevõ szervezetek csapatai versenysze-
rû keretek között mérhessék össze felkészültségüket egy olyan
versenyszámban, amelynek hagyományai a hivatásos, az önkor-
mányzati, a létesítményi tûzoltó-parancsnokságok, továbbá az
önkéntes tûzoltó egyesületek tekintetében is azonosak. A bajnok-
ság idén nyolc fordulóból áll, ezek közül legalább négyen kell
egy-egy csapatnak részt vennie és érvényes szerelést végrehajta-
nia annak érdekében, hogy elnyerhesse a bajnoki címet. Emellett
minden fordulón külön értékelik a legjobban szereplõ csapato-
kat.

A sárosdi megmérettetésen a
„modern” és a „retro” kategóri-
ában tizenhat-tizenhat, a „retro
nõi” kategóriában három csa-
pat állt rajthoz. Fejér megyét a
sárbogárdi hivatásos és a
polgárdi önkormányzati tûzol-
tó-parancsnokság, a sárosdi és
az iszkaszentgyörgyi önkéntes
tûzoltó egyesület képviselte.
„Modern” kategóriában a sár-
bogárdi hivatásos tûzoltók a
második helyen ezüstérmet sze-
reztek.

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõ-
hadnagy, megyei katasztrófavédel-

mi szóvivõ

A héten kezdõdik a központi
szúnyoggyérítés

Idén június 23-án veszi kezdetét a központi szúnyoggyérítési program
azokon a területeken, amelyeken a legtöbb vérszívó rovar található. A
szúnyogok számát és az elvégzett munkát ellenõrzõ szakértõk, vala-
mint magát a gyérítést végzõ szakemberek is készen állnak a munkála-
tok megkezdésére.
A szúnyoggyérítés heti ütemtervei a mai naptól folyamatosan elérhe-
tõk lesznek a katasztrófavédelem honlapján. Fontos tudni, hogy az idõ-
járás befolyásolhatja a kivitelezést, ezért az ütemtervek az idõjárási kö-
rülmények függvényében változhatnak.
Az önkormányzatok a központi program mellett önállóan is végezhet-
nek szúnyoggyérítést, illetve a kiemelt turisztikai helyszínek a Magyar
Turizmus Zrt. támogatását is kérhetik ilyen munkálatokhoz. Az önkor-
mányzatoknak idén is van lehetõségük jelezni a BM Országos Kataszt-
rófavédelmi Fõigazgatóság felé, ha településükön jelentõs szúnyogár-
talmat tapasztalnak. A bejelentést a megyei katasztrófavédelmi igaz-
gatóságok ügyfélszolgálati elérhetõségein tehetik meg. A beérkezett
igényeket a szakértõk megvizsgálják, és ha a csípések száma azt indo-
kolja, a település és környéke bekerül a központi gyérítési programba.
Az érintett területeken a méhészek idõben értesítést kapnak, hogy a
munkálatok idejére a méhcsaládokat elzárhassák. A légi kivitelezés az
esti órákban történik, míg a földi kijuttatást naplementekor kezdik,
hogy a szúnyoggyérítés hatékony legyen és minél kisebb kockázatot
jelentsen a méhekre. A vállalkozók a gyérítéshez kizárólag olyan szere-
ket alkalmaznak, amelyeket az Országos Tisztifõorvosi Hivatal engedé-
lyezett. A felhasznált szerek a meleg vérû élõlényekre, így az emberre
és a háziállatokra semmilyen veszélyt nem jelentenek.
További információért hívhatja Hajdu Márton tû. õrnagyot, a BM Orszá-
gos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság szóvivõjét a 06 (20) 669
3613-as számon.

BM Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság Kommunikációs Szolgálata

A KATASZTRÓFA-
VÉDELEM HÍREI

Fotók: Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság

KÉK HÍREK
Régi sérelem

Sárbogárdon a Hõsök terén történt verekedésrõl tettek bejelen-
tést a rendõrségre 2015. június 16-án reggel. A helyszínen intéz-
kedõ rendõrök elfogták és a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra
elõállították azt a két férfit, akik a rendelkezésre álló adatok sze-
rint egy régi sérelem miatt megtámadtak és bántalmaztak egy 50
éves helyi asszonyt és egy 24 éves helyi férfit. Az 54 éves B. Istvánt
és fiát, a 34 éves B. Attilát a nyomozók súlyos testi sértés bûntett
kísérlet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt gyanúsított-
ként hallgatták ki.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság
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Két láb is elég
Tizenhárom nyár kellemes emlékei között élnek az evangélikus
templomban, gyülekezeti házban és annak udvarán tartott hitta-
nos gyermektáborok, amiket Bõjtös Attila gyülekezeti munka-
társ keltett életre a gyülekezet tagjainak segítségével évrõl évre.
Számára az idei tábor az utolsó, legalábbis szervezõi minõség-
ben, mivel átadja a stafétát.
– Szépen meggyarapodtak a táboros gyerekek, sok új arc van kö-
zöttük ebben az esztendõben.
– Nagy öröm ez nekünk, mi is érezzük, hogy az elmúlt években, ha
nem is ugrásszerûen, de gyarapodott a létszám. De nem ez a leg-
fontosabb, hanem az, hogy ami lelki történés van a táborban, az
érje el néhányak szívét. Tavaly és idén is 30 fölött van a létszám.
Érezhetõ a hit és erkölcstan miatti „szaporulat” is.
– És esetleg a gyerekek egymás közötti bátorítása?
– Azt nem tudom, hogy a kis alsósok mennyire végzik a missziót,
lehet, hogy nem is tudatosan, amikor az egyik hívja a másikat,
hogy jó a hittan és a tábor.
– Az imént olyan munkálatokat örökítettem meg, ahol egy százlá-
bú készült. Ez milyen igéhez, témához kapcsolódik az idei tábor-
ban?
– Örülünk, ha a gyerkõcök szépeket készítenek, festenek, rajzol-
nak, hajtogatnak, faragnak, agyagból készítenek valamit. De sze-
retjük, ha ezek a kézmûveskedések elmélyítik, megerõsítik azt,
amit a bibliai foglalkozásokon tanulnak. Ezen a héten azt a mot-
tót választottuk az egyik zsoltárból, hogy „Testem és lelkem uj-
jongva kiált az élõ Isten felé.” A testrészeinket vesszük sorra, ami-
ket Isten azért adott nekünk, hogy Õt dicsõítsük, szolgáljuk, és
örüljünk, hogy Õ ilyen jó hozzánk. Az elsõ napon a kezeinkkel
foglalkoztunk, ma, kedden pedig a láb került sorra. A játékos és
kézmûves-foglalkozások arra emlékeztetnek bennünket, hogy Is-
ten azért adta a lábainkat, hogy Jézus követésében vele közösség-
ben járjunk az életünk útján. A százlábúnak száz lába is van erre,
nekünk kettõ is bõven elég, csak erre használjuk.
– Szerdán, ha kegyes lesz az idõjárás hozzátok, a lábaitokat, sze-
meiteket, élménygyûjtõ receptoraitokat mind használjátok, hi-
szen kirándulni mentek.
– Dunapatajra készülünk, a Szelidi-tóhoz, ahol egy tanösvényen
fogunk végighaladni bennfentes vezetõvel, tavi túrán veszünk
részt csónakázással, számháborúzunk, jól érezzük magunkat, és

minden érzékszervünkkel figyeljük, hogy körülöttünk mi van, mit
érzünk, hallunk, látunk; szívjuk magunkba az élményt.
– Akik régóta járnak a táborba, azok megszokhatták, hogy min-
dig a templomban kezdõdik a nap egy lelki felkészüléssel, áhítat-
tal, és délután vannak a kötetlenebb, kézmûves-, játékos progra-
mok. Idén is így van ez?
– Alapvetõen igen, hiszen reggel a gyerekek még frissebbek, pi-
hentebbek. Sok énekléssel kezdjük a foglalkozást 9 órakor a
templomban, bibliai történettel, aranymondás-tanulással. Dél-
után több idõ van arra, hogy focizzunk, játsszunk a gyerekekkel,
illetve idén másodjára minden tábornapot egy kis elcsendesedés-
sel, 20 perces gyermek-istentisztelettel zárunk – adunk egy szép
keretet a napnak. A gyerkõcök szolgálnak itt, zsoltárt olvasnak
fel, imádságot mondanak, részesei a szolgálatnak. Hadd tanulják,
hogy nem csak avatott és erre kiválasztott személyek, papok vé-
gezhetik ezt; Isten mindannyiunkat akár ilyen módon is az Õ szol-
gálatára hívott el.
– Neked ez a tábor búcsúzás? Merthogy a családotokkal elköltöz-
tök. Vagy vissza fogtok jönni jövõre is táborozni?
– Ennyire még nem látunk elõre. Szeptembertõl valóban új he-
lyen, Székesfehérváron folytatjuk családi életünket, hivatásun-
kat. Elég erre készülni, és lezárni a szolgálatot, átadni a következõ
szolgálattevõnek. A fizikai távolság nem nagy, és a kötõdések
olyan erõsek, hogy lehetetlen, hogy ne járogatnánk vissza. Vala-
hol búcsú ez a tábor, bár most egy cseppet se gondolok erre, hi-
szen minden figyelmünket az köti le, hogy épp benne vagyunk egy
lelki, szép munkában, együttlétben, közösségben. A tábor végén
talán majd összeszorul a torkom, mint az eddigi utolsó hittanórá-
kon is történt. Tanulni kell az elválást, búcsúzást. Nem könnyû.

Hargitai–Kiss Virág

Harmadik alkalommal rendeztek háromnapos Mezõföldi Csutka
tábort és elsõ ízben Pajta tábort Sárszentmiklóson, melyek zárá-
saként gálamûsort és kiállítást rendeztek csütörtökön délután a
Sárszentmiklósi Általános Iskolában. Az eseményre sok szeretet-
tel várták a táborokban részt vevõ gyermekek szüleit, rokonait, is-
merõseit, hogy megmutassák, mivel gyarapodtak az itt töltött na-
pok során.
A gyerekek azért sem sajnálták a vakációból ezt a három napot,
mert hosszú még az elõttük álló nyár, és még egy kicsit együtt le-
hettek a barátokkal, iskolatársakkal kötetlenebb keretek között,

alkotó tevékenységben. Nem unatkoztak a gyerekek, hiszen a tá-
bor olyan elfoglaltsággal várta a gyermekeket, mint néptánc,
ének, de még az újságíró szakkörösöknek is akadt tennivalójuk
bõven.
A gála flashmobbal kezdõdött, táncba hívták a vendégeket is,
majd megmutatták tudásukat a népdalosok, játékos táncot járt a
néptáncosok csoportja, de hallhattunk mesét is. Végül a Sárréti
Csókavirág Népi Együttes lépett fel mûsorával.
A talpalávalót a Kóborzengõ zenekar húzta a délután folyamán.

Hargitai Gergely

Nyári elfoglaltságokNyári elfoglaltságok



6 ISKOLA 2015. június 25. Bogárd és Vidéke

Veszprémben jártunk
Alsószentivánon hagyomány, hogy a tanévet követõen iskolánk
érdeklõdõ tanulói számára a nyári szünetben is szervezünk igény
esetén kirándulásokat. Az idén a királynõk városát, Veszprémet
látogattuk meg. Fõ programunkat a vadaspark megtekintése je-
lentette, ahol testközelbõl szemlélve tanulmányozhattuk azokat
az állatokat, melyekkel eddig a biológia tankönyvekben volt alkal-
muk a gyerekeknek találkozni.

Boros Tamás tanár úrtól megtudhattuk, hogy fogságban az álla-
tok különleges viselkedéssel is reagálhatnak a zártságra (erre volt
példa a barnamedve különös fejcsóválása), vagy azt, hogy a sivata-
gi róka füle a közhiedelemmel ellentétben nem a hõleadás miatt
nagy (éjszakai életmódot élve a fagyos sivatagi éjszakákban erre
nem igazán van szüksége), hanem a hallását hivatott elõsegíteni.
Testközelbõl láthattuk a gyûrûsfarkú makik vagy macskamajmok
etetését, megtudtuk, milyen a porhintés az elefántok módjára, va-
lamint olyan vízidisznót is láthattunk, amely a leglustább tanuló-
kat is játszva felülmúlta semmittevésben.

Az élõ állatok tanulmányozását este kihalt állatok megfigyelésé-
vel folytattuk, kikapcsolódva a Jurassic World filmmel. Sajnos az
esõ a kirándulás második felét (át Balatonfüredre, majd városné-
zés után hajóval Siófokra, onnét pedig haza Alsószentivánra) el-
mosta, így másnap „csak” Székesfehérvárral kellett beérnünk, bár
feltett szándékunk, hogy a kiesett programot késõbb még megva-
lósítjuk. A lényeg, hogy az idõtõl függetlenül jól éreztük magun-
kat, minden résztvevõ számos élménnyel gazdagodott. Jöhet a
nyári feltöltõdés!

Kiss Attila

Ballagó és
évzáró Miklóson

Elbúcsúztak a nyolcadik osztályosok a Sárszentmikósi Általános
Iskolában. Szombaton a reggeli órákban kezdõdött az ünnepség,
melyen megjelentek a rokonok, szülõk, nagyszülõk és barátok,
hogy elbúcsúztassák a végzõs osztályokat.

Az elköszönõ szertartást megelõzõen azonban elõször még ünne-
pélyesen is lezárták a 2014-2015-ös tanévet és megjutalmazták
azokat a tanulókat, akik szorgalmukkal, magatartásukkal és az is-
kolában, vagy az iskola színeiben elért eredményeikkel emelték
az tanintézmény színvonalát, öregbítették az alma mater
hírnevét.

