„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

2015. július 2. - XXVI. évf. 27. szám
20 oldal, 200 Ft

Fejlesztési lehetõségek . . . . . 2
Gödör Bence kézikapus . . . . 4
Körözött lány a focipályán . . . 5
Sándor Levente búcsúja . . . . 8
Férfikonferencia: az örök életrõl . 9
Aszfaltkommandó Kálozon. . . 18
Fõszerkesztõ–kiadó: Hargitai Lajos
Felelõs szerkesztõ: Hargitai–Kiss Virág - 06(30)3483 320

A Dél-Mezõföld független hetilapja

www.bogardesvideke.hu - www.bogarditv.blog.hu

JÖTTMENTEK,
BÁCSIKÁK,

HA MINDEN
RENDBEN A PÁLYÁN,

PSZICHOLÓGIAI
PROBLÉMÁVAL

gravírozott borospohár

a dolgozataim sokkal jobbak

a nevelési tanácsadóba...

(3. oldal)

(4. oldal)

(2. oldal)

Étel és halál
Létezésünk kardinális tényezõje, hogy mit
és milyen formában veszünk magunkhoz.
Az étel témaköre halhatatlan, és egy ideje
már virágzik az újhullámos gasztronómia:
egyre hosszabb a profi és önjelölt séfek,
szakácskönyvek, internetes fõzõs blogok
sora. Mindez annak a jele, hogy kezdünk
öntudatra ébredni az étkezésünket illetõen, habár kell még némi bátorság az új ízek
befogadásához, hétköznapi használatához. Csodálatos példája a konyhamûvészeti, vagy „konyhakulturális” ébredésnek
a pálfai pinceszer, amiben jelentõs szerepet játszik az étkezés és élmény összekapcsolása. Mint az Rakott palacsinta címû
cikkünkbõl is kiviláglik, az evés egyfajta
testbeszéd, nyelvhasználat, mely nem a
hangképzés, hanem a receptorok útján
közvetít, kitöltve a beszélt nyelv kifejezési
lehetõségeinek hézagait. Egy franciának
nevelt, magyar származású lány így fedezte
fel a szülei által eltitkolt identitását – és
talán éppen a híres francia konyhának
köszönhetõen lett olyan kifinomult nyelvi
érzéke, hogy fogta a piros paprika rejtett
jeleit.
Jut eszembe, éppen francia hét van az
egyik élelmiszerüzletben! Ha csúszómászókra vágyunk, nem szükséges a Radnóti
utcában gólya módjára vadásznunk, hanem kényelmesen kiemelhetünk a hûtõszekrénybõl egy tál burgundi éti csigát,
érett sajtot vagy macaront, és a „halál” egy
kellemesebb fajtáját élhetjük át (la petite
mort), miközben szánkban magyarra
fordítjuk az összetevõket.
Hargitai–Kiss Virág
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Kitüntetés
A Semmelweis-naphoz, július elsejéhez
közeledve az ÁNTSZ Országos Tiszti Fõorvosi Hivatal hagyományosan emlékezik
az „anyák megmentõjére”, Semmelweis
Ignácra. A népegészségügyi szakemberek
számára e jelentõs nap alkalmat teremt arra is, hogy a munkájukat kiemelkedõ elhivatottsággal végzõ szakemberek tevékenységét az országos tiszti fõorvos kitüntetésekkel ismerje el.

Fejlesztési lehetõségekrõl tartott tájékoztató elõadásokat az érdeklõdõ vállalkozóknak a Fejér Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara, illetve partnerei pénteken
délelõtt a díszteremben.
Novák Kovács Zsolt alpolgármester köszöntötte az egybegyûlteket. Még nagyobb
érdeklõdést várt volna, de bízik benne,
hogy a jelenlévõ vállalkozások sikeres pályázatok révén eredményesek lesznek, hiszen az õ sikerük által a város is nyer.
Szabadosné H. Gyöngyi hitelmenedzser az
iparkamara részérõl röviden bemutatta az
Enterprise Europe Network szervezetét,
melynek regionális irodája az iparkamara
székházában mûködik, és tevékeny szerepet vállal abban, hogy Fejér megye vállalkozásait az unióval kapcsolatos információkkal ellássa.
Büki Péter pályázati tanácsadó az Econoserve Pályázati Kft. képviseletében az idei
év aktuális pályázatairól tartott részletes
tájékoztatót. Megtudtuk, hogy milyen változásokra kell odafigyelni a pályázatoknál,

amik részben egyszerûsítik a pályázati eljárást, ám vannak kritériumok, melyeket
mindenképpen szükséges teljesíteni ahhoz, hogy eséllyel induljon egy-egy pályázat. Ilyen például három árajánlat bekérése (melyek hitelességét vizsgálja a bírálóbizottság) és egyes dokumentumok papíralapon történõ benyújtása. Újdonság az is,
hogy a támogatás 90 %-a elõre lehívható;
nem kell biztosíték egy bizonyos összeghatárig, ha a köztartozásmentes adózók listáján szerepel a pályázó vállalkozás; és minden év novemberben közzéteszik a következõ évre tervezett pályázatokat.
Egy kis szünetet követõen a 2,5 % MNB
Növekedési Hitelprogramról hallhattak a
résztvevõk tudnivalókat Szomor János vezetõ tanácsadótól, a Sopron Bank Burgenland Zrt. képviselõjétõl, végezetül pedig
Szabadosné H. Gyöngyi kedvezményes
forráslehetõségeket ismertetett a vállalkozások hatékony pénzgazdálkodásához.

Dr. Müller Cecília, a Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Fõosztályának vezetõje, Fejér megyei tiszti fõorvos
hosszú ideje végzett, kiváló szakmai munkája elismeréseként a Népegészségügyért
Emlékérmet vehette át dr. Paller Judit mb.
országos tiszti fõorvostól az ÁNTSZ Országos Tiszti Fõorvosi Hivatala budapesti,
június 25-ei Semmelweis-napi ünnepségén. (Fotó: ÁNTSZ OTH)

Hargitai–Kiss Virág

Fejér Megyei Kormányhivatal

Intézményi pszichológia fókuszban
Az iskolapszichológia, óvodapszichológia
sokszínû világa címmel tartott konferenciát a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat kedden Sárbogárdon. A hét elõadást
Fejér, Veszprém és Pest megyébõl érkezõ
elõadók és hallgatóság színesítette.
Fejér megyében még kevés iskolapszichológus van, az elõadások éppen ezért erre
kívánták felhívni a figyelmet, valamint bemutatni tervezték a szakszolgálatnak ezt a
legfiatalabb ágát. A hiány miatt a szakszolgálat szakemberei látják el a pszichológiai
problémával küzdõ óvodás- és iskoláskorú
gyerekeket, akik az intézményekbõl kénytelenek bemenni a nevelési tanácsadóba –
mondta el Gedõ Ágnes, a konferencia fõszervezõje. Reméli, hogy ezzel a konferenciával sikerül felhívni a figyelmet a problémára, aminek köszönhetõen több iskolaés óvodapszichológus lesz a járásban.
A fõszervezõ várakozáson felüli érdeklõdést tapasztalt, ami bizakodásra adhat
okot. Az érdekes elõadások során szó volt
például a krízishelyzetek kezelési lehetõségérõl, az Arany János Tehetséggondozó
Program integrációs lehetõségeirõl, az
óvodapszichológiai ellátás sajátosságairól
valamint a szexuális felvilágosításról is.

A konferencia végén Hargitai Enikõ, a sárbogárdi tagintézmény vezetõje megköszönte a megjelenteknek a részvételt, s
hangsúlyozta: külön öröm számára, hogy
nemcsak a nagyvárosokban, hanem Sárbogárdon is történnek fontos események,

ezért javaslata szerint érdemes volna ebbõl
a konferenciából helyi hagyományt teremteni, így jövõre is szeretettel várnak mindenkit a tagintézménybe.
Menyhárt Daniella
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Pörkölt, palacsinta, gumicsizma
Hajítottak már gumicsizmát Pálfán? A
már harmadik alkalommal megrendezett
pinceszer többek között ehhez is jó terepet
adott. Parkolás után egybõl szembetûnõ
volt az elsõ sátor, amivel találkoztunk: kis
szakácsok sora állt serpenyõvel a kezében
és várta a „megrendeléseket” – õk voltak a
Palacsintás Királyok, akiknek az egyforma
pólójukon kívül séfsapkájuk és névkártyájuk is volt. Az elsõ dolog, amit aznap
Pálfán kóstoltam, az õ túrós palacsintájuk
volt, amelynek ízét még most is a számban
érzem. Továbbmenve érdekes sátornevekkel találkoztam: Jöttmentek, Bácsika és
Bácsikák stb. Mindenhol fõtt valami, aminek messze szállt az illata a pálfai Öreg-hegyen.
A szervezõket idén is könnyû volt felismerni, mert piros színû pólóikkal mindig kitûntek a tömegbõl, ráadásul szép számban
voltak, így mindenkit el tudtak igazítani.
Közben az információs pultnál szorgosan
készültek a gravírozott borospoharak,
amelyek idén a III. Pálfai Pinceszer feliratot viselték. Ezen kívül az érdeklõdõk itt
vásárolhattak a poharakhoz tarisznyákat,
valamint akár a pincékben induló borkóstoláshoz is megvehették a támogatói
jegyeket.

A csizmadobásról nem megfeledkezve:
komoly verseny alakult ki a távot jelzõ vonalnál, mert a három legügyesebb versenyzõt díjazták a programon, éppen úgy, ahogyan az íjászverseny legjobbjait is.
De nem csak õk kaptak díjakat! Húsz csapat nevezett
a fõzõversenyre, és hozták a
háromtagú zsûri (Rucz
Jánosné, Dávid Gábor és
Vej György) elé a szebbnél
szebb és finomabbnál finomabb ételeket. Két kategóriát különített el a döntõbizottság: „marhapörkölt” és
„egyéb étel” kategóriákba
sorolták a finomságokat. A
már említett palacsintán kívül volt sültes tál, leves, pogácsa és fonott kalács, de a
pörköltek is a legkülönfé-

lébb tálalással érkeztek az asztalokra. Volt
cipóba töltött pörkölt, volt, amelyik mellett pogácsa, savanyúság és egy váza virág
is helyet foglalt, de a legegyszerûbb tányérok is elõfordultak. A kóstolás második felében kérdeztem a zsûrit a benyomásaikról. „Nehéz helyzetben vagyunk, még nem
találkoztunk olyan étellel, ami ne lett volna jól elkészített!” – mondta Gábor, a zsûri
egyik tagja. Hozzátette, hogy a tavalyi ételekhez képest nagyon sok javulás mutatkozik, csak egy-két helyen bántak finoman a
sóval. Noha a végére aztán megérkezett
egy „túlborsozott” kivétel, a bírák nagyon
meg voltak elégedve az idei felhozatallal.
Ruczné Irénke néni arról beszélt: érdekes
volt, hogy a zsûri ízlése mennyire megegyezett: hol az egyikük, hol a másikuk adott
egy-egy ponttal többet, így aztán valóban
nehéz volt a döntés. A „marhapörkölt” kategóriában elsõ lett a Villámtesók csapata,
második a Bácsika és Bácsikák, míg a harmadik helyet az „1.” nevû csapat vihette el.
Az egyéb kategóriában a Pálfai Polgárõrség állhatott a dobogó második fokára,
míg az elsõ helyet a korábban már említett
Palacsintás Királyok csípték meg.
Közben fellépõk is szórakoztatták a közönséget: a cecei Búzavirág Népdalkör né-

hány tagja, miután a zsûri elé tálalták a
pörköltjüket, lementek és a csoporthoz
csatlakozva énekeltek és citeráztak a repertoárjukból.
Mindezek után kinyitották kapuikat a
pálfai pincék is, ahol több helyen muzsikaszóval várták a gravírozott borospoharakkal betérõket.
Markó Norbert és Patkós Attila szervezõcsapata idén is kitett magáért. Az
Öreg-hegyre a gyönyörû kilátás miatt is érdemes visszatérni, de ha a pinceszerrel van
egybekötve a kirándulásunk, akkor biztosan nem megyünk haza éhesen, keserû
szájízzel.
Menyhárt Daniella
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Gödör Bence kézikapus
Több tehetséges fiatal él közöttünk, akik itt
cseperedtek fel, itt indult el egészen kiskorukban sport- illetve mûvészeti pályafutásuk,
amit egyre magasabb szinten sajátítanak el és
gyakorolnak. Most GÖDÖR BENCÉT szeretném bemutatni kedves Olvasóinknak, aki a
kézilabdapályán a kapuban érzi magát a legjobban, és jelenleg Veszprémben tanul a
Medgyaszay István sportgimnáziumban.
Gödör Bence: – Ez egy 5 éves iskola, ahol
legfõképpen a nyelveket – angolt, németet
– és a testnevelésórákat részesítik elõnyben.
– A két nyelv miért fontos számodra a sport
mellett?
– Ha valakinek nem sikerül esetleg, hogy
sportoljon, akkor a munkájában sokkal nagyobb elõny, ha több nyelvet is beszél.
– Miért 5 éves? Ad valamilyen szakképzettséget?
– Ha elvégezzük az 5 éves iskolát, akkor
kapunk egy középfokú edzõi papírt, amivel el is lehet helyezkedni, de tovább is lehet tanulni. Az elsõ év az úgynevezett 0. év,
amikor nagy óraszámban tanuljuk a nyelveket. Egy héten 14 angol van meg 5 német, és minden nap van testnevelés.
– Hányadik osztályos vagy?
– Most voltam 0. osztályos.
– Milyen volt Sárbogárdról elmenni egy távolabbi városba, el édesanyádtól, a nagyszülõktõl?
– Az elsõ napok voltak nehezek a kollégiumban, amikor meg kellett szoknom, hogy
egyedül vagyok, saját magamért felelek.
Senki nem tette oda a ruhát, nem igazította meg az ágyamat, nem vitt el az iskolába;
ezeket magamnak kellett megtenni. Szokatlan volt, de hamar belerázódtam. Sokat
segítünk egymásnak a többiekkel.
– Sárbogárdról más nem ment oda rajtad kívül?
– De. Hári Levente a csapattársam, Rohonczi Gergõ pedig Balatonfüreden kézilabdázik.
– Õk egyébként is jó barátaid voltak?
– Igen, szorosan tartjuk a kapcsolatot már
elég régóta.
– Kapusként képezed magad. Kipróbáltad
magad a különbözõ pozíciókban a pályán?
– Nem, a legelsõ edzés óta kapus vagyok,
soha nem voltam mezõnyjátékos.
– A tanár osztott be téged a kapuba?
– Nem, én szerettem volna. Láttam kézilabda-mérkõzéseket, nagyon tetszett,
ahogy mozogtak, látványos volt. Amikor
megtudtam, hogy az iskolában lesz szivacskézilabda, szerettem volna kipróbálni, és
bent ragadtam.
– Ne feledkezzünk meg róla, hogy édesanyád,
Hári Brigitta is eléggé jó kézilabdás volt annak idején az általános iskolában. Motivált
édesanyád kézilabdamúltja?
– Szerintem igen, mivel õt is érdekli a kézilabda, gyakran néz velem meccseket.

– Hány éves korodban kezdted el a szivacskézilabdát?
– 3. osztályban, 8-9 évesen.
– A szivacskézilabda mennyiben volt más?
– Kisebb a pálya széltében és hosszában is,
és kisebb, mûanyag kapura játsszák. A normális kézilabdában 6+1 a létszám, a szivacskéziben 3+1.
– A szivacskézilabdában nagyon szép szintig
mentetek el.
– Regionális döntõkig meneteltünk. Jobb
csapatok között játszottunk (mint az Éles
Kézisuli, egy másik veszprémi egyesület,
ami azóta már felbomlott), akik válogatták
a gyerekeket. Mi meg a miklósi iskolából,
Mészölybõl próbáltunk helyt állni kevesebb edzésszámmal. De szerintem egészen
tehetséges, jó kis csapat volt. Szerettem.

– Kik voltak az edzõk?
– Killer Gáborné Marcsi néni és Sárközi
Kati néni.
– A pályaválasztásnál gondolkoztál más
irányban is?
– Ha nem kézilabdáznék, nem tudnám
annyira elképzelni magam más területen.
Ez hozzám nõtt, régóta csinálom, nagyon
szeretnék ezzel foglalkozni.
– Milyen szinten?
– Legalább úgy, hogy normális szinten tudjak az NB I-ben kézilabdázni.
– Most a veszprémi csapattal milyen szinten
játszotok?
– Az idei csapat szerintem az elmúlt években az egyik legjobb csapat, ami összejött a
veszprémi utánpótlásban. Veretlenül zártuk a bajnokságot, de így is csak a 3. helyet
sikerült megszereznünk. Mert a mi bajnokságunkban van egy alapszakasz, ahol
játszottunk 30 meccset kb., utána az alapszakasz elsõ 6 helyezettje egy másik csapat
elsõ 6 helyezettjével játszik egy rájátszást,
és onnan az elsõ 3 följut egy döntõbe, aho-

va 3 helyrõl jönnek a csapatok, tehát ez egy
6-9 csapatos torna.
– Országos, vagy regionális?
– Országos.
– Ifjúságiban játszol?
– Nem, ez serdülõ, de az ifjúsági bajnokságban is szoktam szerepelni.
– Nemzetközi táborban, bajnokságban, vagy
hasonlón vettetek már részt?
– Rendszeresen veszünk részt a Veszprémmel ilyen eseményeken. Legfõképp
Horvátországban, illetve a környezõ országokban, Szlovéniában, Szerbiában.
Minden évben járunk Németországba,
Magdeburgba is.
– Milyenek a tanulmányi eredményeid a sport
mellett?
– A mi edzõnket különösen zavarja, ha valaki bukásra áll, vagy gyengébb az átlaga,
mint a többi gyereknek, úgyhogy muszáj
tanulni.
– Azért kérdeztem ezt, mert sokszor hallani,
hogy a sport jó hatással van a tanulásra,
összeszedettséget, motivációt ad az embernek.
– Nálam úgy van, hogy ha minden rendben
van a kézilabdában, a pályán, az edzéseken, akkor a dolgozataim látványosan jobban szoktak sikerülni.
– Kik tanítanak téged a kézilabdában, akik
említésre méltók?
– A serdülõcsapatban Tombor Csaba az
edzõnk, õ Balatonfüreden kézilabdázott
rengeteg esztendeig, az NB I-ben 20 évig,
jelentõs jobb szélsõ volt a magyar kézilabdában. Éles Józsefet szerintem nem kell
bemutatni. Szathmári János 300-szor volt
magyar válogatott, õ a kapusedzõm. Gulyás Péter napjainkban szerintem az egyik
legjobb jobb szélsõ Európában. Õk foglalkoznak velem komolyan.
– Jársz meccsekre nézõként?
– Veszprémben a nagy csapat mérkõzéseire rendszeresen kijárok, illetve ha itthon
vannak olyan események, mint például a
nõi Eb. A nõi kézilabdát annyira nem szeretem, de a hangulat miatt azokra is érdemes kijárni.
– Hogyhogy nem szereted a nõi kézilabdát?
Ha másért nem, a csinos lányok miatt…
– A csinos lányok miatt remek a nõi kézilabda, de a játékkép alapján nem tudom
megnézni a meccseket. Sok technikai hiba
van.
– Gyakran jársz haza Veszprémbõl?
– Ez meccsfüggõ. Általában 2-3 hetente járok haza. De van, amikor ott vagyok 4-5
hetet is Veszprémben, és van, amikor minden héten haza tudok jönni.
– Nem is kérdezem, mi a szabadidõs tevékenységed, mert magáért beszél: a kézilabda minden formában.
– Igen. Szeretek pihenni, de akkor is inkább kézilabdameccset nézek, játékosokról szoktam könyvet olvasni, interjúkat
nézni.
Hargitai–Kiss Virág
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Cserélt rendszám

KÉK
HÍREK
Bántalmazó apa
Nagylókról érkezett bejelentés június 4-én
az esti órákban családi veszekedésrõl. A
bejelentõ elmondta, hogy 59 éves édesapja
a délután folyamán bántalmazta, a bejelentéskor pedig rájuk törte az ajtót. A bántalmazó a kiérkezõ rendõrök jelenlétében
is szidalmazta, életveszélyesen megfenyegette lányát és volt feleségét. Ezt követõen
az agresszív férfit a rendõrök elõállították
a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra, ahol a
meghallgatásokat követõen ideiglenes
megelõzõ távoltartást rendeltek el az édesapával szemben.

Elfogták, majd szabadon
bocsátották
A járõrök június 5-én Sárbogárdon a Bercsényi utcában igazoltattak egy 19 éves
simontornyai férfit. Az ellenõrzés során
megállapították, hogy a fiatal ellen a Sárbogárdi Rendõrkapitányság elfogatóparancsot adott ki. Ezután a férfit a rendõrök
elõállították a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra, ahol lopás vétsége elkövetésének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd szabadon bocsátották.
Június 7-én a délelõtti órákban Sárbogárdon, az Ady Endre út és a Petõfi Sándor utca keresztezõdésében a járõrök elfogtak
egy 20 éves székesfehérvári férfit, mivel az
igazoltatás során megállapították, hogy a
fiatallal szemben a Zalaegerszegi Rendõrkapitányság vizsgálati osztálya elfogatóparancsot bocsátott ki. Ezt követõen a székesfehérvári férfit a rendõrök elõállították
a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra, ahol
hamis magánokirat felhasználásának vétsége elkövetésének megalapozott gyanúja
miatt hallgatták ki, majd szabadon bocsátották.