A ballagási ünnepségen elsõként Magyar Zsuzsa hetedik osztá-
lyos tanuló búcsúztatta el a végzõs diákokat, majd a nyolcadiko-
sok nevében Varga Cili köszönt el diáktársaitól és tanáraitól. A
ballagó osztályok átadták az õket követõ évfolyamnak a tablóikat,
s végül a tanintézmény igazgatója köszönt el tõlük. Ezután még
egyszer utoljára végigvonultak az iskola tantermein, folyosóin.
Bár ez olyan otthon marad számukra a jövõben is, ahová
bármikor visszatérhetnek nosztalgiázni, feltöltõdni, beszélgetni.

Hargitai Gergely

Újságíró-palánták
A Mészöly Géza Általános
Iskola médiával ismerkedõ
alsós diákjai tettek látoga-
tást a szerkesztõségben az
elmúlt héten pénteken dél-
elõtt. Többen közülük már
nem elõször jártak nálunk.
A csapat most a különbözõ
kiadványok nyomtatásának
ördöngösségeibe kóstolha-
tott bele: papírt vágtak, sar-
kot kerekítettek, tûztek,
nyomtattak, hajtottak.
Mindenki kapott egy maga
által dekorált címlapú
Bogárd és Vidéke hetilapot
is.
A Bogárdi TV stúdiójában
arra biztattuk a gyerekeket,
hogy készítsenek interjúkat
egymással, és akár egy saját
kis filmet is forgathatnak.

Hargitai–Kiss Virág
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Mészölyös DÖK-nap
Június 12-én iskolánk DÖK-napot rendezett. Az alsósokat öt vál-
tozatos helyszín várta forgószínpadszerûen. Az ökoházban újra-
hasznosított anyagokból készült játékokkal játszottak. A fiúkat
barátságos focimeccsre várta a Videoton U14 csapata. A lányok
lelkesen szurkoltak társaiknak. A rendõrök kerékpáros ügyességi
pályát építettek, melyet a gyerekek örömmel próbáltak ki. A tûz-
oltók vizes játékokkal, kirakókkal, a különbözõ felszerelések be-
mutatásával készültek. A forró pénteki napon még egy kis vízper-
mettel is frissítették a tanulókat. Nagy sikert aratott Mancsnak, a
mentõkutyának a bemutatója. A gyerekek simogatással köszön-
ték meg ügyességét. Tartalmasan, élményekkel telt el a tanév 180.
napja.

Vidám, szórakoztató feladatok várták a felsõ tagozatosokat is. Az
év végi hajtás után, a felmérõk súlya alól felszabadulva, önfeled-
ten sportolhattak, vetélkedhettek diákjaink. Öt állomáson, tizen-
négy helyszínen próbálhatták ki a gyerekek ügyességüket, szerez-
hettek új ismereteket.

A rendezvény az Országos Egészségfejlesztési Intézet és a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által közösen meghir-
detett TÁMOP-6.1.2.A-14/-1-2014-0001-es pályázat záró eleme-
ként, az egészséges életmód jegyében zajlott. Célja az intézmé-
nyen belüli közösségi mozgásprogramok és kapcsolódó egészség-
fejlesztési alprogramok megvalósítása volt.

A szervezõk a pályázat programelemeinek megfelelõen a táplál-
kozással, a vízzel, a mozgással, a higiénével, a sérülések kezelésé-
vel és a kommunikáció fejlesztésével kapcsolatos feladatokat
szerveztek. Az ügyességi pálya teljesítése, a zsákban futás, a vízi
pisztolyos céllövészet, a kötélpálya, a pokrócos labdajáték, a szap-
panbuborék-fújás és a papírrepülõ-hajtogató verseny mind-mind
izgalmas idõtöltésnek bizonyult a tanulók számára.

A gyerekek a már jól ismert szórakoztató játékok mellett új spor-
tokba is betekintést nyerhettek. Elsajátíthatták a japán foci alap-
jait, illetve karatefogásokat is tanulhattak. A táplálkozással és az
egészséges életmóddal kapcsolatos állomáson érdekes rejtvé-
nyek, higiénés, játékos feladatok és fûszerkóstoló várta a diáko-
kat.
A tanulók nagy örömére iskolánkba látogatott a Videoton U14-es
és U19-es utánpótláscsapatának néhány tehetséges focistája. Ha-
talmas élményt jelentett a mészölyös gyerekeknek a vidisek elleni
játék, lelkesen küzdöttek a „profikkal” szemben.
Élményekkel teli délelõttöt köszönhetünk a pályázatban részt ve-
võ pedagógusoknak, a diákönkormányzat tagjainak és vezetõjé-
nek, akik mind kivették részüket a szervezésbõl és az állomáso-
kon felmerülõ teendõkbõl is.

Sándorné Pál Brigitta, Fehér Nikolett

Mozgalmas év vége
A Cecei Általános Iskola 8. osztályos tanulói hagyományosan
minden évben színielõadással búcsúznak egymástól, tanáraik-
tól, iskolájuktól. Idén Petõfi Sándor János vitéz címû elbeszélõ
költeményét adták elõ nagy sikerrel, melyhez hozzájárult a diá-
kok és tanáraik elszántsága, a közel egy hónapig tartó munka,
mellyel bebizonyíthatták kitartásukat, akaraterejüket is. A
próbák jó hangulatban teltek, még közelebb hozták egymáshoz
a diákokat. Köszönet jár mindazoknak, akik idejüket nem saj-
nálva segítették a nagyszerû elõadás létrejöttét.
A szórakoztatáson kívül más célja is volt a mûsornak: a bevételt
az év végi osztálykirándulásra, bankettra fordítottuk.
A kétnapos kirándulás úti célja Budapest, Szentendre, Viseg-
rád és Esztergom volt.
Az elsõ napon a Tropicariumba mentünk, ahol a világ minden tá-
járól érkezõ állatok hadával ismerkedhettünk meg. Voltak lusta
aligátorok, egzotikus hüllõk, kétéltûek, apró majmocskák, szaba-
don repkedõ madarak és több ezer színes halfaj képviselõi. Nagy
élmény volt, ahogy a fejünk felett úszott el egy hatalmas cápa vagy
rája. A rájasimogató medencében mindenki megérinthette eze-
ket az érdekes állatokat.
Utunk ezután Szentendrére vezetett, ahol a csodálatos hangulatú
városon kívül a Marcipán Múzeumot is megnézhettük. Itt szemet
gyönyörködtetõ, marcipánból készült épületeket, szobrokat, me-
sejeleneteket láthattunk, köztük a Parlament, Lady Diana vagy
Csipkerózsika mását.
Szállásunk Szentendrén a Pap-Sziget Kempingben volt, ahol
csocsó, billiárd, homokfoci, strandröplabda és esti diszkó gondos-
kodott a jó hangulatról.

A kirándulás második napján Visegrád felé vezetett az utunk.
Felmentünk a Fellegvárba, ahonnan a Dunakanyar csodálatos
látványa tárult elénk. Átsétáltunk a bobpályához, ahol mindenki
kedvére siklott le a magas hegyoldalról.
A délutánunkat Esztergomban töltöttük, az esztergomi baziliká-
ba látogattunk el, melynek hatalmas mérete, orgonája, csodálatos
freskói lenyûgözõek voltak. Felsétáltunk a kupolakilátóba, ahová
több mint 400 lépcsõ vezetett fel. Megérte a fáradozást, mert a
magasban gyönyörû látvány tárult elénk. A bazilikától egy macs-
kaköves úton jutottunk le az 509 méter hosszú Mária Valéria-híd-
hoz, mely Magyarországot (Esztergomot) és Szlovákiát (Pár-
kányt) köti össze. Átsétáltunk Párkányba, ahol egy kellemes fagy-
lalttal hûtöttük le magunkat.
Kimerülten, de rengeteg új és kellemes élménnyel gazdagodva
tértünk haza Cecére.
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60 éves hûség megható jubileuma
1955–2015

Nagylóki Általános Iskola

Egy olyan élményt osztok meg az Olvasók-
kal, melyet ötévenként érezhet mindenki,
aki az együtt töltött tanulóévek során egy
közösséghez, azon belül is egy osztálykö-
zösséghez tartozott, annak minden meg-
szépülõ élményével, az emberi szeretet
gazdagságával feltöltõdve.
Ritkán fordul elõ, hogy egy osztály, szinte
egymás kezét fogva, alig várja, hogy eljöj-
jön az újabb öt év, amikor láthatják, kö-
szönthetik egymást újra és újra. Pedig azok
a volt diákok, akikrõl írok, már 75 évesek.
Az sem mindegy, hogy hol találkoznak,
mert szívük mindig a nagylóki iskolájukba
húzza õket vissza. 60 év múlt el felettük,
mégsem feledték iskolájukat, egymást, ta-
náraikat egy napra sem.
És eljött a megbeszélt nagy nap, 2015. júni-
us 20-a. Izgatottan várták egymást, szinte
hallottam felfokozott szívdobogásukat. Az
akkori végzõsök osztálylétszáma 21 fõ volt.
Közülük tízen eltávoztak az élõk sorából,
11-en élnek, ebbõl most 9-en jöttek el. Egy
meghalt társuk helyett a házastárs jött el,
Hepp Mária.
Akik itt voltak az osztályból: Baranyi Mar-
git, Hegyi Rozália, Suplicz Katalin, Kovács
Mária, Sipos Mária, Menyhei Klára, Ba-
logh Mária, Sipos Irén, Csikós Ferenc. Kí-
sérõik voltak: Hegyi Veronika és Pintér
Zoltán.
Látni kellett volna azt a boldog összeboru-
lást, ahogyan ezek a „kisdiákok” 75 évesen
egymás nyakába omlottak örömkönnyek
közt. Ez a kis csapat megmutatta, hogy mit
is jelent az ember, a valahová, valakikhez

való tartozás, mely meghatározza egész
életünket. Megbonthatatlan barátsággal,
testvéri érzelmekkel vették körül egymást,
nem gyõzték feleleveníteni élményeiket,
sorsuk alakulását, a megosztott együttér-
zés szent gondolatait. Nem feledkeztek
meg elhunyt osztálytársaikról sem, akik-
nek emlékére egy-egy mécsest gyújtottak.
Mindenki hozott magával valamit: süte-
ményt, itókát, gyümölcsöt, emléklapokat,
és úgy rakták le az asztalra, mint életjele-
ket, szívük egy darabját. Készültek az em-
lékfotók, emléklapok, az iskolai emlék-
könyv.
Nekem is részt adtak az örömükbõl példá-
ul azzal, hogy rólam és az iskoláról is ér-
deklõdtek, együtt fotózkodtunk. Szeretet-
tel meghívtak, hogy költsem el velük
együtt az ebédet.

Szinte szüntelenül folyt a szó, olyan oda-
adással, együttérzéssel, amelybõl kihallat-
szott az a végtelen áhítat, amellyel ezek az
emberek egymást szeretik. Ebéd után
visszaidézték az akkoriban énekelt dalo-
kat, melybe szívvel-lélekkel bekapcsolód-
tak mindnyájan.
Én minden megnyilvánulásukat úgy éltem
át, hogy mint pedagógus, rajtuk keresztül
is visszakaptam azt a miliõt, amelyben a
„tanulóembrióból” a tudás, a közösségi
összetartozás, az egymás örömével, gond-
jával, bajával együtt érzõ embert lehet ne-
velni, aki odaadással nyújtja személyiségét
környezetének a szeretet hangján.
Büszke vagyok iskolámra, mert ma is ilyen
emberkéket indítunk útnak a nagybetûs
életbe.

Tauzné Piroska pedagógus

Ember–madár kapcsolat
Több mint három évtizede már, hogy a ter-
mészet szeretete jegyében iskolaudvarunk
platán- és fenyõfái között megtelepedtek a
kismadarak. Fészket raknak, kis fiókákat
nevelnek. Számuk évrõl évre nõ. Legna-
gyobb örömünkre szinte állandóan madár-
csicsergéstõl hangos iskolánk és környéke.
A gyerekek természet- és állatszeretete ér-
zékelhetõen pozitív módon mélyül el en-
nek révén is. Télen-nyáron naponta etetik,
itatják a madarakat.
Bakonyi Árpádné Ica tanár néni kezdemé-
nyezésére az idén bõvítettük a madarak el-
látásának választékát. Az iskolaudvar za-
vartalan környezetében 3. és 4. osztályos
tanulóink lelkesen építettek meg egy 1 mé-
ter magasságú, téglával megerõsített, föld-
del feltöltött madáritató helyet. Az év min-
den napján a ráhelyezett edénykében fo-
lyamatosan cserélik a vizet a tanulók. A
madarak nemcsak isznak itt, hanem für-
dõznek is.

Az építkezés napján forrón sütött a nap, de
a gyermekek rendületlenül tolták a talics-
kákban a földet, rakták a téglákat, hordták
a vizet. A lányok is keményen kivették ré-
szüket a munkából.
Huszár Józsi bácsi és Ica tanító néni is vé-
gig segített a szervezésben és a munkavég-
zésben.

Amikor elkészült a mû, szépen beültették
évelõ és egynyári növényekkel, amelyeket
részben otthonról hoztak, részben pedig
az önkormányzattól kaptunk.
Egy hét sem telt bele, s megláttuk az elsõ
madárkákat a kútnál, akik boldogan hívo-
gatták társaikat is a környékrõl. Nagy volt
az örömünk! Érezték a gyermekek, hogy a
munkájuk nem volt hiábavaló. Alkotóan
vettek részt a közös örömök kialakításá-
ban. Ez volt az elérendõ cél, amely meg is
valósult.