Jogosulatlan 90 %
Sárkeresztúron a Dózsa György úti buszmegállóban két pálfai lakossal szemben intézkedtek a rendõrök június 8-án. A jegyellenõrök kértek rendõri segítséget, mivel
a 41 éves férfi és a 28 éves hölgy a gyermeküknek 90 %-os kedvezményt jelentõ kártyát jogosulatlanul vették igénybe. Ezután
a járõrök mindkét személyt elõállították a
Sárkeresztúri Rendõrõrsre, ahol közokirat-hamisítás bûntette elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki õket a nyomozók.

A járõrök június 13-án az esti órákban Sárbogárdon a Munkácsy Mihály utcában igazoltattak egy 24 éves helyi férfit, mert járõrözés közben arra figyeltek fel, hogy az
egyik ház elõtt parkoló motorkerékpár
rendszámán a matrica le van kaparva. A
körözési rendszerben ellenõrizték a rendszámot, majd megállapították, hogy az ellenõrzött rendszám egy más típusú motorkerékpárhoz tartozik. Az igazoltatás elõtt
a sárbogárdi férfi megpróbálta kivonni
magát az intézkedés alól, távozni szeretett
volna a motorkerékpárral, azonban a járõrök ezt megakadályozták. Az ellenõrzés
során a férfi elmondta, hogy vezetõi engedéllyel nem rendelkezik, továbbá a motorkerékpáron lévõ rendszám nem arra a motorkerékpárra való. Ezt követõen a járõrök elfogták és elõállították a Sárbogárdi
Rendõrkapitányságra, majd a nyomozók
egyedi azonosító jel meghamisítása bûntettének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

Határozatszegõ
Június 15-én a délutáni órákban a járõrök
Alapon a Hold utcában intézkedtek egy 31
éves férfivel szemben. Az ellenõrzés során
megállapították, hogy a férfi megszegte a
Sárbogárdi Járásbíróság távoltartó határozatát, ezért õt a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra elõállították, majd a fenti szabálysértés elkövetése miatt szabálysértési
õrizetbe vették.

Baleset a zebránál
Június 19-én egy 66 éves nagydorogi lakos
délben Sárbogárdon az Ady Endre úton
közlekedett Opel Astra típusú személygépjármûvével. Haladása során a kijelölt
gyalogátkelõhelyen nem adott elsõbbséget
a menetiránya szerint bal oldalról érkezõ,
59 éves sárbogárdi lakos számára. A gyalogátkelõhelyen történõ átkelés közben a
gyalogosan közlekedõ sárbogárdi hölgyet
a jármû vezetõje az autó bal oldalával elsodorta. Az ütközés következtében az 59
éves hölgy a szemközti forgalmi sávban a
gyalogátkelõhely elõtt várakozó számára
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elsõbbséget biztosító Renault típusú személyautó bal elülsõ oldalának csapódott,
majd a földre zuhant. A gyalogos személyt
a mentõszolgálat 8 napon túl gyógyuló, súlyos sérülésekkel a Székesfehérvári Szent
György Kórházba szállította további ellátása miatt.

Visszaéltek a bérlettel
Sárkeresztúron a Dózsa György úti buszmegállóban intézkedtek a helyi rendõrök
június 21-én a reggeli órákban. Két fiatal
személyt igazoltattak. Megállapítást nyert,
hogy mindkét sárkeresztúri a menetrend
szerinti autóbuszon más-más személy nevére kiállított utazási bérlettel közlekedett, ezáltal a bérlettel visszaéltek. A fentieket követõen a két fiatalt a Sárkeresztúri
Rendõrõrsre elõállították, majd közokirat-hamisítás bûntette elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki õket.

Vissza a gyermekotthonba
Június 20-án Sárkeresztúron a Széchenyi
utcában a rendõrök igazoltattak egy 15
éves lányt. Az ellenõrzés során megállapították, hogy a fiatal lány az egyik sárbogárdi gyermekotthon lakója, aki engedély nélkül távozott, ezért a Sárbogárdi Rendõrkapitányság körözését rendelte el. A lányt
elõállították a rendõrkapitányságra, ahol
meghallgatását követõen nevelõjének átadták.

Körözött lány a focipályán
Június 25-én a délutáni órákban a járõrök
megjelentek Nagylókon, a Rákóczi úton
található focipályán, mivel a helyi körzeti
megbízott jelezte, hogy egy körözött személy tartózkodik ott, akit visszatart a helyszínen. Ezt követõen a járõrök igazoltatták
a 15 éves sárbogárdi lányt, majd megállapítást nyert, hogy a fiatalt a Sárbogárdi
Rendõrkapitányság eltûnés miatt körözi.
A 15 éves lányt a járõrök elõállították,
majd meghallgatását követõen szabadon
bocsátották.
Sárbogárdi Rendõrkapitányság

Tájékoztató szirénapróbáról
A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatja a lakosságot, hogy a
Paksi Atomerõmû Zrt. 30 kilométeres körzetébe esõ településeken a lakossági
tájékoztató- és riasztórendszer mûködõképességének ellenõrzése érdekében
többek között
Alap, Alsószentiván, Cece, Sáregres, Vajta
településeken csökkentett üzemû (morgató)
szirénapróba végrehajtására kerül sor
2015. július 6-án, hétfõn, 13.00 órakor.
Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy, megyei katasztrófavédelmi szóvivõ
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HÍREK, ESEMÉNYEK

Tüzet oltottak a diákok

A nyári szünetben is várja a közösségi szolgálatra jelentkezõ középiskolásokat a katasztrófavédelem Fejér megyében. A Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokságon június 22-e és 26-a között a tûzoltók
feladatával, felszereléseivel, eszközeivel és
a tûzoltási módokkal ismerkednek meg a
diákok.
Az egyhetes programon közel húsz diák
vesz részt, többségük a Sárbogárdi Petõfi
Sándor Gimnázium tanulója, de érkeztek
fiatalok a székesfehérvári Széchenyi István Mûszaki Szakközépiskolából, a dunaújvárosi Dunaferr középiskolából és a
simontornyai Vak Bottyán Gimnáziumból.
A hét elsõ felében az elméleti és gyakorlati
foglalkozásokon a tûzoltó-parancsnokság
munkatársai áttekintést adtak a katasztrófavédelem szervezetének felépítésérõl és
feladatrendszerérõl. A diákok megismerték a tûzoltók felszereléseit, belebújhattak
a védõruhákba, és többen a légzõkészüléket is kipróbálták. Az egyik legizgalmasabb
feladatnak
az
úgynevezett
tálcatûzoltási gyakorlat bizonyult, amelynek során a porral oltó készülék használatát is elsajátították a fiatalok. Emellett
tömlõt gurítottak, amelyek összekapcsolásával „sugarat” szereltek, és a végén a sugárcsövet is kipróbálva vízzel locsolhattak.

A polgári védelmi témakör részeként megtanultak homokzsákból gátat építeni, az
iparbiztonsági foglalkozásokon pedig a veszélyes anyagok tulajdonságaival, jelölésével ismerkedtek meg.
Az egyhetes program zárásaként a középiskolások az utolsó napon, június 26-án játékos vetélkedõ keretében „adnak számot” az elsajátított ismeretekbõl. A foglalkozásokon történõ részvételrõl a fiatalok
igazolást kapnak, amely azért különösen
fontos, mert jövõre az érettségi vizsga
megkezdésének egyik feltétele ötven óra
közösségi szolgálat teljesítése.
A nyári szünetben a Sárbogárdi Hivatásos
Tûzoltó-parancsnokság minden héten
szerdán és pénteken délelõttönként is várja a közösségi szolgálatra jelentkezõ diákokat, ahol festési és szerkarbantartási feladatokban vehetnek részt. Ezekre az alkalmakra elõzetes idõpont-egyeztetés
szükséges a 25/460-053-as telefonszámon,
vagy a sarbogard.hot@katved.gov.hu
e-mail címen. Felszerelés nem szükséges,
ugyanakkor a megjelenés megfelelõ (munka)ruházatban javasolt.
(Fotó: Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság)
Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy,
megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

2015. július 2. Bogárd és Vidéke

Idén is kell
védekezni a
parlagfû ellen!
Július elsejét követõen megkezdõdnek a parlagfüves területek ellenõrzései megyénkben
is. Dr. Sziebert Gergely, a Fejér Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és
Földmûvelésügyi Fõosztályának fõosztályvezetõje elmondta, hogy a hatóság idén is nagy
erõket mozgósít a parlagfüves területek felderítésére.
A parlagfû elleni kötelezõ védekezést törvény
írja elõ. A parlagfüves területek felderítését
és az eljárások lefolytatását végzõ hatóságok
célja továbbra sem a magas bírságok kiszabása, hanem az allergiás megbetegedésben
szenvedõ emberek érdekében a megye területén a parlagfû-fertõzöttség visszaszorítása,
a parlagfû-pollenszórás és -magképzõdés lehetõ legnagyobb mértékben történõ megakadályozása.
A földhasználók és földtulajdonosok, valamint a gazdálkodó szervezetek feladata minden év július 1-je után a parlagfû-virágbimbó
kialakulásának megakadályozása, illetve ezt
követõen idõszakos, szükségszerû irtásokkal, kaszálásokkal a parlagfûmentes állapot
fenntartása a növény virágzásának a végéig.
Fejér Megyei Kormányhivatal

Hirdetmény
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd
Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a 2015. június 12-ei ülésén elfogadta:
– a 24/2015. (VI. 24.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2015. évi költségvetésérõl szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati
rendelet módosításáról;
– a 25/2015. (VI. 24.) önkormányzati rendeletet a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés díjáról;
– a 26/2015. (VI. 24.) önkormányzati rendeletet a jármûvek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérõl;
– a 27/2015. (VI. 24.) önkormányzati rendeletet a helyi lakáscélú támogatásról;
– a 28/2015. (VI. 24.) önkormányzati rendeletet Sárbogárd város díszpolgári címének és
kitüntetéseinek alapításáról és adományozásáról;
– a 29/2015. (VI. 24.) önkormányzati rendeletet a köztisztviselõk díjazásáról;
– a 30/2015. (VI. 24.) önkormányzati rendeletet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról;
– a 31/2015. (VI. 24.) önkormányzati rendeletet a közterületek elnevezésérõl és a házszámozás rendjérõl.
A rendeletek megtekinthetõk ügyfélfogadási
idõben a polgármesteri hivatal szervezési
csoportjánál.
Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