Tauzné Piroska
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Sör, virsli, mustár
Kitalálták, melyik területrõl lesz szó? Németországban jártam az
elmúlt héten. Egy egyetemi országismereti program keretében él-
veztem a német vendégszeretetet és éreztem át a regensburgi
hangulatot.
Egy egész héten keresztül nem kellett aggódnom azon, hogy be-
zártam-e az ajtót, hogy lekések egy buszt, hogy ismeretlenként
rossz egyetemi épületbe megyek – esetleg a város másik végére –,
vagy hogy eltévedek. Nem elõször jártam Regensburgban, és az
egyetem miatt sok külföldi ismerõsöm és barátom van, közülük
többen is ott élnek, így szinte minden nap belefutottam valakibe.
Az egyetem igazán furcsa létesítmény: az európai egyetemek kö-
zül itt lehet a legmesszebb sétálni úgy, hogy az ember nem megy ki
a szabadba. Minden kar egy helyen van, így nem is meglepõ, hogy
rengeteg diák érkezik az egyetemhez épített autóbusz-állomásra
a szinte percenként járó buszokkal. Amiatt, hogy rengeteg folyo-
sóval kellett összekötni az épületeket, ezen kívül a föld alatt is
meghúzódnak az átjárók, az egész épület egy metróállomás érze-
tét kelti. Macskaköves padló az alagsorban és az elsõ szinten, min-
denütt plakátok, cetlik a következõ bulik idõpontjáról, és reklá-
mok is tarkítják a sötétszürke–zöld színhatást. Egy morfoló-
gia-órán is voltam, ahol a teremben nem voltak ablakok, ami na-
gyon frusztráló és álmosító volt.

Néhány barátommal benéztünk egy nyári fesztiválra, amelyet az
egyetem egyik metróállomás-szerû aulájában tartottak – a sörpa-
dokon borosüvegbe szúrt gyertyák biztosították a hangulatvilágí-
tást, élõzene volt, a pult mögül pedig nemcsak német söröket, ha-
nem a bajorokra oly’ jellemzõ kolbászokat és húskenyérszendvi-
cseket is árultak.
Ha már itt tartunk: nem mehetünk el a bajor étel- és italkülönle-
gességek mellett! Regensburgban mindegyiknek komoly hagyo-
mánya van. Végigsétáltam a Kneitinger sörgyárában, ahol sört is
csapoltam és megtudtam, hogy a sörkertek azért jöttek létre, mert
a korai sörgyártás még nem ismerte az igazi tartósítást, ezért a
kertekbe frissen érkezett italokat javasolt volt helyben fogyaszta-
ni, ahol fehérkavics-ágyon pálmalevelekkel letakarva õrizték meg
a hõmérsékletét.
Persze ezeken a helyeken nem csak a legkülönfélébb italokat ér-
demes megkóstolni – sörkorcsolyák, különféle egytálételek és
desszertek közül lehet válogatni. Egy kétszemélyes tálat öten tud-
tunk csak elfogyasztani, mert annyi étel volt rajta, hogy nem is tu-
dom felsorolni. Volt Obatzda, ami egy körözöttre emlékeztetõ
bajor sajtkrém, savanyú uborka, saláta, májas és véres hurka
(ezeknek különös, zselatinos hatása volt), kenõmájas, szalámik,
de két nagyon érdekes dolog is. Leberkäsének és Fleischkäsének
nevezik õket, tükörfordításban májsajt és hússajt, de Magyaror-
szágon leginkább húskenyérként ismerik. Ezeket nemcsak tálon
fogyasztják, hanem zsemlébe rakva is, ahol a hús kétszer akkora,
mint a zsemle. A zsemlébe, vagy mellé gyakran kínálnak különfé-
le mustárokat. Az általunk látogatott területen a Händlmaier

márka a legnépszerûbb, a legkülönfélébb mustárokat gyártják:
kapros, borsos, külön kolbászokhoz ajánlott, de még narancsos is
létezik belõle, édes, pikáns és extraerõs változatokban.
Az én kedvenceim a német kultúrával való ismerkedés óta a
Wurstok, azaz a kolbászok/virslik. A fehér kolbász, a Bratwurst és
az ennél nagyobb, a mi sült kolbászunkhoz valamivel jobban ha-
sonlító Currywurst, amelyet egy pikáns szósszal és curryporral
hintve tálalnak – szintén zsemlével.
Ha az ember külföldre megy, szuvenírként mindig próbál külön-
leges édességeket is a csomagjába belepréselni. A boltok polcain
végeláthatatlan sorokban állnak az édességek, viszont érdekes
volt számomra, hogy a legtöbb ismert márka termékei szinte kivé-
tel nélkül megtalálhatók itthon is. Ezért javarészt maradtam a
Wurstok utáni kedvenceimnél, a sálaknál.
Az elsõ regensburgi kutatási témám az utcanevek történeteire
próbált választ találni, így szerencsés helyzetben vagyok, ha arra
járok, mert már az elsõ naptól kezdve ismerem a várostérképet,
így nagyon nehéz eltévednem – nem mintha erre a logikusan fel-
épített utcahálózat okot vagy lehetõséget adna.
Ott tartózkodásunkkor éppen zajlott a háromnapos városi feszti-
vál, amely szintén érdekes felfedezés volt számomra. Az elején
nagyon nehéz megszokni, hogy a németek reggeltõl kezdve sörrel
a kezükben járkálnak az utcán, és azt sem igazán értettem, hogyan
tudnak pityókásak lenni a fesztiválon már délután 3-kor. Elõbbit
még mindig csodálkozva szemlélem, utóbbi viszont késõbb vilá-
gossá vált számomra. A fesztivált nem egy elkerített helyen, ha-
nem a régi városrészben tartották, minden placcon vagy szélesebb
utcában volt egy felállított színpad élõ zenével, valamint a helyi
különleges ételeket, italokat árusító bódéval. Az utcákon alig le-
hetett haladni a sok ember miatt, de nem sokáig. És itt vált szá-
momra világossá fenti értetlenkedésem: a csendrendelet miatt az
egész fesztivált leállítják este 11-kor, ezért nem áll rendelkezésre
hosszú idõ a mulatni vágyók számára.

A regensburgi látványosságokról, a kõhídról, a 900 éves, napi
6000 kolbászt megsütõ „Wurstkuchlrõl” (kolbászsütöde) vagy a
dómról még nem is meséltem, de az talán egy másik történet.

Menyhárt Daniella
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30 éve történt

Felszentelték a felsõkörtvélyesi imaházat
Háromheti szeles, esõs idõ után végre szik-
rázó napsütésben fürdött a táj, amikor jú-
nius 30-án a felsõkörtvélyesi imaház fel-
szentelésére érkeztek a vendégek. A hívek
nagyobb része hangszórón keresztül, az
imaház udvarán hallgatta a szolgálattevõ-
ket.

„Tóvá lesz a délibáb”– kezdte a felszente-
lés szolgálatát Szénási Sándor esperes.
Tényleg régi álma „a puszták népének”,
hogy saját lelki otthonunk legyen. Már a
felszabadulás után Nagy János atyánkfia
saját portájából telket ajándékozott az
imaház építéséhez. Jöttek kedvezõtlen
idõk, de a vágy nem aludt ki a Sárbogárd
határában lévõ kis település lakóinak a szí-
vében. A legújabb idõkig – a régi szokás
szerint – a pusztai iskola termében tartot-
ták az istentiszteleteket; de a centralizáció
révén az iskola gazdátlanná és így egyre el-
hanyagoltabbá vált. Ekkor fordultak kére-
lemmel a felsõkörtvélyesiek egyházi és ál-
lami hatóságokhoz, akik méltányosnak ta-
lálták, hogy a város vonzásának ellenálló,
dolgos nép kívánsága teljesüljön. Ifj. Szabó

Imre tervezõmérnök ajándékul elkészítet-
te az építési terveket a kis szórványgyüle-
kezet számára, amelyben édesapja immár
22 éve szolgál, s 1984. július 14-én lerak-
hatták a fundamentumot.
Az esperes a Lukács 7:1-10 alapján prédi-
kált „Egy régi imaház építõ egyénisége”
címmel. „Bárcsak mi is hasonlítanánk rá
igaz emberségben, õszinte alázatban és élõ
hitben” – hangzott az üzenet summája.
Az ünnepi közgyûlésen, amelyen társadal-
munk képviseletében Major Imre
sárkeresztúri tanácselnök jelent meg, Sza-
bó Imre lelkipásztor ismertette az építés
történetét. Megható volt hallani, hogy a
félmillió forint értékû imaház csak a felébe
került, mert az iparosok – szinte kivétel
nélkül – Isten dicsõségére végezték mun-
kájukat, így csak anyagvásárlásra, fuvarok-
ra, villanybekötésre kellett pénzt kiadni.
Örömmel hallgattuk a kilenc kõmûves, a
három ács és három asztalos nevét. Segéd-
munkát nemcsak a körtvélyesi hívek és a
sárbogárdi presbiterek teljesítettek, ha-
nem igen sok alkalommal Szabó Imre lel-

kipásztor és Jákob Konrád kántor
négy-négy fia is. Sõt, a környékbeli lelké-
szek közül Tóth Sándor, Szénási László és
Szabó Péter lelkipásztorok segítõkészsége
is beleépült az imaházba. Hálás beszámo-
lóját a lelkipásztor így fejezte be: „Lássuk
meg Körtvélyes példáján: a kicsiny nyáj is
életképes, sõt nagyot is alkothat.”

A testvéregyházak nevében Magassy Ka-
talin evangélikus, Nagy Sándor baptista és
Harangozó Imre római katolikus lelkészek
köszöntötték a szórványgyülekezetet.
Soós László lelkész, a Zsinati Iroda mun-
katársa, a gyülekezet hajdani gondozó lel-
késze személyes emlékeit mondta el a haj-
dani „álmok” idejérõl, s kívánt sok áldást.
Szénási Sándorné bicskei beosztott lelkész
versmondással, a gyermek- és az ifjúsági
gyülekezet versekkel, énekekkel szolgált.
Köszöntötték az ünneplõ gyülekezetet a
környékbeli lelkészek, valamint Unger
Károly egyházmegyei gondnok is.

-i, -r
Forrás: 1985. augusztus 18.,

Reformátusok Lapja

Csak véletlen?
Charney, az elõkelõ gazdag francia, I. Na-
póleon idejében felségárulás vádja miatt
börtönbe került. Magas fallal körülvett kis
udvar tartozott a cellához, ahol büntetését
töltötte. A fogoly naponta néhány órát ott
a friss levegõn tölthetett. Éjszaka az apró
rácsos ablakon át csodálhatta a csillagok-
kal telehintett égboltot.
Charney azonban istentagadó volt. Nem
hitt a Mindenható teremtõ munkájában,
abban sem, hogy Isten kinyilatkoztatta ma-
gát alkotásában. Ellenkezõleg. Elkesere-
dett szívvel belekarcolta az udvar falába:
„Minden csak véletlenség.” Ennyi volt a
hitvallása.
Amikor Charney egy napon ismét fel-alá
járt a börtön udvarán, saját szavai alatt a
fal tövében egy kis virágot talált, amely ki-
bújt a kövek közül. Ez a kis növény csodá-
latos változást vitt végbe a fogoly belsõ és
külsõ életében. Érdeklõdéssel figyelte na-
ponta a növekedését. Közben komoly gon-
dolatai támadtak.
Elsõ kérdését könnyû volt megválaszolni:
„Hogyan kerül ide ez a növény, ebbe a si-
vár, lebetonozott udvarba?” Talán valami
madár, vagy a szél hozta ide a magját, s az
leesett egy repedésbe, ahol elegendõ föl-
det talált, úgyhogy gyökeret vert és kihaj-
tott. De aztán jött a többi kérdés. Hogy le-
het ez a szerény kis virág, melynek még a
nevét sem ismeri, ilyen csodálatosan, mû-
vészien szép? „Tisztára véletlenül! – Vé-
letlenül? – Kizárt dolog, teljes lehetetlen-

ség!” – szólalt meg egy
hang a lelke mélyén.
A virág napról napra
komoly prédikációt
tartott, és heves küz-
delmet indított meg a
fogoly szívében. Vajon nem óriási bolond-
ság és hazugság, amit a falba vésett? Le-
hetséges, hogy minden véletlenül törté-
nik? Hogy jönnek létre a finom kis erecs-
kék a virág levelében? Honnan van az,
hogy oly szabályos, mûvészi szövetet alkot-
nak? És mivel magyarázható, hogy minden
egyes levélnek megvan a maga határozott
helye, úgyhogy az egész harmonikus egysé-
get alkot?
Mikor aztán a virág teljes szépségében ki-
nyílt, Charney öröme határtalan volt. Elra-
gadtatással szemlélte a bársonyos, bíbor-
színû virágszirmokat. Milyen bámulatosan
mûvészi munka ez a kis virág! A fogoly pál-
cikákkal kis kerítést rakott köré, hogy véd-
je az esõ és szél ellen, és naponta növekvõ
ámulattal szemlélte. De tevékenysége köz-
ben úgy tûnt, mintha a kis növény megszó-
lítaná:
„Hogy hagyhatod fölöttem a falon azt a ha-
zugságot? Lehetetlen, hogy továbbra is ez
a meggyõzõdésed! Nem érted, hogy van
valaki, aki mindent létrehozott és életben
tart? Õ készített engem is ilyen mûvészi
gonddal.”
Charney nem tudott sokáig ellenállni en-
nek a csendes, hangsúlyos prédikációnak.