Bogárd és Vidéke 2015. július 2.
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Mészölyös hírcsokor
Táboroztunk!
5 napos nyári táborunkat a Szelidi-tónál
töltöttük június 15-étõl 19-éig. Hétfõn délelõtt még az iskolapadokban gyûrtük a
tanév utolsó napját, késõ délután pedig
már birtokba vettük a Lepke Üdülõt 27
gyerekkel és 2 pedagógussal.
Sárbogárdról még esõben indultunk, de az
idõjárás egész héten kegyes volt hozzánk,
így már az elsõ este megmártózhattunk a
tó vizében. Mindenki addig gázolhatott a
vízbe, ameddig a rövidnadrágja engedte.
Másnap az elsõ tábori programunk a fazekasmesterség megismerése volt. Mindenki
kipróbálta a fazekaskorongot, készített
magának egy-egy agyagedényt. Közben
sok érdekes információt megtudtunk errõl
a népi mesterségrõl az agyag kibányászásától kezdve a kész kerámiáig. Vacsora
után kalocsai tányért festettünk, mindenki
hazahozhatta a saját remekmûvét.
A fiúknak horgászengedélyt és haleledelt
szereztünk. A Miki vezette horgászcsapat
naponta többször lement a tóra. Kitartásuk két nap után eredményt hozott, akkor
már halat is fogtak. Este nagyon jól szórakoztunk a számháború során, ezért több
fordulót is játszottunk.
Szerdán délelõtt ügyességi feladatokkal
szereztünk cukorkákat: idõre hulahoppoztunk, megállás nélkül sétáltunk a gólyalábakon fel-alá. Délután két lovas kocsi jött
értünk. Bakodpusztára kirándultunk, ahol
fantasztikus lovas programon vettünk
részt. Elõször körbevittek minket a birtokon, megnéztük a szürke marhákat, rackajuhokat, mangalicákat, a gyönyörû lovakat. Ezután kezdõdött a bemutató: a csikósok a karikás ostorral, a négyökrös szekér,
a parasztszekér a hátaslovakkal, a négylovas úri hintó, a csacsifogat, a magyar pusztatízes, ami a bemutató leglátványosabb
eleme volt. Egy csikós állt két lovon, melyek elé további nyolc ló volt befogva. A táborlakók közül Nandának és Sanyinak sikerült megszólaltatnia a karikás ostort.
Késõ este lementünk a tóparti játszótérre,
majd egy világítás nélküli parkban éjszakai
bújócskát játszottunk. Néhányunknak sikerült tényleg jól megijesztenie a másikat.
Csütörtökön is mozgalmas napunk volt,
ekkor fáradtunk el a legjobban. Délelõtt
megtettük a 2 órás „tótúrát”, melynek során végigmentünk a Kékmoszat tanösvényen, csónakáztunk. Megismertük a tópart és a víz csodálatos élõvilágát. Ebéd
után hatalmasat fürödtünk a tóban, s várt
még ránk egy 6 km-es gyaloglás. Kisétáltunk a Bévárdi-majorba, amely 2012-ben
kapta meg a bemutató mintagazdaság címet. Itt kiváló minõségû tenyészállat-elõállítással, francia lakon juhokkal foglalkoznak. A fejõházban Európa egyik legkorszerûbb fejõrendszerét figyelhettük
meg mûködés közben. A takarmányt is saját maguk állítják elõ a tenyészetnek, ezen
kívül õshonos állatokat is tartanak. A lefejt
birkatej egy részébõl saját kezûleg túrót és

sajtot készítenek, ezekbõl kóstolót is kaptunk. Feltöltõdésképpen vacsora után ismét fürödni mentünk, késõbb pedig szalonnát sütöttünk. Sanyi elmondott egy
utolsó esti mesét. A Szelidi-tó rémérõl kitalált történetein jókat nevettünk esténként.
A péntek reggeli csomagolás és faháztakarítás után volt még egy utolsó feladat: a tábori mesékben szereplõ szörnyet – fedõneve: Buborék – kellett lefesteni. Ez minden
csapat számára szórakoztató kihívást jelentett. Útközben még megálltunk
fagyizni Dunaföldváron. Sok szép emlékkel, rengeteg élménnyel érkeztünk haza.
Köszönjük a szülõknek a sok tartós élelmiszert, amiket a fõétkezések között, mellett,
elõtt és alatt fogyaszthattunk. Köszönjük a
sárbogárdi önkormányzatnak, hogy anyagilag támogatta iskolánk alapítványát,
hozzájárulva ezzel a táborozó gyerekek
színes programjaihoz. Jövõre ismét táborozunk!
Niki néni és Erzsi néni

PontVelem
– országos harmadik!
Ökoiskola lévén mindent megteszünk környezetünk védelméért. Csatlakoztunk a
PontVelem Okos Programhoz, amely a tudatos diákok és iskolák programja. Célja,
hogy felhívják a figyelmet és ösztönözzék a
gyermekeket a szelektív hulladékgyûjtésre, ezáltal az okos, környezettudatos életvitelre. A PontVelem akciók során a gyermekek egyénileg és iskolai csoportok részeként gyûjtenek használt elemeket,
aludobozokat és elektromos hulladékot. A
versenyben résztvevõ diákok pontokat
kapnak teljesítményükért, amiket értékes
nyereményekre válthatnak be, így játékosan ösztönzik a diákokat a szelektív hulladékgyûjtésre. Az akciónak óriási eredménye, hogy a gyerekek nemcsak gyûjtik a
természetet terhelõ anyagokat, hanem tudatosabbá is válnak azok használatával
kapcsolatban. Ráadásul a tanulók leggyakrabban felnõttek segítségét kérik az akció
megvalósításához, így gyakran éppen a
gyerekek azok, akik környezetvédelemre
tanítják a felnõtteket. A PontVelem Okos
Program a veszélyes – de a gyûjtés során a
gyermekekre veszélytelen – anyagok szedése mellett szükség szerint pénzügyi oktatásban is részesítik a tanulókat. Az összegyûjtött és beváltható pontokért nem minden esetben választanak ajándékokat a
gyermekek, hiszen az így elért eredményeiket felajánlhatják karitatív célokra is a
Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak.
A PontVelem általános iskolák közötti országos használttelefon- és használtelem-gyûjtõ versenyben iskolánknak az
idei évben sikerült megszereznie a 3. helyet! A gyûjtés nem volt könnyû feladat. A
több száz kiló használt elem és a sok telefon nagy részét a szülõk segítségével Móré
Zita és Zsebõk Laura adták le. A díjkiosz-

tó ünnepségre Budapesten a Duna Palota
egyik csodaszép termében került sor. Az
iskolánkat képviselõ Zita és Laura 50.000
Ft-os Samsung-utalványt, valamint 10.000
Ft értékû Libri-könyvutalványt vettek át
Matolcsy Miklóstól, a PontVelem
Nonprofit Kft. ügyvezetõ igazgatójától.
Emellett sok szép PontVelem-es ajándék
(elemgyûjtõ táska, pénztárca, fejlámpa
stb.) került az egyéni ajándékcsomagokba,
aminek a gyerekek nagyon örültek.
Toldi Lászlóné

Ügyes kezek
Intézményünkben kiemelt terület a tehetséggondozás, amelynek keretében június
22-e és 26-a között 5 diákunk részvételével
„Ügyes kezek” címmel képzõmûvészeti tábort tartottunk, kiscsoportos mûhelymunka formájában. Az NTP-EFP-14 pályázat
segítségével megvalósított, nagyobb forrásigényû technikák sokszínûsége növelte
a diákok kreativitását, produktivitását, ötletgazdagságát, vizuális kifejezõ képességét, egyszersmind bõvítette mûvészettörténeti ismereteiket.
Az iskolánkban lebonyolított gyöngyfûzést, szövést, üvegfestést, panno-festést
egynapos budapesti tanulmányi kirándulás színesítette. Ezen a napon ellátogattunk az Iparmûvészeti Múzeumba, ahol
múzeumpedagógiai foglalkozással egybekötve megtekintettük az Iszlám Mûvészet
tárlatot, majd a Made By You kerámiafestõ alkotómûhelybe vezetett utunk, ahol
mindenki megfesthette az általa kiválasztott kerámiát szakszerû segítség mellett.
Az együtt töltött egy hét alatt színvonalas
egyéni produktumok születtek, amelyeket
szeptemberben iskolánk tanulói egy kis kiállításon ismerhetnek meg.
Ambróziné Mikuli Margit és Nagy Orsolya
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Szent László tiszteletére
A róla elkeresztelt sárbogárdi templomban Szent László király emléke
elõtt adóztunk tisztelettel a legkifejezõbb módon: muzsikával, neve
napján, szombaton délután.
A zenés áhítat egyike volt a Szent
László-napi programoknak, amiket
a helyi katolikus kórus, a római katolikus plébánia és a Sárbogárdi Katolikus Kórusért Egyesület szervezett.
Ludwig van Beethoven Egmont-nyitánya csendült fel kezdésként
Pálóczy Júlia és Molnár Marcell
zongoranégykezese révén, majd Mészáros János címzetes apát, h. esperes, plébános mondott köszöntõt.
Ismét hangszeres zene következett.
A sárbogárdi közönség által jól ismert Molnár Marcell, a Liszt Ferenc
Zenemûvészeti Egyetem virtuóz
hallgatója örvendeztetett meg minket egy könnyed szvittel (Bach:
g-moll angol szvit I. tétel) és
Johannes Brahms H-moll rapszódiájával.
E ráhangolódás után a Huszics Vendel
Kórus egy bensõséges hangulatú darabbal,

Boksay János Szent Isten címû kórusmûvével magasztalta a Mindenhatót, majd
Wolfgang Amadeus Mozart Ave Verum
címû mûve és Charles Gounod miséje

Búcsúzás

„Bárcsak félnétek az Urat, és szolgálnátok
neki, az õ szavára hallgatnátok, és ne lázadnátok fel az ÚR parancsa ellen, hanem
követnétek Isteneteket, az Urat ti is, meg a
király is, aki uralkodik fölöttetek!” Sám. I.
12. 14 vers
Vasárnap délelõtt rendhagyó istentiszteleten vehettünk részt a sárbogárdi református templomban. Elbúcsúzott Sándor Levente lelkipásztor, aki júliustól egy másik
településen, Szadon folytatja lelkészi szolgálatát.
Sándor Levente prédikációjában búcsúzásról szólt – hisz a búcsúzás életünk része
–, annak nehézségérõl, fájdalmáról, az újrakezdésrõl, valamit az új élet reményérõl.

De a legfontosabb az, hogy életünk bûneitõl kell örökre búcsúzni.
Dömök Péterné verssel, az ifjúsági csoport
énekkel, Nagy József és Nagy Gábor fájó
szívvel búcsúzott a fiatal családtól. Nagy
Gábor, a presbitérium tagja kitért a 6 év áldozatos munkájára, és beszélt a számtalan
egyéb teherrõl is, mely a lelkészi szolgálat
velejárója.
Az istentiszteletet követõen, a délután folyamán családi napot rendeztek a gyülekezeti háznál.
Isten segedelmével sok erõt kívánunk Sándor Leventének és családjának szolgálatuk
további végzéséhez!
Mágocsi Adrienn

hangzott el elõadásukban, Huszics
Vendelné vezényletével, Molnár Marcell
zongorakíséretével.
A katolikus kórus fellépése elõtt Johannes
Brahms A-dúr szonátájának III. tétele
csendült fel Pálóczy Júlia és Németh Gábor (ugyancsak a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem hallgatói) zongora–hegedû
kettõse által.
A Schola Catholica Kamarakórus illetve
karnagyuk, Bakonyi István több különleges kortárs mûvet is válogatott repertoárjába erre az alkalomra: Bartók Béla–Tóth
József: Veni Sancte Spiritus, Jaakko
Mäntyjärvi: Ave Maria, Arvo Pärt:
Bogorogyice, Stephen Hatfield: Dubula.
Egységes hangjuk, a nagyszerû mély baritonok szépen csengtek a templom falai között.
Végül a két kórus együtt szólaltatta meg
Jacques Arcadelt Ave Maria és Daniel L.
Schutte Engem küldjél Uram címû mûvét,
szintén Molnár Marcell kíséretében.
Ebben az esztendõben is kellemes zenei–lelki élménnyel gazdagodtunk a Szent
László-napi koncerten.
Hargitai–Kiss Virág

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

ROSTÁS JÁNOSNÉ,
született OROSVÁRI MÁRIA
életének 80. évében
2015. június 27-én
elhunyt.
Temetése július 4-én 13 órakor lesz
a pusztaegresi temetõben.
Gyászoló család
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Tanulságok
az örök életrõl
Az idei alapi férfikonferencia kezdete
elõtti névsorolvasáskor meglepõdtem,
hogy a tavalyi alkalomhoz képest úgy tûnt,
valamivel kevesebben jöttek el. Aztán amikor Jákob Zoltán segítségével
három éneket tanultak meg
(vagy ismételtek fel) a megjelentek, akkor értettem meg igazán, hogy nem érdemes számszerûsíteni azokat, akik ott vannak – mindenki Isten elé járult
és egységként léptek be az alapi
református templom kapuján.
A templom úgy harsogott a sok
férfi énekhangjától, hogy még a
falak is beleremegtek. Jákob
Zoltán az örök élethez kapcsolódó énekeket választott, amelyeknek történetére és jellegzetességeire is kitért. A
Mennyben fenn a trónusnál címû ének
alatt az ember teljesen megkönnyebbült.
Nagy Richárd kezdõ áhítata után Szénási
László református lelkipásztor tartott elõadást, amely kezdetben a „Mit tanít a Biblia az örök életrõl?” címet viselte, ám a lel-

kész a bizonyságtétele elején elmondta, hogy nem
tudná felvállalni ezt a hatalmas témát, így ennek egy
szeletérõl beszélt a hívõknek. Szentendrén szolgál jelenleg, ám felesége és õ maga is Rétszilasról származnak, így hazatérésével kapcsolatos érzéseirõl is beszélt. Azt a kérdést
is felvetette, hogy vajon miért csak az ember tudja, hogy egyszer majd meg fog halni,
és miért gondolja egyáltalán, hogy meg fog
halni, hiszen „aki Jézus Krisztusban hisz,
ha meghal is él”. Elõadása egyik fõ kérdése
az volt, hogy mire is épül a keresztény ember örök életben való reménysége. A válasz: Jézus Krisztus halálból való feltáma-

dására és az õ ígéreteire. A darwinizmussal
és a fizikai felfedezésekkel támasztotta alá
a mai ember örök életbe vetett hitét. Elmondta, hogy az az ember, aki teljes lelkével hisz Istenben, már tudja, hogy a nem hívõknek már a földi létben sincs teljes életük, nemhogy a halál után.
Vannak emberek, akiknek a társasága felüdítõ, bármennyi idõrõl beszélünk is – hasonlóképpen érezhetünk akkor is, amikor
Jézus felé nyitjuk a szívünket.
A prédikáció után a jelenlevõket öt csoportba osztották, melyekben az ebéd után
csoportvezetõk segítségével a felmerülõ
kérdésekrõl beszélgettek. A záró istentiszteletet Szabó Ferenc tartotta.
Menyhárt Daniella

Helyek, amiket érdemes látni Fejér megyében
A Vértes déli peremén áll CSÓKAKÕ vára, hangulatos szõlõskertek felett. A középkori eredetû, a török idõkben is használt vár hófehér falai csak úgy világítanak
az erdõs környezetben. A hányatott sorsú,
többször gazdát cserélt vár az 1990-es
évekre veszélybe került. Felverte a gyom,
falai, bástyái olyannyira balesetveszélyessé
váltak, hogy be kellett tiltani a látogatását.
1995-ben alakult meg a Csókakõi Várbarátok Társasága, amely társadalmi munkával, tagdíjak és adakozások segítségével elkezdte megmenteni a romot. Több falrész
helyreállítása után 2013-ban elkészült a
felvonóhíddal, rostéllyal, kapuszárnyakkal
ellátott kaputorony is. A további tervek
között szerepel a vár területén található
különleges kápolna helyreállítása, az ágyúállás rekonstrukciója, a kápolnáig vezetõ
lépcsõ befejezése, illetve a várban feltételezett török kori mecset területének régészeti feltárása. A felújítási munkák alatt a
vár saját felelõsségre, belépõ nélkül
látogatható.
SZÉKESFEHÉRVÁRON számtalan érdekes látnivaló van, de családi programnak
az Öreg-hegyen épült Bory-vár a legizgalmasabb. Bory Jenõ a hangulatos lovagvárat maga tervezte és az 1930-as évektõl
maga építette szobrai és felesége festményeinek kiállítóhelyéül. Az építkezést 40
nyáron keresztül egymaga végezte. Az egyre burjánzó várban mûtermeket, loggiákat, 100 oszlopos udvart, fülkéket, tornyokat alakítottak ki, melyek között mintegy

500 mûtárgyat helyeztek el. A ház urának
és úrnõjének alkotásain túl neves mesterek, például Székely Bertalan és Csók István alkotásai is megtalálhatók. A nyitva
tartás és a jegyárak a honlapon vannak feltüntetve.
Egy másik különleges látnivaló a városban
a Fekete Sas Patikamúzeum, ahol a két évszázados mûködés történetével ismerkedhetünk meg, eredeti berendezések közt. A
barokk stílusú patikaberendezés Baumgartner Bernát jezsuita asztalosmester fafaragómûhelyébõl származik, de vannak
itt egyéb érdekes bútorok is, illetve évszázados patikaedények. A két helyiség ódon
falai közt úgy érezhetjük, hogy itt megállt
az idõ.
GÁNTON az elhagyott bauxitbánya különös, holdbéli tájra hasonlít. 1926 novemberében kezdõdött meg a bauxitbányászat
Gánton, és egy idõben ez Európa leggazdagabb bauxitbányája volt. A bányát 1962
végén bezárták, emlékét egy kis múzeum
õrzi. A bizarr bányagödörben egy 3,5 kilométeres tanösvényt alakítottak ki, 13 állomással. Az alapkõzet (dolomit) színárnyalatai a különbözõ ásványok miatt a sárgástól egészen a lilás pirosig terjednek. Késõ
délután, a lemenõ nap fényében érdemes a
tájat fotózni.
VÉRTESKOZMA megér egy kitérõt.
Gondosan kialakított szerkezetével és példaértékûen rendben tartott házaival biztosan ott van a tíz legszebb magyar település

között. A több évszázados német parasztházak, ácsolt kerítések és kerekes kutak
között olyan, mintha egy skanzenben sétálnánk, pedig ez egy élõ falu, ahol gondosan ügyelnek a hagyományos építkezésre.
MARTONVÁSÁR neve összefonódik a
Brunszvik családdal. Brunszvik Antal Mária Terézia királynõtõl kapta a grófi címet
és vele együtt a martonvásári birtokot. A
XIX. század elsõ évtizedében Beethoven
is többször megfordult a kastélyban mint a
Brunszvik lányok zongoratanára. A híres
zeneszerzõ 1806-ban itt fejezte be az
Appassionatát, melyet Brunszvik Ferencnek ajánlott.
A fáma szerint Beethovent a 21 éves
Jozefinhez gyengéd szálak fûzték, errõl tanúskodik az a 14 levél, amely a XX. század
elején került elõ. Ma a kastély néhány termében Beethoven-emlékmúzeumot alakítottak ki, ahol a család nõtagjainak Beethovennel folytatott levelezését, valamint
a mûvész és a család életével kapcsolatos
dokumentumokat mutatják be. A kastélyhoz 70 hektáros, angolkert stílusú park tartozik, ahol a romantikus tó körül számos
különleges fafajta ad árnyékot (tiszafa, atlaszcédrus, mocsárciprus stb.). A park közepén átfolyó Szent László-patak vizének
felduzzasztásával létrehozott tavon egy kis
sziget emelkedik, melyen szabadtéri színpadot alakítottak ki. A kastély kertje szabadon látogatható.
Forrás: internet
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HÁZIORVOSI RENDELÉSEK
Dr. Csanádi József háziorvos
a Sárbogárd, Ady E. út 79. szám alatt (SZTK), a 2. emeleten rendel. Tel.:
06 (25) 462 641. H: 8-12, K: 12-15.30, Sze: 8-10, Cs: 8-12, P: 8-12.
Nagyhörcsök: Sze: 10.30-12.00.

Dr. Farkas János háziorvos
Sárbogárd, István u. 96. Tel.: 06 (25) 466-597: H-K: 8-12, Sze: 12-16,
Cs-P: 8-12.

Dr. Horváth Endre háziorvos
Pusztaegres, Köztársaság tér 10. Tel.: 06 (25) 470-007, mobil: 06 (30)
2373-700. H: 8-15, K-Sze-Cs: 8-12, P: 10.30-12.30. Sárhatvan: P: 8-10.

Dr. Jarabin János háziorvos
Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25) 467-339: H-K-Sze: 8-12, Cs:
11.30-15.30, P: 8-12.

Dr. Nemes Mária háziorvos
a Sárbogárd, Ady E. út 79. szám alatt (SZTK), a 2. emeleten rendel. Tel.:
06 (25) 461 742. H-P: 8-11.30. Csütörtökön terhestanácsadás: 12-13.

Dr. Oroszlány László háziorvos
a Sárbogárd, Ady E. út 79. sz. alatt (SZTK), a 2. emeleten rendel. Tel.:
06 (25) 460 165. H-K-Sze: 8-12, Cs: 8-11, terhestanácsadás 11-13-ig, P:
12-15.