Megadta magát, és eltávolította a virág fö-
lött éktelenkedõ hazug feliratot. „Micsoda
bolond voltam” – mondta magában. – „Is-
ten azonban legyõzte a büszkeségemet.”
Ettõl kezdve szívbõl együtt tudta mondani
a zsoltáríróval:
„Az Úr szavára lettek az egek, és szájának
leheletére minden seregük… Mert õ szólt
és meglett, õ parancsolt és elõállott.”
(Zsoltár 33,6.9.)
Isten a korábbi tévelygõnek másik áldást is
tartogatott ezen a virágon keresztül. A
szomszéd cella foglyát idõrõl idõre meglá-
togatta a kislánya. A gyermeknek tetszett,
hogy Charney olyan gonddal ápolja azt a
falból kinõtt virágot. Beszámolt róla a bör-
tönigazgató feleségének. A rab és a virág
története szájról szájra járt, eljutott
Josephin császárnõ füléhez is. Õ beszélt a
császárral a különös emberrõl, aki oly
gonddal ápol egy kis virágot, tehát bizo-
nyára gyengéd érzelem lakik benne. Napó-
leon maga elé idéztette a foglyot, és miu-
tán elbeszélgetett vele, szabadon bocsátot-
ta.
Charney visszatért tehát a polgári életbe.
Elõtte azonban kiásta a virágot és hazavit-
te magával. Otthon elültette a növényhá-
zában és továbbra is hûségesen gondozta.
Ez a kis növény megtanította õt a magány
idején hinni Istenben, és eszköz lett abban,
hogy szabadságát visszanyerje. Így Isten
kétszeres rabságból vezette ki õt. Hátralé-
võ életében teljes szívvel annak az Isten-
nek élt és szolgált, Aki mind alkotásában,
mind Igéjében oly csodálatos módon kinyi-
latkoztatta magát.

Forrás: Élet és világosság, 2003/6
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Közhírré tétetik!

A Pálfai Borkedvelõk Köre invitálja a következõ mulatságra,
melynek a neve légyen:

Harmadik Pálfai
Pinceszer.

A vigadalom a Pálfai Öreghegyen
tartatik, idõpontja: 2015. június 27.

Csapatok részvételét várjuk, hogy bémutassák
az nagy fõzésbeni jártasságukat.

8.30–9.00 föliratkozás, a helyek elfoglalása.

9.00–13.00 Szakács Mesterek Versengése:

– pörkölt (húsról nem köll gondoskodni, azt mi adjuk),

– egyéb étel készítése (ehhöz hozhatsz szárnyast, kácsát, vagy
akár kalbászt is).

A nevezésért háromezer jó magyar forintot kérünk, de ne jöj-
jön el fõznivaló, fõzõedény és tûzszerszám nélkül. A versenybe
helyet váltani június 24. napjáig lehet, aki ezután érkezik, a zsû-
ri asztalára ételt nem tehet.

10.00 órától a jelenlévõk apraja és nagyja bémutathatja jártas-
ságát, hogyan bánik az íjjal, kapával, dugóval és csizmával, ami-
hez a Cecei Citerazenekar szolgáltat muzsikát.

11.00 órakor a 26. pálfai borverseny díjátadó ünnepsége;

12.00 órától kezdõdik a mulatság, ide látogat a Muslincák
Énekkar Szekszárdról;

13–14.00 lakoma;

14.00 ételek fölötti ítélkezés (a központi helyszenen tartott
program vége);

12.00-tól sok jó pálfai gazda pincéje ajtaját kinyitja.

Ki szomjazik, egymaga,
vagy összeverbuválódva a hegy levét ihatja.

Ha nincs hol a fejedet lehajtani,
ezt is megteheted, csak idõbe szójjá’!

Ha kérdésed van, nincs más dolgod, mint a vigadalom szer-
vezõit hívni. Minden kérdésére válaszol Norbert és Attila!

A helyszínen mindig lesz egy lány,
vagy egy legény, aki eligazít.

Patkós Attila (30/319-7392)

Markó Norbert (30/500-3612)

Facebook: Harmadik Pálfai Pinceszer

Leszkovszki Albin

TANÁR VOLTAM címû
legújabb könyve kapható

a Bogárd és Vidéke Hírházban.

Ára: 2.600 Ft.
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Bajor burgonyakrémleves

Hozzávalók: 25 dkg kenõmájas, 2 ek olaj, 1 fej vöröshagyma, 30
dkg zöldborsó, só, bors, majoránna, bazsalikom, petrezselyem, 1
cs burgonyapehely, 1 l húsleves.
Az olajban megpirítjuk a hagymát, hozzáadjuk a kenõmájast.
Húslevessel fölengedjük, és belekeverjük a burgonyapelyhet. Fel-
forraljuk, beletesszük a fûszereket, majd fogyasztás elõtt 15
percig állni hagyjuk.

Bajor csülök

Hozzávalók: 4 ek olaj, 5 cikk fokhagyma, 2 tk köménymag, 1 tk
frissen õrölt fekete bors, 2 db kb. 80 dkg-os sertéscsülök, 1 tk mor-
zsolt majoránna, 3 dl sör.
A három cikk apróra zúzott
fokhagymát keverjük el kö-
ménymaggal, borssal, majo-
ránnával és olajjal. A húst
tisztítsuk meg, legvastagabb
részén vágjuk csontig, majd
zsíros bõrrészén vagdossuk
be. Kenjük be jól a fenti fû-
szeregyveleggel, és lefedve tegyük pihenni a hûtõbe 3 órányit. Ké-
szítsük elõ a grillfelszerelést, húzzuk a csülköt forgónyársra, a ma-
radék fokhagymával spékeljük meg, majd sütés alatt gyakran ke-
negessük a visszamaradt fûszeres olajjal. Negyedórával a sütés
befejezése elõtt kenjük be a csülköt sörrel mindaddig, míg piros,
ropogós felületû lesz.

Bajor perec

Hozzávalók: 50 dkg liszt, 3 dl tej, 5 dkg friss élesztõ, 1 kk só, 1 kk
cukor, 4 dkg margarin, vaj, vagy zsír, 1 l víz, 3 ek szódabikarbóna,
liszt a szóráshoz, zsiradék a tepsihez.

Az élesztõt felfuttatjuk kevés tejben
a cukorral, kb. 15 perc alatt, majd
összekeverjük a liszttel, a sóval, a
tejjel, a vajjal (vagy margarin-
nal/zsírral). Addig gyúrjuk, míg ru-
galmas és sima tésztát kapunk. Le-
fedve 1/2 órát kelesztjük. Akkor jó,
ha a duplájára nõtt. Ezután liszte-
zett deszkán jól átgyúrjuk, hosszú-
kás tömböt formálunk, ezt kb. 14

részre osztjuk, és kb. 30 cm hosszú rudakat sodrunk mindegyikbõl
úgy, hogy a közepük vastagabb legyen. Pereceket formázunk, 15
percig kelesztjük, majd hûtõben 1 órát pihentetjük. Mielõtt lejár-
na az 1 óra, felforraljuk a vizet és nagyon óvatosan beletesszük a
szódabikarbónát. A pereceket ebben a forrásban lévõ vízben 30
másodpercig úsztatjuk, majd szûrõkanállal kivesszük, és a zsira-
dékkal kikent tepsire tesszük. Megszórjuk nagy szemû sóval, vagy
köménnyel, reszelt sajttal, tökmaggal. Hideg sütõbe tesszük, 220
fokon 18-20 perc alatt aranybarnára sütjük.

Almás fûszeres pite (Apfelkuchen)

Hozzávalók: 5 tojás, 20 dkg cukor, 15 dkg margarin, 30 dkg liszt, 2
cs vaníliás cukor, csipetnyi só, 1 cs sütõpor, 80 dkg alma, 1 citrom
héja; a szóráshoz: 3 evõkanálnyi fahéjas kristálycukor.
A tojásokat a cukorral, a puha margarinnal, a vaníliás cukorral, a
sóval és a citromhéjjal habosra keverjük. Belerakjuk a lisztet és a
sütõport. Az almát meghámozzuk, vé-
kony cikkekre vágjuk és óvatosan bele-
keverjük a tésztába. Margarinnal kikent
tepsibe öntjük, a tetejét megszórjuk a fa-
héjas cukorral, majd megsütjük. Tûvel
ellenõrizzük, hogy a közepe is megsült-e.

NAGYMAMA RECEPTJEI „PONTOSAN, SZÉPEN…”
„Ahogy a csillag megy az égen.” Ugyebár csak így érdemes dolgoz-
ni. József Attila szerint. Pontatlanul, csúnyán nem érdemes. A va-
cak munkának nincs sok értelme, kár a fáradságért. Érdekes itt a
csillagra utaló hasonlat. Úgy kell dolgozni, ahogy a csillag megy az
égen.
Miért, hogy megy a csillag? Olyan félelmetesen pontos pályán,
hogy ha arról letérne, az világösszeomlást hozna. Egymásba zu-
hannának az égitestek. Ha például a Naprendszer valamelyik
bolygója gondolna egyet, és úri kedvében tenne egy néhány kilo-
méteres kanyart, olyan erõk egyensúlya billenne meg, hogy a mi
dicsõ Napunk alighanem hamm, bekapná az összes bolygóját. Az-
tán keringhetne egyedül. Ha ugyan õ is nem kezdene bukfencezni
a világûr mérhetetlenségeiben, mert borulna az a precíziós
egyensúly, amely õt a helyén tartja.
Szóval a pontosság! Amely a versidézet szerint egyidejûleg szép-
ség is. A költõ szerint ami pontos, az szép is. Mint ez a sokat idé-
zett versike is. Ez is úgy szép, hogy pontos.
De van ám ebben a versben olyan rész is, amit nem annyira szok-
tak idézni. Mi most idézzük fel az egészet!
„Ne légy szeles.
Bár a munkádon más keres –
dolgozni csak pontosan, szépen,
ahogy a csillag megy az égen,
úgy érdemes.”
Az van ideírva, hogy akkor is a maximumra kell törekedni a mun-
kában, ha más keres rajta.
Na ne! Ki az a hülye, aki akkor is hajszolja magát a melóban, ha
nincs haszna belõle? Pedig ide az van írva, hogy csak így érdemes.
Attila itt olyasmit pendít meg, hogy a jól végzett munka örömfor-
rás is lehet a munkálkodó számára. Nem a forintért hajt, hanem
azért, mert öröme van benne. Magát becsüli meg azzal, hogy a le-
hetõ legjobbat teszi le az asztalra. Mit törõdik õ ilyenkor a
krajcárral!
Néztem én némely kõmûvest, ahogy elteríti a maltert a lerakott
téglasorra, ahogy elsimítja a vakolást. Éreztem, hogy élvezi. A ba-
kancsa rossz volt, a sapkája rongyos. És aligha lapult slusszkulcs a
zsebében. De tudok hegesztõrõl, orvosról, tanárról is, aki szé-
gyellné, ha rosszul végezné, amit vállalt. Lehet, hogy optimista
vagyok, de szerintem sok ilyen ember van.
Nem lehetetlen, hogy a hanyag polgártárs sem ritka. Félek, hogy
többen vannak, mint a rendesek. Mállik a friss vakolat, hullámzik
a padló, elsüllyed a hajó, orvosi mûhibaper zajlik, érzéketlen a ta-
nár, hamis az ária. Na és saját zsebére dolgozik a politikus, nem a
közjó érdekében. Kozmikus katasztrófa nincs ugyan, de elborít
bennünket a pocsék munkák szemete. Ez rontja el az életünket.
És ami õrület: sokszor épp azok kaszálnak a legtöbbet, akik ezt
ránk zúdították. Nincs büntetés, nincs bûnhõdés.
Vagy van? Nem látunk bele a lelkekbe. A rossz szájízekbe, az élet-
utálatba, a cinizmusba, önrombolásba, ivászatba. Ami olykor a lu-
xusjárgányokban furikáztatja magát…

L. A.

HETI IDÕJÁRÁS
Pénteken és szombaton a nappali gomolyfelhõ-képzõdésbõl leg-
feljebb elvétve alakulhat ki egy-egy zápor. A kevés felhõ és a gyen-
ge szél miatt hûvös lesz ez a két hajnal. A hétvégén a jelenlegi szá-
mítások szerint egy-két fokkal me-
legebb, labilisabb légtömeg ér el
bennünket nyugatról. Így vasárnap
és a jövõ hét elején már többfelé
fordulhatnak elõ záporok, zivata-
rok. A hõmérsékletek továbbra is
elmaradnak a kánikulai értékektõl,
mérsékelt nappali felmelegedésre
számíthatunk csupán.
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Holtak békéje, élõk háborúja 2.
Oly korban éltünk 72.

Piroska köztiszteletben álló édesapja vér-
ben forgó szemekkel, vasvillával a kezében
rontott be Paliékhoz vasárnap délután.
Azt a semmirekellõ pejnahajdert kereste,
aki az õ tisztességes leányát megrontotta.
Pali nem tagadott, és ekkor már mindenbe
beletörõdve vállalta a tette következmé-
nyeit.
Persze ennek a beletörõdésnek volt elõz-
ménye. Híre ment a faluban a szerelmi ro-
máncnak. Már korábban is zörgött a ha-
raszt, mert itt-ott csak-csak észrevették a
bujkáló párt. Bizonyosságot azonban ak-
kor szerzett a falu szája, amikor a nõgyógy-
ászaton Piri megjelent az anyjával, és az or-
vos megállapította, hogy a lány négyhóna-
pos terhes, kaparásra nem mehet, meg kell
szülnie a gyereket. Piri hisztériás sírógör-
csöt kapott a váróban, s az ott várakozó né-
pek füle hallatára kiáltotta világgá a fájdal-
mát. A hír hamarabb hazaért, mint Piri az
anyjával. A párttitkár gondterhelten csó-
válta a fejét, amikor a példátlan eset zaftos
részleteit a titkárnõje a fülébe sutyorogta.
Behívták Palit a járási pártbizottságra el-
beszélgetésre. A titkárnõ egyenesen a má-
sodtitkár irodájába irányította a delik-
venst. Pali bekopogott hozzá. A másodtit-
kár az íróasztalánál ült magába mélyedve.
Gondterhelten emelte föl busa fejét.
– Hát, Palikám, ezt jól megcsináltad! – fo-
gadta szemrehányással köszönés helyett a
fiút. Kezet se fogott vele. Ezzel is éreztette,
hogy oda a becsület, kiesett a pikszisbõl. –
Éppen a napokban javasoltam az elsõ tit-
kár elvtársnak, hogy mint tehetséges ifjú
kommunistát, hozzunk be téged a járási
pártbizottságra dolgozni. A botrány miatt
ennek most már lõttek. El kell venned a
lányt, máskülönben vége a mozgalmi kar-
rierednek a faluban. De a téeszben sem le-
hetsz már brigádvezetõ, és akkor mehetsz
vissza a disznókhoz ganét talicskázni.
Ez az érv hatott. Utálta a büdös disznókat
és azt a rendetlenséget, mocskot, ami a té-
esz sertéstelepén van. Megszokta a tiszta
irodát, a parancsolgatást, semmittevést.
Bólintott, és halkan, szinte az orra alatt
mormogva mondta:
– Jó, inkább elveszem feleségül.
De erre a „feleségül” szóra föltört belõl a
zokogás. A másodtitkár megsajnálta a fiút.
Odament hozzá, átölelte a vállát, nyugtat-
gatta:
– Jól van, Palikám. Helyesen döntöttél.
Aztán majd alakul a helyzet. Megbékül az
elsõ titkár elvtárs is, elcsöndesedik a falusi
pletyka, és a mi jó elvtársunk leszel! Aztán
ne feledd, KISZ-es társadalmi esküvõ le-
gyen! Templomra ne is gondoljanak az
öregek!
A két család megegyezett a sietõs esküvõ
idõpontjában. A szülõk falusi szokás sze-
rint templomi esküvõt szerettek volna, vé-

gül belátták, hogy Pali karrierje miatt ez
nem lenne jó.
Hetedhét országra szóló társadalmi eskü-
võt rendezett nekik a falu. Az ifjú gárdisták
álltak sorfalat a tanácsháza dísztermében,
piros nyakkendõs úttörõk vitték a meny-
asszony uszályát. Kijött a megyei pártlap
tudósítója és fotósa is az esküvõre. A járási
másodtitkár esketõ beszédében méltatta a
magasabb rendû kommunista erkölcs gyõ-
zelmét a klerikális reakció felett. A meny-
asszonytáncban megtelt százasokkal a szi-
ta. A zenészek húzták a nótát, a meny-
asszony pedig büszkén énekelte:
„Kinek mi gondja van rája,
Hadd járjon a falu szája,
Ennek a legénynek én leszek a párja.”
Pali torkát keserûség szorongatta. A tönk-
rement életére és reménytelen szerelmé-
re, Erzsikére gondolt. Tánc közben elné-
zett az ifjú felesége válla fölött a semmibe,
miközben az szerelmes pillantásaival az õ
tekintetét kereste.
Erzsike éjszakánként könnyel sírta tele a
párnáját. Megcsalta az õ igaznak hitt sze-
relme. Aztán gondolt egyet, és dacból hoz-
záment Pistához. Pista a szomszédjukban
lakott, és már kislány kora óta kísérgette,
hûséges kutyaszemeivel alázatosan bá-
multa a szõke szépséget, aki ügyet se vetett
rá, pestiesen szólva: nem volt az esete. Pis-
ta Pirinek is csak azért udvarolt, hogy Er-
zsikének a közelében lehessen. És most,
íme, az ölébe pottyant a szerencse! Megva-
lósult a nagy álma, a karjában tartja azt,
akire reménytelenül vágyott! Egy hónapra
Paliék esküvõje után õk is megesküdtek.
Erzsike azonban az ágyban hideg marad. A
nászéjszaka fájdalmas sikertelensége után
nem engedte többet közel magához ifjú
férjét. Mint egy darab fa, feküdt az ágyban,
ha az közeledni próbált hozzá. Hiába si-
mogatta, kérlelte, könyörgött, elhalmozta
mindennel, összezárt combjai közé nem
tudott többé beférkõzni. Pedig Pista végte-
lenül gyengéd volt. Erzsike ezt a gyengéd-
séget nyálas férfiatlanságnak tekintette.
Attól se lett számára férfiasabb, hogy egy-
szer váratlan indulattal megütötte az ura.
Ezután az asszonyverés után Erzsike többé
nem volt hajlandó egy szobában aludni
párjával, aki így kiszorult a konyhai szu-
székra. Ekkor kezdett Pista inni, s abba se
hagyta, míg egy jeges kora tavaszi hajnalon
el nem jött érte a kaszás.
Piri boldogsága se élte túl a nászéjszakát.
Pedig Pali milyen vadul tépte le a szerel-
mes asszonyról a drága menyasszonyi ru-
hát. Aztán az a nász nem tartott három
percnél tovább. Lihegve lefordult róla az
ember, oda se nézve kiment vizelni. Aztán
rágyújtott, s csak szívta egyik cigit a másik
után a budi sûrû levegõjében. Nem ment
vissza a feleségéhez, aki – mint Erzsike is –

éjszakáról éjszakára a könnyeivel sírta tele
a párnáját.
Megszületett a kisfiuk. Susmorogtak a kis-
padon az öregasszonyok. Számolgatták az
ujjukon az esküvõ óta eltelt hónapokat, de
sehogy se jött ki a kilenc hónap, ami egy ba-
ba rendes megszületésénél kívánatos.
Piri anyja büszkén járta a falut, és mondo-
gatta:
– Gyönyörû a kis unokám! Igaz, hogy kora-
szülött lett, de egészséges kisbaba.
Az emberek erre nem szóltak semmit.
Mert mit is mondhattak volna? Az esküvõ
megvolt, a gyereknek van apja, akkor min-
den rendben van.
Piri a végsõkig megalázkodott, hogy meg-
nyerje férje szerelmét. Olykor Pali enge-
dett is a forró asszonyi csábításnak, de a si-
etõs szeretkezések után egyre növekvõ un-
dorral fordult le a párjáról, s ment ki rá-
gyújtani a budira.
Másfél év múlva megszületett a második
gyerek. Az kislány lett. A házasságuk azon-
ban nem lett boldog ezután sem. Pali nem
tudott szabadulni attól a gondolattól, hogy
Piri azért csináltatta föl magát, hogy elve-
gye feleségül. Amikor ez az eszébe jutott,
és ital is volt a fejében kellõ mennyiségben,
olyankor kegyetlenül megverte az
asszonyt. Hol szíjjal, hol puszta ököllel, hol
a disznók moslékkeverõ fájával, ami éppen
a keze ügyébe akadt. Egyszer a konyha-
szekrényt is ráborította. Ekkor szakadt le
az asszony egyik veséje. Egy hónapra kór-
házba került. A férje egyszer se ment be
hozzá. Miután fél vesével hazaengedték a
kórházból, ugyanolyan alázatosan tûrte a
verést, mint azelõtt. Viszonzatlan szere-
lemmel vezekelt. Azt se vette zokon, hogy
ha a kocsmából nem haza jött az ura, ha-
nem a pultos lány ágyába feküdt be szerel-
meskedni, s azt is elviselte, ha megkívánt a
nagytermészetû férje egy csirás lányt a te-
henészetnél, s azzal töltötte az idejét.
Az elsõszülött fiát, a szerelemgyereket
nem tûrte meg az apja a háznál. Minden
baja okozójának õt tartotta. Minden sem-
miségért már egészen kicsi korától verte.
Eszelõs indulattal olykor eszméletveszté-
sig ütötte, rúgta szegény kisfiút. Az
asszony menekítette el végül a gyereket a
rokonokhoz, hogy az apja ne lássa. Folyta-
tom.

Hargitai Lajos
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SÍC – hírek, eredmények
Három érmet hoztunk haza,

ebbõl 1 arany és 2 ezüst.
A múlt hétvégén 3 fõ utánpótláskorú íjász versenyzõnk indult a
Budapesten rendezett 2015. évi Országos Diákolimpia döntõjé-
ben. Az országos döntõbe korábban régiós versenyen elért ered-
ménnyel lehetett bekerülni, melyet a versenyzõk vittek magukkal.
280 ifjú versenyzõ részvételével négy korcsoportban és négy kate-
góriában (olimpiai, csigás, irányzék nélküli, történelmi íj) lehetett
versenyezni a dobogós helyekért. A vitt legjobb köregységek és a
mostani országos döntõn elért köregységek összessége adta a
kihirdethetõ végeredményt, a helyezéseket.

Az egyesületünk versenyzõi által elért helyezések az alábbiak.
Olimpiai gyermekek korcsoportjában Csik Nikoletta a lányok
mezõnyében I. osztályú minõsítést lõve a 2. helyen végzett, Maro-
si Dominik a fiúk között szintén a 2. helyet szerezte meg II. osztá-
lyú minõsítéssel. (Dominik a mostani budapesti versenyt meg-
nyerte, de a vitt kevesebb pontjával, pár körös hátránnyal szorult
a 2. helyre.)
Olimpiai ifjúsági lányok korcsoportjában Katona Dorottya 1. he-
lyezett.
Nikoletta és Dominik a sárbogárdi Mészöly G. Ált. Iskola, Kato-
na Dorottya pedig a sárbogárdi Petõfi S. Gimnázium tanulója.
Egyesületünkbe szeretettel várjuk az íjászat iránt érdeklõdõ „örege-
ket” és ifjakat, hölgyeket és férfiakat. Olimpiai íjfelszerelést
biztosítunk. Saját történelmi, longbow, vadász, csigás és olimpiai
íjjal rendelkezõk jelentkezését is várjuk.
Sárréti Íjász Club Sárbogárd - Egyesületünk elérhetõ:
lgilicze@tolna.net. Egyesületünkrõl többet megtudhattok és tá-
jékozódhattok a sic.hupont.hu oldalon.

SÍC

Nyári focitábor
Miklóson

A 2014-2015-ös szezon és tanév végeztével a Sárszentmiklósi SE
ezen jelmondatokkal nyári focitábort szervezett a miklósi sportte-
lepen 7–15 éves fiúk és lányok számára: „Ha szeretsz focizni, új
cseleket tanulnál, sok az energiád, jelentkezz te is! Kóstolj bele a
profi focisták életritmusába, tedd próbára magad!”

Szinte el sem kezdõdött még a nyári szünet, de egyesületünk után-
pótláskorú játékosainak nagy része, néhány külsõssel kiegészül-
ve, máris táborozásra adják a fejüket. Két turnusban közel 40 gye-
rek vesz részt a napközis rendszerben lebonyolított fociünnepen,
ahol a Sárszentmiklósi SE utánpótlásedzõin kívül a most az NB
I-bõl búcsúzó Dunaújváros PASE utánpótlásedzõje, Szellák Sán-
dor is „vendégmûvészként” kivette részét a munkából egy bemu-
tatóedzéssel.
A napi két tréningen kívül
szabadprogram, non-stop
Bajnokok Ligája gólössze-
foglaló a klubhelységben,
csocsó, focikvíz, büntetõrúgó
verseny, dekázó verseny, já-
tékosok–edzõk mérkõzése és
egyéb más ötletes, a gyerme-
kek számára élvezetes ver-
seny kerül megrendezésre.
A turnusok elején még ere-
jük teljében lévõ, nagyszájú
focistáink még ebédjüket is
legszívesebben a pályán fo-
gyasztanák el, aztán ahogy
telnek-múlnak a napok, fogy
az energia, már a szabad
programok alatt is inkább a
tévézés kerül elõtérbe a fut-
kározással szemben. Ezt az
elsõ hét utolsó napján elhangzott „gyerekszájjal” jellemezhet-
nénk a leginkább:
Játékos: – Tízórai után szabad program lesz?
Edzõ: – Igen, ahogy az eddigi napokon is.
Játékos: – Én arra nem megyek, inkább nézem a gólokat a
TV-ben!
Egyesületünk történetében az ausztriai kiruccanás után ez a tábor
is egy mérföldkõ, és reményeink szerint jövõre ugyanitt, ugyanek-
kor, még nagyobb elszántsággal, még nagyobb lelkesedéssel és
még nagyobb létszámmal megrendezésre kerül a 2. Nyári focitá-
bor is Miklóson!

A Sárszentmiklósi SE nevében: Lajtos András

Cecei fogathajtó eredmények
A Fejér Megyei Fogathajtó-bajnokság 6. fordulóját rendezték
meg június 21-én, vasárnap, Cecén. A Cecei Lovas Egyesület
és Cece Nagyközség Önkormányzata közös szervezésében ke-
rült megrendezésre a kettes fogat CAN-C2 akadályhajtás és
vadászhajtás.

Akadályhajtás: 1. id. Semjén Attila, Mezõszilasi LSE, 2. Kiss
Olga, Nagylóki Lovasegylet, 3. Tóth Roxána, Sárbogárdi LE, 4.
Csontos Gyula, Mezõszilasi LSE, 5. Semjén Attila, Mezõszilasi
LSE, 6. Vida Filus Szabolcs, Orgoványi Lovas Klub.

Vadászhajtás: 1. Ihász Béla, Seregélyesi Lovas Club, 2. Csuti
Péter, Vihar LE, 3. Csontos Gyula, Mezõszilasi LSE, 4. Kiss
Olga, Nagylóki Lovasegylet, 5. Semjén Attila, Mezõszilasi
LSE, 6. Vida Filus István, Orgoványi Lovas Klub.

Forrás: fogatsport.hu
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Inkipinki nyaralni indul
Inkipinki királykisasszony csalódottan
ténfergett a palotában. Minden folyosó,
terem, szoba és udvar kihalt volt. Azaz
mégse: követek, ajtónállók és miniszterek
jöttek-mentek, vagy álldogáltak. De sehol
egyetlen gyerek, Inkipinkit leszámítva.
– Hová tûntek a gyerekek?! – kiáltott az el-
keseredett királykisasszony.
Mivel nem válaszolt senki – a követek és a
miniszterek fontos semmittevéssel voltak
elfoglalva, az ajtónállóknak pedig tilos volt
beszélniük, legalábbis addig, amíg a helyü-
kön álltak, vagyis estig –, Inkipinki most
már keserves sírásra fakadt. Végre elõke-
rült az öreg dajka, hogy megvigasztalja.
– Mi a baj, királykisasszony?
– Hogy mi?! – toppantott Inkipinki,
könnyeit nyelve. – Eltûntek a gyerekek!
Csupa-csupa felnõtt téblábol a palotában,
unalmas miniszterek, felfuvalkodott köve-
tek meg néma ajtónállók. Igaz, azok csak
álldogálnak. Valami varázslat történt?
– Dehogy tûntek el a gyerekek! – nevetett a
dajka. – Vagyis, nincsenek itt, de nem vará-
zsolta el õket senki.
– Akkor, akkor hol vannak? – nézett na-
gyot a királykisasszony.
– Hát nyaralnak. Itt a nyári szünet, minden
gyerek elutazott falura, meg a Balatonhoz,
meg szerte mindenfelé.
– Hogy nyaraljanak? – Inkipinki újra sírás-
ban tört ki.