Dr. Somogyvári Katalin háziorvos
a Sárbogárd, Tompa M. u. 2. sz. alatti orvosi rendelõben rendel, tel.: 06
(25) 460 013. H: 12.30-15.30, K-Sze-P: 8.30-11.30. Rétszilas, Fehérvári
u. 95.: Cs: 9.00-11.00. Rendelkezésre álló idõ: H-P: 7.30-15.30

Dr. Abdalla Roshdi házi gyermekorvos
a Sárbogárd, Tompa M. u. 2. sz. alatt rendel, tel.: 06 (25) 463 489; Töbörzsök, Szt. István u. 96., telefon: 06 (25) 465 080.
hétfõ: 8.00–11.00, Tompa M. u. 2.; kedd: 8.00–11.00, Töbörzsök, Szt. István u. 96.; szerda: 8.00–11.00, Tompa M. u. 2.; csütörtök: 8.00–11.00,
Töbörzsök, Szt. István u. 96.; péntek: 8.00–10.00, Tompa M. u. 2.; 11.00–
12.00, Töbörzsök, Szt. István u. 96. Tanácsadás: kedd: 11.00–12.00,
Töbörzsök, Szt. István u. 96., szerda: 13.00–14.00, Ady E. út 126.

Dr. Mányoki Lídia házi gyermekorvos
Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25) 468 214. H: 8-11, K: 13-14,
Sze: 8-11, Cs: 10-12, P: 8-11, tanácsadás: Cs: 8-11. Tel.: 06 (30) 573
4908. Sárbogárd, Ady E. út 79., tel.: 06 (25) 463 220. H: 11-12, K:
9.30-10.30, tanácsadás: K: 10.30-11.30, Sze: 8-11, Cs: 13-14, P: –.

KÖZPONTI ÜGYELET MINDEN NAP 15.30 órától
Ady Endre út 79-83., 06 (22) 311 104
SÁRVÍZ KISTÉRSÉGI KÖZPONTI ÜGYELET: Aba, Káloz,
Sárkeresztúr, Sárszentágota: Aba, Béke tér 2.,
06 (22) 593 010. Zöldház orvosi rendelõ.
Ügyelet munkanapokon: 16 órától másnap reggel 8 óráig, munkaszüneti napokon, utolsó munkanapokon 16 órától az elsõ munkanap reggel 8 óráig.

SÁRBOGÁRDI KÖZPONTI ÜGYELET: Sárbogárd, Hantos,
Nagylók: Sárbogárd, Ady E. út 79-83., 06 (22) 311 104.
Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel 7.30-ig,
szombattól hétfõ reggelig, 7.30—7.30-ig.

CECEI KÖZPONTI ÜGYELET: Alap, Alsószentiván, Cece,
Sáregres, Vajta: Cece, Jókai u. 11., 06 (25) 234 841.
Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel 7.30-ig,
szombattól hétfõ reggelig, 7.30—7.30-ig.

Közérdekû telefonszámok
Ha velünk vagy környezetünkben bármilyen baj van, az elsõ, hogy azonnal
feltesszük a kérdést: „Hova forduljunk segítségért?” Egy cím, egy név, egy
telefonszám ilyenkor sokat jelent, olykor az idõben érkezõ segítség életet
menthet. Úgy gondoltuk, rendszeresen, havonta közreadjuk itt azokat a
legfontosabb közérdekû információkat, melyekre bármikor szükség lehet.
Hova forduljunk...?

Ha nem mûködik az utcai közvilágítás:
Éjjel-nappali ügyelet: 06(25)433-444, 06(80)205 020. Polgármesteri hivatal: 06(25)520-200.

Ha a lakásban áramkimaradás van:
E.ON hibabejelentés: 06(80)205-020, ügyfélszolgálat: 06(40)545-545 (H-P:
7.30-20.00). Honlap: eon-hungaria.com Postacím: 7602 Pécs, Pf.:197.

Ha nem ég a gáz...!
Mûszaki hibabejelentést a következõ számon lehet tenni: 06(80)42-42-42. Ügyfélszolgálat: 06(40)220-022. (H-P: 7.30-20.00). Postacím: 7602 Pécs, Pf.:197.

Ha „süket” a telefon...!
Telefonos ügyfélszolgálat: 1443. (H-P: 8.00-18.00, Szo: 8.00-13.00) Hibabejelentés: 1445.

Ha baleset szemtanúi vagyunk...!
A rendõrség 107-es, a mentõk a 104-es, a katasztrófavédelem a 105-ös telefonszámon hívhatók. A mentõk, a rendõrség, a katasztrófavédelem egyetlen
számon is elérhetõk még: 112.

Orvosi ügyelet:
Tel.: 06 (22) 311 104.

Ha sérült, kóbor ebet, rókát látunk,
elhullott vagy elütött állati tetemet fedez fel,
hívja a polgármesteri hivatalban Mikóné Vollár Veronika Diánát:
06(25)520-261, 38-as mellék, vagy Sárközy Károly gyepmestert
06(30)342-1493

Ha valahol tûz üt ki...!
Hívják a tûzoltóságot a 105-ös, vagy a 06(25)460-053-as számon.

Ha hulladékégetést észlel:
hívja a Közép-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelõség alábbi telefonszámait:
06(22) 514-300, 06(22)514-310, 06(22)514-314.

Kéményseprés:
Kémény Zrt. 06(22)550-100

Ha nincs víz, csõtörés van a mérõórán kívül, eldugult
a kerítésen kívül a szennyvízcsatorna:
Körzetünk településein a Fejérvíz ZRt. üzemeltet. Ügyfélszolgálat munkanapokon: 7.30-14.30-ig, minden csütörtökön 7.30-18.00-ig. Hívható telefonszám:
06(25)460-101.

Ha nem viszik el a szemetet idõben,
síkos a járda, a belterületi utakon hó vagy egyéb akadály van:
Közév Kft.: 06(25)508-990, 06(25)508-991, 06(25)463-481.

Ha közúton...
(61, 62, 63-as út, kislóki, dunaújvárosi, kálozi út stb.) kidõlt fa, hó vagy egyéb
akadály van: Közútkezelõ KHT. Sárbogárd 06(25)465-126. Megyei utak esetén a 06(22)316-271, országos útinform: 06(1)3227-052, 06(1)3227-643 hívható éjjel-nappal.

Ha megbetegszik háziállata:
hívható az állatorvosi ügyelet (ld. alább, havonta közöljük az ügyeleti listát.)

Tömegközlekedés
Menetrendi információk:
távolsági busz: Alba Volán: 06(22)514-714, 06(22)506-168,
MÁV információ: 06(1) 515 9137 (állandó sárbogárdi ügyelet).
Helyi buszjárat:
Régió 2007 Kft. 8083 Csákvár, Berényi út 2072/11 hrsz.
Lics Zoltán ügyvezetõ: 06(20)6613 958

Belvíz, árvíz, vegyi stb. katasztrófa esetén:
Fejér
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság:
06(22)311-120,
06(22)512-150. Sárbogárdon polgármesteri hivatal: napközben hívható a
06(25)520-260, 06(25)520-240, egyéb idõben a katasztrófa-elhárítási bizottság elnöke: dr. Sükösd Tamás a 06(30)5300-858 számon bármikor riasztható.
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Jogosult állatorvosi
és betegellátási
ügyelet
2015. július
Július 4-5.: dr. Pátzay József, Sárbogárd, Asztalos u. 1/a, 06 (30) 6393 977;
Július 11-12.: dr. Földi József, Cece,
Köztársaság út 30/a, 06 (20) 3557 213;
Július 18-19.: dr. Szénási Károly, Sárbogárd, Tüzér u. 24., 06 (30) 8161 376;
Július 25-26.: dr. Keszthelyi Gábor,
Sárkeresztúr, Szent I. u. 3., 06 (20) 9749
065.
Illetékességi terület: Sárbogárd,
Pusztaegres, Sárhatvan, Nagyhörcsök,
Mezõfalvai Rt. Sárrét, Alap, Alsószentiván, Cece, Vajta, Sáregres, Káloz, Nagylók, Hantos, Sárosd, Sárkeresztúr,
Sárszentágota, Szabadegyháza.
A belföldi szállítást is végzik. Az élelmiszerlánc-felügyeleti ügyelet a 06 (30)
956 3168-as számú telefonon érhetõ el.
Dr. Szlávik Ferenc járási fõállatorvos,
Dunaújvárosi Járási Hivatal
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Fejér Megyei Kormányhivatal Sárbogárdi Járási Hivatala
ELÉRHETÕSÉGEK, NYITVA TARTÁS
Törzshivatal és Hatósági Osztály 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.; tel.: 06 (25) 520 291, fax: 06 (25) 520
290; hivatal@sarbogard.fejer. gov.hu; H 8.00–16.00, K 8.00–11.30, Sze 8.00–16.00, Cs 8.00–11.30,
P 8.00–11.30
Járási Állat-egészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal 7000 Sárbogárd, Ady E. út 164.; levélcím:
7001 Sárbogárd, Pf. 32.; tel. és fax: 06 (25) 508 701; bogyosg@oai.hu; H 8.00–12.00, Cs 8.00–12.00
Járási Földhivatal 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 17.; tel.: 06 (25) 508 615, 06 (25) 518 020, fax: 06 (25) 518
021; sarbogard@takarnet.hu; H 8.00–12.00, 13.00–15.30, K 8.00–10.00, Sze 8.00–12.00, 13.00–15.30,
P 8.00–12.00
Járási Gyámhivatal 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.; tel.: 06 (25) 520 291, 06 (25) 460 004, fax: 06 (25) 520
290; gyamhivatal@sarbogard. fejer.gov.hu; H 8.00–11.30, Sze 8.00–11.30, 12.30–16.00
Munkaügyi Kirendeltség 7000 Sárbogárd, Túry M. u. 3.; levélcím: 7001 Sárbogárd, Pf. 28.; tel. és fax: 06
(25) 508 175; fejermmksarbogard @lab.hu; H 8.00–14.00, Sze 8.00–14.00, Cs 8.00–14.00, P 8.00–12.00
Okmányirodai Osztály 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2., tel.: 06 (25) 520 290, fax: 06 (25) 520 290;
okmanyiroda@sarbogard.fejer.gov.hu; H 7.30–11.30, 12.30–15.00, K 7.30–11.30; Sze 7.30–11.30,
12.30–15.00, Cs 7.30–11.30, 12.30–15.00, P 7.30–11.30