Soha nem volt még nyaralni, mert a király,
a királyné és a hoppmester, nem is beszél-
ve az unalmas és hazudós miniszterekrõl,
mind ezt hajtogatták:
– Egy királykisasszony nem nyaral, hanem
fogadja a követeket. Különben pedig a pa-
lotában minden megtalálható, ami egy
gyereknek kell: póniló, labda és ugrókötél.
Persze, sokkal több játék volt kamraszám,
de a miniszterek csak ezt a hármat ismer-
ték egy képeskönyvbõl.
– Kivel fogok például labdázni? – kérdezte
Inkipinki.
– Hát a hoppmesterrel – válaszolták a kö-
vetek.
Inkipinki futott a hoppmesterhez.
– Nem érek rá – felelte a hoppmester –,
játssz a miniszterekkel!
Inkipinki futott a miniszterekhez.
– Mi sem érünk rá, fontos semmittevéssel
vagyunk elfoglalva – felelték a miniszterek
–, kérd meg a királyt vagy a királynét!
Inkipinki futott a trónterembe.
– Mi sem érünk rá, uralkodnunk kell – fe-
lelte a felséges pár –, dobáld a falhoz a lab-
dát, onnan visszapattan – felelte a király.
– Oda nem dobálhatja, mert lehullik a va-
kolat – figyelmeztetett a királyné.
Inkipinki leballagott a piactérre, hogy
megkeresse Pangulint, vagy Cimberneki
Kócián Kázmért, akik mindig játszottak
vele. Most azonban Pangulin falura uta-
zott a nagyapjához, Cinculi és Rávica erdei

táborban voltak, Kakukki Ozmó a Bala-
tonnál süttette a hasát, Cimberneki
Kócián Kázmér pedig fogta Kutyaházi
Legkutyább Kutyát és úgy eltûnt valamer-
re, hogy még dr. Abbiza, a teknõckeretes
szemüvegû öreg orvos sem tudta
megmondani, merre járhatnak.
– Nincs senki, akivel játszhatnék – suttogta
panaszosan Inkipinki az öreg dajka fülébe.
– Dehogy nincs – felelte a dajka –, tegnap
érkezett az unokám, elkérlek a királytól, és
nálunk laksz, ameddig csak nyaralni
vágysz. Vele jól tudsz majd játszani, veled
egykorú kislány.
Így is lett. Útközben találkoztak
Labdapattogia követeivel.
– Nem tudni megmondani, hoty meffe fan
a kifálykifasszony? – karattyolta a fõ-fõ kö-
vet.
– Nincs itt, és nem is lesz jó sokáig, mert
nyaralni ment – csicseregte Inkipinki.
– Ó! – dugták össze a fejüket
Labdapattogia követei. Majd a fõ-fõ követ
megkérdezte.
– Éf mif csifáljunk a sok afándék lafdáfal?
Inkipinki arra gondolt, milyen jót labdáz-
nak majd Cimbernekiékkel, ha visszatér-
nek a nyaralásból.
– Azokat vissza ne vigyék! – kiáltotta, mi-
közben a dajka után szaladt.
– Éf hová tefük a fok lafdát? – kérdezte a
fõ-fõ követ.
De erre már nem válaszolt senki, mert
Inkipinki már messze járt. Várta a nyara-
lás.

Boros János Tamás

Helyek, amiket érdemes látni Fejér megyében
Alcsútdobozon az egykori Habsburg fõ-
hercegi kastély parkja ma arborétumként
üzemel. A Pollack Mihály tervezte,
1820-as években épült klasszicista kastély
sajnos már leégett, csak a timpanonos
homlokzati fal maradt meg, amely a régi
korok mementójaként áll a gyönyörû
parkban. A helyreállított kápolnában kiál-
lítás látogatható.
Az angolpark telepítése József nádor ne-
véhez fûzõdik, aki mintegy 300, hazánkban
addig nem ismert fafajt honosított meg. A
44 hektáros arborétumban ma már több
mint 500 cserje- és fafaj található, többek
között berkenye, fekete dió, platán, török
mogyoró, különbözõ tölgyek, mocsárcip-
rus, japánakác.
Az arborétumba minden évszakban elláto-
gathatunk, hiszen mindig más arcát mutat-
ja: télen a hóvirágos mezõkben gyönyör-
ködhetünk, nyáron a madárcsicsergéstõl
hangos, árnyas sétányokon andalogha-
tunk. Az arborétum szerdától vasárnapig
10–18 óra között tart nyitva, a jegyárakról
a honlapról lehet tájékozódni.
Fehérvárcsurgón a Károlyi-birtok törté-
nete meglehetõsen régre nyúlik vissza, és
az évszázadok során többször is gazdát
cserélt. 1853-ban vásárolták meg a Kár-
olyiak. A kastély a háborúk során betegse-

gélyezõ, vezérkari szálláshely, hadikórház
és laktanya is volt, belsõ berendezései, bú-
torai ekkor mentek tönkre, illetve tûntek
el. A pincében még láthatunk néhány töre-
déket a régi cserépkályhákból és edények-
bõl, melyekbõl egy se maradt épen.

A második világháborút követõen a kas-
télyt és a birtokot államosították. Néhány
évig a Fõvárosi Gázmûvek üdülõként
hasznosította, majd 1949-ben görög gyere-
kek menekültotthonának jelölték ki. A
kastély pincéjének tárlóiban számos feke-
te-fehér fénykép õrzi az itt menedéket
nyert gyerekek emlékét. Az épület ezután
négy évtizeden át magyar állami nevelõott-
honként mûködött. Addigra annyira le-
romlott az állapota, hogy ki kellett üríteni.

Tulajdonjoga jelenleg is az államé, de a fel-
újítás levezénylését, a teljes vagyonkeze-
lést és az itt létesített szálloda üzemelteté-
sét ma már a Károlyi család végzi. A kas-
tély állandó és idõszaki kiállításoknak ad
helyet, amíg a saját bútoraikat nem sikerül
visszaszerezni. A kerti szökõkúton kívül
csak egyetlen szék maradt meg a régi be-
rendezésbõl, amely büszkén áll az egyik
szoba közepén.

Rácalmáson nemrég nyílt meg a Duna
Ökoturisztikai Központ. A legérdekesebb

az innen induló tanösvény, amely a
Nagy-szigeten vezet végig nagyméretû in-
formációs táblákkal, esõházakkal és ma-
dárvártákkal.
A különleges ártéri környezetben vezetõ
erdei sétautakon ritka állatokat és növé-
nyeket lehet megfigyelni, a legszerencsé-
sebbek egy különösen veszélyeztetett vid-
rát vagy tarajos gõtét is megpillanthatnak.
A mélyebben fekvõ területeken pallós cö-
löphidak vezetnek át: ezek egyrészt megkí-
mélik a látogatót a mocsaras részeken való
átgázolástól, másrészt még romantikusab-
bá teszik a sétát. Fontos, hogy hosszú ujjú
ingben, hosszú nadrágban és szúnyogirtó-
val befújva látogassanak el ide, a szúnyo-
gok miatt.
Tác falujától egy római mérföldre (mint-
egy másfél kilométerre) található Gorsi-
um a II–IV. században élte virágkorát. Ha-
zánk egyik legjelentõsebb római kori rom-
területe, mégis kevéssé ismert. Az egykor
400 hektáros településen hatalmas csarno-
kokat emeltek a tartománygyûlés és a csá-
szárkultusz ceremóniáinak megrendezé-
sére. Ma nagyjából az egykori város felét
elfoglaló területen az ország legnagyobb
régészeti parkját járhatjuk be.
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Június 27., SZOMBAT
M1: 5.55 Ma reggel 8.15 Rúzs és selyem 9.00 Ma dél-
elõtt 9.15 Világ 10.15 Esély 12.00 Híradó 12.45 Ma
délután 13.15 Tessék! 14.15 4kerék 15.15 Kárpát Exp-
ressz 16.15 Világ 17.15 Tessék! 18.00 Híradó 18.30
Ma este 22.00 Ma éjjel 0.05 Éjszakai program
Duna TV: 4.25 Határtalanul magyar 4.50 Szellem a pa-
lackból… 5.20 Akadálytalanul 5.50 Hajnali gondolatok
5.55 Mesélõ cégtáblák 6.25 Pecatúra 7.00 Híradó 7.25
Hogy volt!? 8.20 Herman Ottó, az utolsó magyar poli-
hisztor 9.20 Kivert kutya 11.00 Építészkorzó 11.30
Csodabogár 12.00 Híradó 12.45 Túraautó magazin
13.10 Don Camillo és a tiszteletreméltó Peppone 14.50
Szerelmes földrajz 15.30 Térkép 16.00 Balatoni nyár
18.00 Híradó 18.35 Szerencseszombat 19.35 Hamis a
baba 21.00 Kínai negyed 23.10 Labdarúgás: nõi
vb-mérkõzés, összefoglalók 23.20 Mephisto 1.40 A
légy 1.45 Hamis a baba 3.05 Pecatúra 3.30
Csodabogár 4.00 Hogy volt!? 4.55 Táncvarázs
RTL KLUB: 6.10 Top Shop 6.45 Kölyökklub 10.00 Ízes
élet 10.20 Teleshop 11.10 Kalandor 11.35 Street
Kitchen 12.05 Egy rém modern család 13.00 Nevelés-
bõl elégséges 13.55 A harc törvénye 16.00 Kutyafuttá-
ban 18.00 Híradó 18.50 Fókusz Plusz 19.10 Harry
Potter és a félvér herceg 22.05 Féktelen harag 0.05 A
szerencse foglyai 2.20 Titkok otthona 3.00 Furcsa pá-
ros 4.00 Több mint sport 6.00 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Látlelet a Földrõl 6.25 TV2 matiné 8.55
Astro-világ 10.05 Babavilág 10.35 Balfékek 11.00
Kandász Travel 12.05 Propaganda 13.05 Knight Rider
14.05 Kuzey Güney – Tûz és víz 16.05 Lányok pórázon
18.00 Tények 19.00 Zorro álarca 21.50 Üvegtigris 2.
0.10 Nem tûntem el – Richter Gedeon története 1.30
Sportos 1.40 Gorillák a ködben 3.50 A férjem védelmé-
ben 4.35 90210 5.15 13-as raktár
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül
6.00 Szombat reggel 8.25 Hõsök naptára 8.35 Európai
idõ 8.55 Hõsök naptára 9.05 Kabarématiné 9.30 Szel-
lem a fazékból 10.00 Szombat délelõtt 12.00 Krónika
12.22 Sportvilág 12.30 Horizont 13.05 Kabaré 14.05
Világóra 14.35 A tudomány hangjai 15.00 Hírek 15.05
Idõt kérek 16.00 Szombat délután 17.05 Jelenlét 17.30
Krónika 17.50 Sportvilág 17.55 Hõsök naptára 18.05
Sportvilág 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág
19.30 Családi sáv 19.40 Mese 19.50 Zene 20.05 Nép-
zene határok nélkül 20.30 Sportvilág 20.55 Vers napról
napra 21.05 Rádiószínház 21.55 Zene 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek 23.05
Sport 23.10 Kabaré 0.10 Éjszaka

Június 28., VASÁRNAP
M1: 5.55 Ma reggel 8.15 Esély 9.00 Ma délelõtt 9.15
Kék bolygó 10.15 Kárpát Expressz 12.00 Híradó 12.45
Ma délután 13.15 4kerék 14.15 Itthon vagy! 15.15
Rúzs és selyem 16.15 Tessék! 17.15 4kerék 18.00 Hír-
adó 18.30 Ma este 22.00 Ma éjjel 0.05 Éjszakai
program
Duna TV: 5.50 Hajnali gondolatok 6.00 Vatikáni híradó
6.20 „Így szól az Úr!” 6.30 Útmutató 7.00 Híradó 7.20
Hogy volt!? 8.15 Ízõrzõk 9.00 Isten kezében 9.25 En-
gedjétek hozzám… 9.35 Katolikus krónika 10.05 Új
nemzedék 10.30 Evangélikus magazin 11.00 A szere-
tet erejével 11.30 Önkéntesek 12.00 Híradó 12.45 TS –
Sport7 13.15 Emmy 14.30 Falak 16.00 Balatoni nyár
18.00 Híradó 18.35 Rámenõs páros 19.25 Párosban a
városban 21.00 Az idõk végezetéig 22.35 Labdarúgás:
nõi vb-mérkõzés, összefoglaló 22.45 Túraautó-vb 0.20
DTM német futam 1.40 Kínai negyed 3.45 Aranyfeszt
4.40 A nap vendége 4.55 Táncvarázs
RTL KLUB: 6.20 Top Shop 6.50 Kölyökklub 9.30
EgészségKalauz 10.00 Teleshop 10.50 A Muzsika TV
bemutatja: Mert mindenkiben van muzsikus lélek
11.20 4ütem 11.55 Hazug csajok társasága 12.55
Harry Potter és a félvér herceg 15.55 Mr. Milliárd
18.00 Híradó 18.50 Cobra 11 19.50 Õ a megoldás
21.45 A fülke 23.20 Hogyan kell egymilliót lopni? 1.50
Portré 2.20 Furcsa páros 4.00 Dr. Tóth 4.45 Reflektor
5.00 Barátok közt
TV2: 6.00 Teleki Sámuel útján 6.25 Tv2 matiné 8.40
Nagy vagy, Kecskemét! 9.10 Több mint TestÕr 9.40
Astro-világ 10.50 ÁllatoZoo 11.20 Apaütõk 12.10
Stahl konyhája 12.40 Knight Rider 13.40 Walker, a te-
xasi kopó 15.45 Pincérlány – Édesen is csípõs 18.00
Tények 19.00 Gru 21.00 Földre szállt boszorkány 23.10