KIRENDELTSÉGEK E-mail: hivatal@sarbogard.fejer.gov.hu
Alap, 7011, Dózsa Gy. u. 31., tel.: 06 (25) 221 102, fax: 06 (25) 220 370, Sze 8.00–10.00
Alsószentiván, 7012, Béke u. 56/a, tel. és fax: 06 (25) 224 501, Sze 10.00–12.00
Cece, 7013, Deák F. út 13.; tel.: 06 (25) 505 150/21, fax: 06 (25) 234 389; H 8.00–12.00, K 8.00–12.00,
Cs 7.30–16.00, P 8.00–12.00
Hantos, 2434, Nagylóki út 3., tel. és fax: 06 (25) 506 000, H 8.00–10.00
Igar, 7015, Fõ út 1., tel.: 06 (25) 506 120, fax: 06 (25) 506 100, K 7.30–9.00
Mezõszilas, 7017, Fõ út 111., tel.: 06 (25) 680 011, fax: 06 (25) 247 001/45, P 7.30–12.00
Nagylók, 2435, Hunyadi J. út 1., tel.: 06 (25) 507 350, fax: 06 (25) 507 311, H 10.00–12.00
Sáregres, 7014, Kossuth út 10., tel.: 06 (25) 509 130, fax: 06 (25) 473 005, H 14.00–16.00
Sárkeresztúr, 8125, Fõ u. 34., tel. és fax: 06 (25) 523 623, Sze 8.00–16.00
Sárszentágota, 8126, Május 1. u. 1., tel.: 06 (25) 509 428, fax: 06 (25) 509 429, Cs 8.00–12.00
Vajta, 7041, Szabadság tér 1., tel.: 06 (25) 509 720, fax: 06 (25) 509 757, Cs 13.00–15.00
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NAGYMAMA RECEPTJEI
Mediterrán zellerleves
Hozzávalók a leveshez: 10 dkg zeller, 2 db zellerlevél, 1 db paradicsom, 1 ek margarin, bazsalikom ízlés szerint, 2 ek ételízesítõ, 1 l
víz; a grízgombóchoz: 1 db tojás, 4 ek búzadara (vagy amennyit a
tojás felvesz).
A zellert megtisztítjuk és apró
kockákra vágjuk. A margarint
megolvasztjuk és megpároljuk
rajta a zellerkockákat. Rászórjuk a bazsalikomot, kevés vizet
öntünk rá, majd lefedve 10 perc
alatt puhára pároljuk. Ezután
felöntjük 1 l forró vízzel, és beleszórjuk az ételízesítõt. Amíg
felforr, a tojást felütjük, egy villával felverjük és kanalanként hozzákeverjük a búzadarát. (Akkor jó, ha lágy masszát kapunk. Ha
túl sok búzadarát keverünk a tojáshoz, akkor kemények lesznek a
gombócaink.) A levest takarékra tesszük és egy kiskanál segítségével beleszaggatjuk a grízgombócokat. Amikor a gombócok
készre fõttek, a levest levesszük a tûzrõl. Beletesszük az apró kockákra vágott paradicsomot, és lefedve 5 percig állni hagyjuk. Tálaláskor megszórjuk friss, finomra vágott zellerlevéllel.

Félórás hagymás–mustáros karaj
Hozzávalók: 50 dkg sertés-rövidkaraj, 1 db közepes vöröshagyma, 2 tk mustár, 3 ek olívaolaj, só ízlés szerint, 1 kk fokhagymabors, 2 db babérlevél, 1 db leveskocka, 1,5 dl víz.
A karajt felszeleteljük kb. 1 cm vastagon. Bedörzsöljük sóval és
fokhagymaborssal mindkét oldalukat. A vöröshagymát nem túl
apróra felvágjuk. A leveskockát feloldjuk 1,5 dl forró vízben. Felforrósítunk egy teflonos serpenyõt. Amikor forró, lehúzzuk a tûzrõl és beleöntjük az olívaolajat. Visszatesszük a tûzre és belefektetjük a húsokat. Erõs tûzön, fedõ alatt pirítjuk 3-4 percig, majd a
húsokat megfordítjuk. Szintén 3-4 percig pirítjuk, majd rádobjuk
a felaprított vöröshagymát. Fedõ alatt további 3 percig pirítjuk
közepes lángon.
Ekkor rátesszük a mustárt, elkeverjük, rádobjuk a babérleveleket, felöntjük a leveskockás vízzel, majd alacsony lángon, fedõ
alatt 15 percig pároljuk. Ezt követõen a fedõt levesszük és erõs tûzön további 3-4 percig pirítjuk. A húsokat tányérra szedjük, rálocsoljuk a hagymás–mustáros szaftot és sült újburgonyával, vagy
párolt rizzsel forrón tálaljuk.

Sült túrós palacsinta mascarponéval
Hozzávalók a palacsintához: 4 db tojás, 1 dkg gyümölcscukor, 1
csipet só, 1 ek repceolaj, 1 kk vaníliakivonat, 20 dkg tönkölybúzaliszt, 5 dl tej; a töltelékhez: 3 db tojás, 1 csipet só, 10 dkg vaj, 5 dkg
gyümölcscukor, 50 dkg tehéntúró, 20 dkg mascarpone, 1 tk
vaníliakivonat, 1 citromból nyert citromhéj, 1 ek citromlé; az öntethez: 2 dl habtejszín, 3 db tojás, 1 ek gyümölcscukor, 1 tk
vaníliakivonat.
Palacsinta: a tojásokat elkeverjük a cukorral, csipet sóval, olajjal,
vaníliával, liszttel, végül a tejjel hígítjuk. Pihentetjük legalább 1
órát. A palacsintákat olajjal kikent palacsintasütõben kisütjük.
Töltelék: a tojásokat kettéválasztjuk. A fehérjébõl egy csipet sóval
kemény habot verünk. A tojások sárgáját, a lágy vajat és a cukrot
habosra keverjük. A túrót, a mascarponét, vaníliát, citromhéjat és
citromlevet, valamint a cukros tojássárgáját kikeverjük és beleforgatjuk a felvert habot. A palacsintákat megtöltjük, négyfelé
vágjuk, és a vágási felülettel felfelé sütõtálba egymás mellé
tesszük. Ha a tál megtelt, nyakon öntjük az öntettel.
Öntet: a tejszínt, tojást, cukrot és vaníliát robotgéppel homogénre
keverjük és a palacsintákra öntjük. 170 fokra elõmelegített sütõben 20-25 perc alatt aranybarnára sütjük. Tálalásnál vaníliás porcukorral meghintjük.
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RAKOTT PALACSINTA
Ezzel a francia lánnyal tizenegy éves korában az apja közölte,
hogy kettesben Magyarországra repülnek meglátogatni a nagyszülõket. Mikor a repülõgép ereszkedni kezdett a Ferihegyi repülõtérre, a lány mellkasába „jeges fájdalom hasított”, amint felnõttként írott könyvében visszaemlékszik erre az ereszkedésre.
Ekkor tudatosult benne durván a felismerés, hogy abba az országba érkezik, ahonnan a szülei 1956 véres õszén Franciaországba
menekültek, tehát ahonnan valójában õ maga is származik.
Az említett könyv egyik példánya itt van elõttem az asztalon, az
elõbb fejeztem be az olvasását. Mondhatom, mélyen megérintett.
Megértettem belõle azt a szülési fájdalmat, amelyet egy francia
ember átél, amikor megszületik benne a saját magyarsága. A magam magyarságát is különös fénytörésben pillantottam meg a
könyv hatására. Másként éltem át azt a tudást, hogy magyar vagyok.
A lányt ugyanis kiskora óta franciának nevelték, nem akarták
megzavarni az azonosságtudatát valami kettõsséggel. Még a magyar nyelvbe sem avatták be, a jelenlétében csak franciául beszéltek a szülõk. Õ azonban titkon, az apja, anyja tudta nélkül magyarul kezdett tanulni a gimnáziumban, és fakultatív tantárgyként
érettségi vizsgát is tett belõle.
Titok. Miért óhajtja elsajátítani egy távoli, szegény ország egzotikus nyelvét Franciaország ifjú állampolgára? A könyvbõl megértjük ezt, nagyon megértjük. Mert nemcsak a nyelvrõl van ám itt
szó, nem is elsõsorban a nyelvrõl! Ilyen fejezetcímek vannak benne: Bejgli, Töltött káposzta, Galuska, és igen: Rakott palacsinta.
Továbbá a könyvecske egyik vezérmotívuma a piros paprika. Egy
nemzet közös tudatát nyilvánvalóan meghatározza a nyelv; „nyelvében él a nemzet”, hangzott el a reformkorban. A kis kötet kellõ
súllyal és kellõ árnyaltsággal fejezi ki, hogy a nemzet nemcsak
nyelvében él, hanem a töltött káposztában és a galuskában is.
„Olykor az evéssel elmondhatunk mindent, vagy szinte mindent”
– olvashatjuk az elsõ fejezet végén, a tizenharmadik lapon. Érdekes gondolat, és nem tudunk szabadulni attól, hogy méltassuk az
igazságtartalmát. A kislány szombatonként elkíséri az édesapját
egy furcsa párizsi, de magyar jellegû fûszerüzletbe, ahol a megszokott francia ízvilágtól merõben eltérõ ízek kavalkádjával találkozik. És a tulajdonos magyarul beszél a vevõhöz. Mûködésbe lép az
ízlelõbimbók hatalma és egy idegen nyelv muzsikája.
A lélek útjai kifürkészhetetlenek. Miért épült fel a diáklányban
egy hatalmas képzet, egy fantombirodalom arról a létezõrõl, hogy
„magyar”? És miért érez ellenállhatatlan vágyat arra, hogy a fantomot, árnyat valósággá varázsolja? Furcsa varázslás. Mert néha
könnyek is folynak rendesen. Egy magyarnak eszébe sem jut, de
egy francia tud könnyezni azon, hogy õ magyar…
A konyhamûvész feleségem is elolvasta a könyvet. Az egyik percben ez a mondat hagyta el a száját: „Ezután máshogy fogok fõzni.”
Azt hiszem, megértettem. Lehet a fõzõkanalat úgy forgatni, hogy
aki forgatja, az a nagymamája és visszafelé anyókák, asszonyok
hosszú sorának örökségét éli át ebben a hazában.
(Viviane Chocas: Bazar magyar – avagy Magyar bazár)
L. A.

Heti idõjárás

A következõ napokban a nyugat-,
északnyugat-európai anticiklon kelet,
délkelet felé terjeszkedik, idõjárásunk fõ meghatározója lesz. Ezzel párhuzamosan a dél-európai melegbázis egyre nagyobb teret nyer a Kárpát-medencében is, ahogy az anticiklon nyugati oldala megközelít minket. Ezek
együttes hatására napról napra melegszik az idõ néhány fokot, a nappali
órákban egyre többfelé elérjük, majd meghaladjuk a 30 fokot, sõt vasárnaptól 35 fok feletti csúcshõmérséklet is elõfordulhat néhol, de a jövõ hét
elején a 40 fokot megközelítõ érték sem kizárt egy-két helyen. Az éjszakák
is egyre melegebbek lesznek, a hét végén többfelé, elsõsorban a városok
belsõ területein megjelenhetnek a 20 fok feletti minimumok is. Csapadék
az idõszakban nem várható, csupán a hegyvidékek területén képzõdik kicsit több gomolyfelhõ, de zápor még itt is valószínûtlen. Eleinte az északkeleti szél még fõleg a Tiszántúlon kissé megélénkülhet, majd gyenge délies
légmozgás várható. www.metnet.hu
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ALAPI HÍRCSOKOR

ra a ballagókat és értékelte az elmúlt tanévet. Osztályfõnök: Mohácsi András.