Incella kenyérért megy 23.35 Pálosok nyomában 0.35
Sportos 0.45 Hét év Tibetben 3.05 Psych – Dilis detek-
tívek 3.45 Haláli zsaruk 4.25 Zsaruvér 5.05 Csapdába
csalva 5.35 Psych – Dilis detektívek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Hajnali – Népzene 5.30 Hatá-
rok nélkül 6.00 Vasárnapi újság 8.25 Hõsök naptára
8.35 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 9.30 Korkóstoló –
Gasztro magazin 10.04 Református istentisztelet közv.
11.04 Gondolat-jel 12.00 Krónika 12.22 Sportvilág
12.30 Harminc perc alatt a Föld körül 13.05 G7 – Gaz-
dasági magazin 13.30 Alma és fája 14.05 Szonda
14.35 Oxigén 15.00 Hírek 15.05 Hangalbum 15.30 A
Metro Klubtól a Szigetig 16.00 Vasárnap délután 17.05
Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 17.55 Hõsök
naptára 18.05 Sportvilág 18.30 Határok nélkül 19.05
Sportvilág 19.30 Családi sáv 19.40 Mese 19.50 Zene
20.05 Irodalmi újság 20.30 Sportvilág 20.55 Vers nap-
ról napra 21.05 Rádiószínház 21.55 Zene 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek 23.05
Sport 23.10 Egy hazában 0.10 Éjszaka

Június 29., HÉTFÕ
M1: 5.55 Ma reggel 9.00 Ma délelõtt 9.15 Magyar gaz-
da 10.15 Kék bolygó 12.00 Híradó 12.45 Ma délután
13.15 Kárpát Expressz 14.15 Unió28 15.15 Minden tu-
dás 16.15 Kék bolygó 17.15 Magyar gazda 18.00 Hír-
adó 18.30 Ma este 22.00 Ma éjjel 0.05 Éjszakai
program
Duna TV: 5.50 Hajnali gondolatok 6.00 Roma magazin
6.30 Domovina 7.00 Híradó 7.20 Az élet sava-borsa
8.10 Jamie 30 perces kajái 8.40 Don Matteo 9.35 A
szenvedélyek lángjai 10.20 A hegyi doktor – Újra ren-
del 11.10 Az élet sava-borsa 12.00 Híradó 12.45 Jamie
30 perces kajái 13.15 Kívánságkosár 15.15 Lola 16.00
Balatoni nyár 18.00 Híradó 18.35 Don Matteo 19.40 A
hegyi doktor – Újra rendel 20.30 Kékfény 21.25 J.A.G.
– Becsületbeli ügyek 22.15 Tetthely 23.45 Vadnyugati
igazság 1.40 Az idõk végezetéig 3.15 A nap vendége
3.25 Pannon expressz 3.55 Határtalanul magyar
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok!
7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet
9.40 Reflektor 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow
12.45 Reflektor 13.00 Dr. Tóth 14.00 Fókusz 14.40 Éj-
jel-nappal Budapest 15.55 Castle 16.50 A szerelem
foglyai 18.00 Híradó 18.50 Fókusz 19.25 Éjjel-nappal
Budapest 20.45 Barátok közt 21.20 Dr. Csont 23.20
Híradó 23.55 Gyilkos elmék 0.55 Chuck 1.40 Reflektor
1.50 Furcsa páros 3.20 Gálvölgyi-show 4.00 Dr. Tóth
4.45 Reflektor 5.00 Barátok közt
TV2: 6.20 Mokka 9.25 Stahl konyhája 9.35 Babaper-
cek 9.45 TeleShop 10.45 Astro-Világ 12.00 Tények
12.25 Aktív 12.55 NCIS 13.55 Magánnyomozók 14.55
Valentina titka 15.55 Emlékezz, Reina 16.55 Fiorella
18.00 Tények 19.30 Jóban-Rosszban 20.15 Irigy Hón-
aljmirigy Show 21.20 Hal a tortán 22.30 Cápa 2. 1.00
Tények 1.45 Sportos 1.55 Ezo.TV 3.00 Aktív 3.20 Elit
egység 4.05 Franklin és Bash 4.45 Aktív 5.05 Csapdá-
ba csalva 5.35 Psych – Dilis detektívek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.55 Hõsök
naptára 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 13.25 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 17.50 Sportvilág 17.55 Hõsök naptára 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 Sportvilág 21.30 Rádió-
színház 21.55 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.30 A nap történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05
Sport 23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Június 30., KEDD
M1: 5.55 Ma reggel 9.00 Ma délelõtt 9.15 Summa
10.15 Élõ egyház 12.00 Híradó 12.45 Ma délután 13.15
Kék bolygó 14.15 Világ 15.15 Magyar gazda 16.15 Élõ
egyház 17.15 Summa 18.00 Híradó 18.30 Ma este
22.00 Ma éjjel 0.05 Éjszakai program
Duna TV: 4.20 Hazajáró 4.50 Szellem a palackból…
5.20 Akadálytalanul 5.50 Hajnali gondolatok 6.00
Srpski Ekran 6.30 Unser Bildschirm 7.00 Híradó 7.20
Az élet sava-borsa 8.10 Jamie 30 perces kajái 8.35

Don Matteo 9.40 A szenvedélyek lángjai 10.25 A hegyi
doktor – Újra rendel 11.15 Az élet sava-borsa 12.00
Híradó 12.45 Jamie 30 perces kajái 13.15 Kívánságko-
sár 15.15 Lola 16.00 Balatoni nyár 18.00 Híradó 18.35
Don Matteo 20.00 Labdarúgás: UEFA-selejtezõ 22.30
Tibor vagyok, de hódítani akarok 23.55 Petrovics Emil:
V. Kantáta 0.10 Belépési nyilatkozat 1.10 Tetthely 2.40
Magyar elsõk 3.00 Szerelmes földrajz 3.30 Pannon
expressz 4.00 Határtalanul magyar
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok!
7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet
9.40 Reflektor 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow
12.45 Reflektor 13.00 Dr. Tóth 14.00 Fókusz 14.40 Éj-
jel-nappal Budapest 15.55 Castle 16.50 A szerelem
foglyai 18.00 Híradó 18.50 Fókusz 19.25 Éjjel-nappal
Budapest 20.45 Barátok közt 21.20 Szakítópróba
23.15 Híradó 23.50 Tökéletes célpont 0.50 Nevelésbõl
elégséges 1.20 Reflektor 1.30 EgészségKalauz 2.00 A
Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek 2.30
Teresa 3.15 Gálvölgyi-show 4.00 Dr. Tóth 4.45
Reflektor 5.00 Barátok közt
TV2: 6.20 Mokka 9.25 Stahl konyhája 9.35 Babaper-
cek 9.45 TeleShop 10.45 Astro-világ 12.00 Tények
12.25 Aktív 12.55 NCIS 13.55 Magánnyomozók 14.55
Valentina titka 15.55 Emlékezz, Reina 16.55 Fiorella
18.00 Tények 19.30 Jóban-Rosszban 20.15 Irigy Hón-
aljmirigy Show 21.20 Hal a tortán 22.30 Hawaii Five-0
23.35 Last Resort – A belsõ ellenség 0.35 Tények 1.20
Aktív 1.40 Sportos 1.55 Ezo.TV 3.00 Hivatal 4.00
Csicska 4.25 Zsaruvér 5.05 Csapdába csalva 5.35
Psych – Dilis detektívek
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 8.55 Hõsök naptára 9.00 Napközben 10.50
Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádió-
színház 13.25 Zene 13.30 A római katolikus egyház fél-
órája 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 17.50 Sport-
világ 17.55 Hõsök naptára 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 Sportvilág 21.30 Rádiószínház 21.55 Zene
22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei
22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10
Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Július 1., SZERDA
M1: 5.55 Ma reggel 9.00 Ma délelõtt 9.15 Profit7
10.15 Iskolapad 12.00 Híradó 12.45 Ma délután 13.15
Élõ egyház 14.15 Esély 15.15 Summa 16.15 Iskolapad
17.15 Profit7 18.00 Híradó 18.30 Ma este 22.00 Ma éj-
jel 0.05 Éjszakai program
Duna TV: 4.25 Hazajáró 4.55 Szellem a palackból…
5.20 Akadálytalanul 5.50 Hajnali gondolatok 6.00 Hor-
vát krónika 6.30 Ecranul nostru 7.00 Híradó 7.25 Az
élet sava-borsa 8.15 Jamie 30 perces kajái 8.45 Don
Matteo 10.05 A szenvedélyek lángjai 10.50 Magyar el-
sõk 11.10 Az élet sava-borsa 12.00 Híradó 12.45
Jamie 30 perces kajái 13.15 Kívánságkosár 15.15 Lola
16.00 Balatoni nyár 18.00 Híradó 18.35 Don Matteo
19.35 Szeretettel Hollywoodból 20.10 Labdarúgás:
UEFA-selejtezõ 22.35 Szabadság tér ’89 23.15 Arany-
feszt 0.10 Labdarúgás: nõi vb-mérkõzés, összefoglaló
0.20 Montecarlo 1.50 Botcsinálta ügynök 3.15 Ma-
gyar elsõk 3.30 Pannon expressz 3.55 A nap vendége
4.00 Határtalanul magyar
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok!
7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet
9.40 Reflektor 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow
12.45 Reflektor 13.00 Dr. Tóth 14.00 Fókusz 14.40 Éj-
jel-nappal Budapest 15.55 Castle 16.50 A szerelem
foglyai 18.00 Híradó 18.50 Fókusz 19.25 Éjjel-nappal
Budapest 20.45 Barátok közt 21.20 Szulejmán 22.25
Híradó 22.50 Döglött akták 0.00 A Grace klinika 1.00
Reflektor 1.15 Furnitur 2.45 Teresa 3.30 Gálvöl-
gyi-show 4.00 Dr. Tóth 4.45 Reflektor 5.00 Barátok
közt
TV2: 6.20 Mokka 9.25 Stahl konyhája 9.35 Babaper-
cek 9.45 TeleShop 10.45 Astro-világ 12.00 Tények
12.25 Aktív 12.55 NCIS 13.55 Magánnyomozók 14.55
Valentina titka 15.55 Emlékezz, Reina 16.55 Fiorella
18.00 Tények 19.30 Jóban-Rosszban 19.50 Skandi-
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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, AL-
SÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN,
SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓ-
SON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a
93 Mhz-es frekvencián, valamint az LRT-COM
hálózatán a C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es
frekvencián.
Június 26., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet: Beszélgetés
Szabó Imrével 5. rész 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00
Trianoni megemlékezés a Mészölyben (20p), Óvodások
ballagása Cecén (45p), Bali Gabriella és Lorx Laura
hangversenye (50p), Színjátszó-találkozó 3. rész (62p)
23.00 és 0.00 Lapszemle
Június 27., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: VAX KE
Sárbogárd kupaátadó (~15p), VAX KE Sárbogárd kézi-
labda-mérkõzés (ism. 70p) 13.00 Lapszemle 14.00 Tria-
noni megemlékezés a Mészölyben (20p), Óvodások bal-
lagása Cecén (45p), Bali Gabriella és Lorx Laura hang-
versenye (50p), Színjátszó-találkozó 3. rész (62p) 18.00
Lapszemle 19.00 Pünkösdi néptánctalálkozó Alapon 2.
rész (83p), Színjátszó-találkozó 2. rész (62p), 5. Pörkölt-
fesztivál Sárbogárdon (75p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Június 28., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Trianoni megemlé-
kezés a Mészölyben (20p), Óvodások ballagása Cecén
(45p), Bali Gabriella és Lorx Laura hangversenye (50p),
Színjátszó-találkozó 3. rész (62p) 14.00 Pünkösdi
néptánctalálkozó Alapon 2. rész (83p), Színjátszó-talál-
kozó 2. rész (62p), 5. Pörköltfesztivál Sárbogárdon (75p)
19.00 Hitélet: Beszélgetés Szabó Imrével 6. rész 23.00
és 0.00 Heti híradó
Június 29., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet: Beszélge-
tés Szabó Imrével 6. rész 13.00 és 18.00 Heti híradó
19.00 Csutka-gála Sárszentmiklóson (44p), Nyolcadi-
kosok búcsúja Miklóson (40p), A Violin iskola évzárója
Sárbogárdon (57p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Június 30., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: VAX KE Sár-
bogárd kupaátadó (~15p), VAX KE Sárbogárd Kézilab-
da-mérkõzés (ism. 70p) 13.00 és 18.00 Heti híradó
19.00 Iskolák kórustalálkozója Sárbogárdon (ism. 86p),
Megemlékezés a holokauszt áldozatairól (52p), Dana
Rómában 23.00 és 0.00 Heti híradó
Július 1., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Csutka-gála
Sárszentmiklóson (44p), Nyolcadikosok búcsúja Mikló-
son (40p), A Violin iskola évzárója Sárbogárdon (57p)
13.00 Heti híradó 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport:
VAX KE Sárbogárd kézilabda-mérkõzés (ism. 70p) 23.00
és 0.00 Lapszemle
Július 2., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: VAX KE Sár-
bogárd kézilabda-mérkõzés (ism. 70p) 13.00 és 18.00
Lapszemle 19.00 Hitélet: Beszélgetés Szabó Imrével 6.
rész 23.00 és 0.00 Lapszemle

***
Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25)
508 901. A Lapszemle és Heti híradó megtekinthetõ
internetes oldalunkon: www.bogarditv.blog.hu. A
rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képúj-
ság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál
szereplõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltozta-
tás jogát fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a Hírházban
(Bogárd és Vidéke szerkesztõsége). Ha gondjuk van a
vétellel, kérjük, hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. – 06
(40) 416 000, LRT-COM Kft. – 06 (40) 811 911.

návlottó-sorsolás 20.15 Irigy Hónaljmirigy Show
21.20 Hal a tortán 22.30 Sherlock és Watson 23.35
Lángoló Chicago 0.40 Tények 1.25 Aktív 1.45 Sportos
1.55 Ezo.TV 3.00 Hazugságok gyûrûjében 4.25 Zsaru-
vér 5.05 Csapdába csalva 5.35 Psych – Dilis
detektívek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.55 Hõsök
naptára 9.00 Napközben 10.50 Hangtár 11.05 A hely
11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvi-
lág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.25 Zene
13.30 A református egyház félórája 14.05 Arcvonás-
ok 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Megújuló érté-
keink 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk
17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 17.55 Hõsök naptára
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 Sportvilág
21.30 Rádiószínház 21.55 Zene 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.30 A nap történetei 22.55 Igézõ 22.57
Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Arcvonások
23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Július 2., CSÜTÖRTÖK
M1: 5.55 Ma reggel 9.00 Ma délelõtt 9.15 Kosár
10.15 Unió28 12.00 Híradó 12.45 Ma délután 13.15
Iskolapad 14.15 Rúzs és selyem 15.15 Profit7 16.15
Unió28 17.15 Kosár 18.00 Híradó 18.30 Ma este
22.10 Ma éjjel 0.05 Éjszakai program
Duna TV: 4.25 Hazajáró 4.55 Szellem a palackból…
5.20 Akadálytalanul 5.50 Hajnali gondolatok 6.00
Slovenski utrinki 6.30 Alpok–Duna–Adria 7.00 Híradó
7.20 Az élet sava-borsa 8.10 Jamie 30 perces kajái
8.35 Don Matteo 9.40 A szenvedélyek lángjai 10.25
Kumbh Mela – Fürdés a halhatatlanságban 11.10 Az
élet sava-borsa 12.00 Híradó 12.45 Jamie 30 perces
kajái 13.15 Kívánságkosár 15.15 Lola 16.00 Balatoni
nyár 17.45 Szerencse Híradó 18.00 Híradó 18.35 Don
Matteo 19.45 Labdarúgás: UEFA-selejtezõ 22.35 A
zsaru szava 0.15 kult.hu 0.40 Labdarúgás: nõi vb
összefoglaló 0.50 A rejtélyes XX. század 1.20 Droszt –
Budapest – Éjszaka – Taxi 2.30 Elveszett személyek
körzete
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok!
7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet
9.40 Reflektor 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow
12.45 Reflektor 13.00 Dr. Tóth 14.00 Fókusz 14.40 Éj-
jel-nappal Budapest 15.55 Castle 16.50 A szerelem
foglyai 18.00 Híradó 18.50 Fókusz 19.25 Éjjel-nappal
Budapest 20.45 Barátok közt 21.20 CSI: A helyszíne-
lõk 22.25 Híradó 22.50 Gyilkos elmék 23.50
Eastwood faktor 1.40 Reflektor 1.50 Teresa 3.25 Gál-
völgyi-show 4.00 Dr. Tóth 4.45 Reflektor 5.00
Barátok közt
TV2: 6.20 Mokka 9.25 Stahl konyhája 9.35 Babaper-
cek 9.45 TeleShop 10.45 Astro-világ 12.00 Tények
12.25 Aktív 12.55 NCIS 13.55 Magánnyomozók
14.55 Valentina titka 15.55 Emlékezz, Reina 16.55
Fiorella 18.00 Tények 19.30 Jóban-Rosszban 20.15
Irigy Hónaljmirigy Show 21.20 Hal a tortán 22.30 Dok-
tor Rush 23.35 Belsõ ellenfél 0.40 Tények 1.25 Aktív
1.45 Sportos 1.55 Ezo.TV 2.55 Baseball-álmok 4.40
Aktív 5.05 Csapdába csalva 5.35 Psych – Dilis
detektívek
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.08 Igézõ 5.11. Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.55 Hõsök
naptára 9.00 Napközben 10.50 Hangtár 11.05 A hely
11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvi-
lág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.25 Zene

13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvo-
nások 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 17.50 Sportvilág 17.55 Hõsök naptára 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 maga-
zin 20.50 Vers napról napra 21.05 Sportvilág 21.30
Rádiószínház 21.55 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sport-
világ 22.30 A nap történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek
23.05 Sport 23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10
Éjszaka

Július 3., PÉNTEK
M1: 5.55 Ma reggel 9.00 Ma délelõtt 9.15 Itthon
vagy! 10.15 Minden tudás 12.00 Híradó 12.45 Ma
délután 13.15 Unió28 14.15 Tessék! 15.15 Kosár
16.15 Minden tudás 17.15 Itthon vagy! 18.00 Híradó
18.30 Ma este 22.00 Ma éjjel 0.05 Éjszakai program

Duna TV: 4.25 Hazajáró 4.55 Szellem a palackból…
5.20 Akadálytalanul 5.50 Hajnali gondolatok 6.00
Életkerék 6.25 Öt kontinens 7.00 Híradó 7.20 Az élet
sava-borsa 8.05 Jamie 30 perces kajái 8.35 Don
Matteo 9.35 A szenvedélyek lángjai 10.25 Karim Aga
Khan és életmûve 11.10 Az élet sava-borsa 12.00 Hír-
adó 12.45 Jamie 30 perces kajái 13.15 Kívánságko-
sár 15.15 Lola 16.00 Balatoni nyár 18.00 Híradó 18.35
Don Matteo 20.05 A hegyi doktor – Újra rendel 20.50
Brown atya 21.40 Columbo 23.20 Forma-1 1.05 Ka-
mion Eb, összefoglaló 1.35 Menetrendszerinti
gyilkosságok 3.15 A zsaru szava

RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok!
7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet
9.40 Reflektor 11.45 Asztro-show 12.45 Reflektor
13.00 Dr. Tóth 14.00 Fókusz 14.40 Éjjel-nappal Buda-
pest 15.55 Castle 16.50 A szerelem foglyai 18.00 Hír-
adó 18.50 Fókusz 19.25 Éjjel-nappal Budapest 20.45
Barátok közt 21.20 Pluto Nash – Hold volt, hol nem
volt… 23.10 Híradó 23.45 A fõnök 0.50 Reflektor
1.05 Street Kitchen 1.40 Kalandor 1.55 4ütem 2.25
Teresa 3.20 Gálvölgyi-show 4.00 A nagy svindli

TV2: 6.20 Mokka 9.25 Stahl konyhája 9.35 Babaper-
cek 9.45 TeleShop 10.45 Astro-világ 12.00 Tények
12.25 Aktív 12.55 Sherlock és Watson 13.55 Magán-
nyomozók 14.55 Valentina titka 15.55 Emlékezz,
Reina 16.55 Fiorella 18.00 Tények 19.30
Jóban-Rosszban 20.10 Irigy Hónaljmirigy Show
21.20 Hal a tortán 22.30 Hazudj, ha tudsz! 23.35 Ket-
tõs ügynök 0.35 Tények 1.20 Aktív 1.40 Sportos 1.55
Ezo.TV 2.55 Ringer – A vér kötelez 3.40 A törvény em-
bere 5.10 Babavilág 5.35 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 8.55 Hõsök naptára 9.00 Napközben 10.50
Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádió-
színház 13.25 Zene 13.30 A zsidó vallási felekezet fél-
órája 14.05 Történet hangszerelve 14.35 Tér-Idõ
15.00 Krónika 15.10 Regényes történelem 15.35 Kö-
zelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika
17.50 Sportvilág 17.55 Hõsök naptára 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 Sportvilág 21.30 Rá-
diószínház 21.55 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.30 A nap történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05
Sport 23.10 Történet hangszerelve 23.35 Tér-Idõ 0.10
Éjszaka
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Redõnyös. 06 (30) 966 8446

Sárbogárdi telephelyre autóbuszok javításához szerelõt keresek
06 (20) 263 3538 (1148547)

Családi ház eladó Sárszentmiklóson 06 (70) 387 0004

Sárszentmiklósi élelmiszerboltba szakképzett eladót keresünk. Érdeklõd-
ni: 06 (30) 941 5642

Kiadó családi ház Sárszentmiklóson 06 (70) 387 0004

Ajándéksziget-Drogéria Köztársaság út 185. Szeretettel várom vásárlói-
mat, ahol Dr. Batz papucsok, szupinált gyermekszandálok, talpbetétek,
lúdtalpbetétek kaphatók.

Családi ház kiadó 06 (70) 637 2874

Üzlethelyiség kiadó 06 (70) 637 2874

Választási malacok eladók 06 (20) 367 2785

20 q májusi morzsolt kukorica eladó 4.100 Ft/q 06 (70) 227 6268 (1148575)

Sárbogárdon a Barátság-lakótelepen felújításra szoruló lakást vennék.
06 (20) 915 1073

FOGSORJAVÍTÁS 06 25 468 556, 06 70 382 8512

GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása 06 30 440 5790

AUTÓBÉRLÉS OLCSÓN, RÖVID/HOSSZÚ TÁVRA,
KÜLFÖLDRE IS. 06 70 539 7882

AUTÓMENTÉS, AUTÓSZÁLLÍTÁS 06 20 3426 091

Sárbogárd központjában, négylakásos TÁRSASHÁZBAN,
FELÚJÍTOTT LAKÁS ELADÓ 06 20 405 7366

AUTÓBUSZVEZETÕKET KERESÜNK hosszú távú FEJÉR
MEGYEI MUNKÁRA! Kiemelten Sárbogárd környékérõl.

Jelentkezés önéletrajzzal: tibor@buszrent.hu

AUTÓMENTÉS, AUTÓBÉRLÉS, KÉSZPÉNZES
AUTÓFELVÁSÁRLÁS 06 20 424 7728 SEBAFER KFT.

SZÕNYEGÜZLETÜNK Sárbogárd, Tompa Mihály utcában
TOVÁBBRA IS NYITVA TART! Kibõvült árukészlettel

várjuk vásárlóinkat. Naponta: 8-12, 13-17,
szombaton: 8-12. 06 25 463 587

HÁZ ELADÓ 06 20 929 8716

TOB-KER KFT. pusztaegresi telephelyére képesítéssel
rendelkezõ RAKODÓGÉP-KEZELÕT KERES,

azonnali munkakezdéssel. Fényképes önéletrajzokat a
következõ e-mail címre várjuk: tobker.rita@gmail.hu.

Telefon: 06 20 362 7366.

CSEPEGTETÕRENDSZER (Nagy Dezsõ-féle)
kb. 15x5 méteres kerthez ELADÓ (tartály nélkül)

kertátalakítás miatt. 06 30 3483 320

Kendermagos TOJÓJÉRCÉK KAPHATÓK 2,5-3 kg-os
1.500 Ft/db. 06 20 265 2708

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!

APRÓHIRDETÉSEK

FÉRFIKONFERENCIA
„És az az ígéret, amelyet õ ígért nékünk: az örök élet.” (1Jn 2,25.)

2015. június 27-én az alapi református
templomban megrendezzük az idei

egyházmegyei férfikonferenciát.

Program
9.00 közös éneklés – Jákob Zoltán
9.30 kezdõ áhítat – Nagy Richárd
10.00 elõadás: Mit tanít a Biblia az örök életrõl

– Szénási László
11.00 szünet
11.15 csoportos beszélgetés
12.30 ebéd
14.00 bizonyságtételek
15.00 záró istentisztelet úrvacsoraosztással – Szabó Ferenc
Parkolási lehetõség idén is adott a szomszédos iskola parkolójá-
ban! Szeretettel várjuk a férfitestvéreket!

Nagy Richárd református lelkész

Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a
MADARÁSZ JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR

2015. július 27-e és augusztus 22-e között
ZÁRVA tart.

Elsõ kölcsönzési nap: 2015. augusztus 25. (kedd).

Július és augusztus hónapban
a szombati nyitva tartás szünetel.

Házasságkötések
A hónap folyamán, június 12-én a következõ pár kötötte össze
hivatalosan is élete fonalát Sárbogárdon:
Németh Klára (Dunaújváros) és Fürész Gergely (Sárbogárd).
A neveket az önkormányzat közlése alapján, a házaspár hozzá-
járulásával tettük közzé.
Gratulálunk! Sok boldogságot, bõséges gyermekáldást, a nehéz-
ségekben kitartást kívánunk az újdonsült házasoknak!

Szerkesztõség

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, hogy
2015. július 1-én (szerdán)

a köztisztviselõi nap miatt
a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal zárva tart.

Megértésüket köszönjük!
Demeterné dr. Venicz Anita, Sárbogárd város jegyzõje

NYÁRI NYITVA TARTÁS
Értesítjük tisztelt ügyfeleinket, hogy a Bogárd és

Vidéke Hírház 2015. június 15-étõl augusztus végéig
hétköznap 8–16 óráig tart nyitva.

Szerkesztõség
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Kislóki Hulladéklerakóra

mérlegkezelõi
állásra

jelentkezõket keresünk.

Feltétel:
számítógép kezelõi alapismeret.

Önéletrajzokat a
sarbogard@deszolg.hu e-mail

címre várjuk, érdeklõdni:
06-30/688-1171 mobilszámon

FOGADÓÓRA

VARGA GÁBOR
országgyûlési képviselõ

fogadóórát tart Sárbogárdon
2015. június 25-én (csütörtökön)
15 és 17 óra között a képviselõi

irodában (Ady E. út 164.).
Mindenkit szeretettel várunk!
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