Angol nyelvi tábor Velencén
„Határtalanul” – A ’48-as
huszárok nyomában Erdélyben
Az alapi hetedikes tanulók a cecei évfolyamtársaikkal június 3-a és 6-a között 4
napos kiránduláson vettek részt a
Partiumban és az Erdélyi-medence olyan
településein, melyek fontos szerepet játszottak az 1848/49-es szabadságharc során. Errõl részletes beszámolót olvashattak az újság június 18-ai számában.

Ballagás és évzáró
Iskolánk nyolcadikos diákjai június 20-án
búcsúztak el iskolájuktól, tanáraiktól és diáktársaiktól. A hetedikesek ünnepi mûsorral készültek néhány végzõs tanuló közremûködésével. Kedves színfoltja volt az ünnepségnek az elsõsök búcsúzása a nagyoktól. A nyolcadikosok az iskola zászlajára
emlékszalagot kötöttek, utána Bauerné
Kaszás Veronika igazgatónõ engedte útjá-

Az európai uniós pályázatnak (TÁMOP
3.1.4.–C-14-2015-0646) köszönhetõen 15
alapi kisdiák (5-6. o.) Szabadosné Grósz
Mária és Tiringer Istvánné tanárok vezetésével június 22-étõl 26-áig Velencén angol
nyelvi táborban gyarapíthatta tudását.
Nyár lévén a hangsúly nem a szigorúan vett
tananyagszerû tanuláson volt. Sok-sok játékkal, kirándulással, mozgással, fürdéssel, beszélgetéssel erõsödött a közösséghez való viszonyuk. Megtapasztalhatták az
idegen nyelv gyakorlati hasznát, találkozhattak és beszélhettek angol anyanyelvû fiatalemberrel.
Az Ifi Szálló munkatársai mindent megtettek, hogy jól érezzük magunkat. Finomakat fõztek, Laci bácsi, az étteremvezetõ
még a programokba is bekapcsolódott. A
gyerekek kedvence Becze Zoltán (Zoli bácsi) volt, aki szervezte a foglalkozásokat és
fáradhatatlanul játszott, úszott, focizott a
srácokkal.
A harmadik napon a délutánt velünk töltötte Wilhelm Goldberger New Yorkból,
aki igazi amerikai angolsággal magyarázta

el és mutatta be a baseball szabályait, amit
aztán a lányok és fiúk lelkesen megpróbáltak a gyakorlatban is. Nagyon élvezték a
gyerekek a lovas kocsikázást Nadapra,
ahol a merészebbek nyeregbe is pattanhattak.
Nagyon jól sikerült a megyeszékhelyen,
Székesfehérváron tett kirándulásunk. Elõször a Bory-várban a három csapatra osztott gyereksereg feladatokat oldott meg, s
próbálták megszerezni egymás zászlaját. A
Koronás Parkban nemcsak elképzelhettük, hogyan játszhattak a régi idõkben társasjátékokat, de ki is próbálhattuk az ott
lévõ táblajátékokat.
Esténként angol nyelvû filmeket néztek a
gyerekek, s persze a párnacsaták sem maradtak ki.
Az utolsó éjszakán – még a recepciós Pista
bácsit is bevonva – igazi bátorságpróbán
estek át a táborlakók.
Elmondhatjuk, hogy a táborban részt vett
ötödikes és hatodikos gyerekek elegendõ
érzelmi töltést és további motivációt kaptak ahhoz, hogy szeptembertõl már az angol nyelvi tanórákon és szakköri foglalkozásokon tovább mélyíthessék nyelvtudásukat.
Alapi iskola

AZ ÉN TÖRTÉNETEM
A Sárbogárdi Múzeum Egyesület pályázatot hirdet a második világháború befejezésének 70. évfordulója alkalmából „Az én történetem” címmel.
Pályázni lehet írásmûvekkel, hang- és képdokumentumokkal, amelyek kapcsolódnak Sárbogárd
és környékének világháborús történetéhez. A beadott pályamû lehet személyes visszaemlékezés, interjú emlékezõkkel, családi emlékekbõl, képekbõl, dokumentumokból, tárgyi emlékekbõl
összeállított gyûjtemény. Részletes információkat az egyesület vezetõségénél kaphatnak az érdeklõdõk: Novák Kovács Zsolt, 06 (30) 2732 389, sarbogardimuzeum@gmail.com, Isztl László,
dr. Lendvai Gábor, Sáriné Geiger Ágnes.
A pályázatok leadási határideje, helye: 2015. szeptember 30., József Attila Mûvelõdési
Központ, Hõsök tere 3.
A pályamûveket szakmai zsûri értékeli. A kiemelkedõ pályamûvek értékes jutalomban részesülnek. A legjobb pályamûvek nyomtatásban való megjelenését támogatjuk, illetve a gyûjteményekbõl kiállítást szervezünk.
Sárbogárdi Múzeum Egyesület
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Holtak békéje, élõk háborúja 3.
Oly korban éltünk 73.
Pali minden bánatát az italba és a munkába fojtotta. A házhoz disznóhizlaldát épített. A disznókat a téeszbõl lopott táppal
etették, így a disznóhizlalás igencsak kifizetõdõ volt. Módosodtak, gyarapodtak.
Lett szép autó, új bútor és futotta új, kétszintes házra is a régi mellé. A jószágokkal
a szeretetlenségben egyre jobban elhízó
asszony veszõdött.
Amikor a párttitkár nyugdíjba ment, Pali
lett a téeszelnök helyettese és a település
párttitkára. Valójában a téeszben mindenben az õ akarata érvényesült, és községi
VB-tagként a tanácsnál is az õ szava döntötte el, hogy mi történjen a faluban. Mindenki félt tõle. A járásiakat viszont mindenben kiszolgálta. Ha kellett egy borjú
egy járási összeröffenésre, konyhakészen
szállította. Sokszor a téesz vadászháza volt
az „úri murik” helyszíne. Amolyan „fölfelé
nyal, lefelé tapos” ember lett belõle.
Régi barátját, Pistát, ha tehette, messzire
kerülte. Ha olykor meglátta az utcán, elöntötte a fejét a lángoló düh, hogy ez a részeges, nyámnyila, rongy ember simogatja otthon az õ Erzsikéjét. Egyszer azonban mégsem tudta elkerülni a találkozást. A kocsmapultnál botlottak egymásba. Pista már
csontrészeg volt, Pali még csaknem józan.
Amint meglátta régi cimboráját ebben az
állapotban, elöntötte a szánalom. No, nem
e rakás szerencsétlenség iránt, hanem drága egyetlen szerelme, Erzsike iránt, hogy
ilyen emberrel kell együtt élnie nyomorban. Mert ez az ember minden pénzét,
még az asszony keresményét is elissza. A
sötét gondolatok a fejében nagy elhatározást érleltek. Itt az ideje, hogy végre helyrebillentse a világ kizökkent kerekét. Átölelte régi barátja vállát:
– Drága Pistám! Felejtsük el a régi haragot! Igyuk meg a békepoharat!
Intett a pultos lánynak, s az már hozta is
szaporán a két konyakot és mellé a sört.
Koccintottak.
Pista elérzékenyült a baráti közeledéstõl
és az italtól. Sírva borult Pali vállára:
– Én olyan szerencsétlen vagyok. Gyûlöl az
asszony, és tudom, hogy te is gyûlölsz. A feleséged és az egész világ gyûlöl. Jó lenne
már megpihenni a sírban, mert így semmi
értelme az életnek. Se gyerekem, se kutyám, se macskám. Senki se sírna utánam.
Ittak. Pali rendelt még, aztán ismét rendelt, míg Pista delíriumban az asztalra nem
borult.
– No, gyere. Pistám, hazakísérlek!
Pali elõvett egy százast, a pultra dobta, aztán átölelte Pista vállát és szelíden kivezette a kocsmából. A kocsma elõtt ott állt az
UAZ terepjárója. Befektette holtrészeg
barátját a hátsó ülésre, a kormányhoz ült
és elindult a sertéstelep felé. Hátulról került, hogy a telepõr észre ne vegye. Megállt

a hígtrágyagödörnél. Kiemelte az alélt férfit és fejjel lefelé szelíden beleeresztette a
trágyalébe. Az nem kapálódzott, egybõl elmerült.
– Aludj jól, barátom! – szólt Pali szeretettel, aztán az isteni igazságszolgáltatás megilletõdött nyugalmával, elmélázva állt még
ott egy darabig, mintha odacövekelték volna. Mozdult volna aztán, mert a távolban
szimatot fogva ugattak a telepõr kutyái, de
nem bírt hátat fordítani, csak nézte a trágyagödröt. Hirtelen zokogás rázta meg.
Lerogyott a deres fûbe a barátját elnyelõ
trágyagödör mellett.
– Gyilkos vagyok! Gyilkos vagyok! – hörögte az öklével a földet verve. Zihálva
szedte a levegõt egy ideig, míg kicsit megnyugodott. Lassan föltápászkodott. Hatott
már az együtt megivott sok alkohol is. Támolyogva kapaszkodott meg a kocsi kilincsében. Föltépte az ajtót, s visszaült az
UAZ-ba. Beindította a motort. Világítás
nélkül hajtott ki a bekötõútra. Visszament
a kocsmába. A pultos lány már készítette
neki a szokásos konyakot. Pali intett neki,
hogy nem kér. Csak nézett maga elé, míg a
pultos lány be nem zárta az utolsó vendég
után is az ajtót. Szótlanul, mozdulatlanul
ült akkor is tovább. A lány elmosta a poharakat, letörölgette a vendégek után italfoltos asztalokat. Míg az asztalok fölött hajlongott kurta szoknyájában, Paliban eszeveszett vágy gerjedt a riszáló csípõ látványától. Fölállt, egy mozdulattal fölhajította a sarokban álló rexasztalra a nõt, s hörögve, vadul rávetette magát.
Pista tetemét két hónap múlva találták
meg, amikor a trágyát kihordták a földekre.
Volt rendõrségi vizsgálat. Palit is kérdezték, de nem tudott semmit mondani. Az
emberek meghallgatása során fölvetõdött
a gyanú, hogy a párttitkárnak lehet valami
köze régi barátja halálához. Errõl suttogott az egész falu. A vizsgálati jegyzõkönyvben azonban már nem tettek említést a kósza falusi pletykákról.
– Jó elvtárs a Pali gyerek – mondta a rendõrkapitánynak a járási elsõ titkár –, ne
bántsuk! Annak a szerencsétlennek meg
már úgyis mindegy.
Így hát a rendõrségi vizsgálat öngyilkosságot állapított meg és lezárta az ügyet.
Erzsike nem sírt a férje temetésén. Összeszorított szájjal, mereven nézte a koporsót,
míg be nem hantolták.
Két hónap se telt el, Pali elzavarta a háztól
a feleségét. Nem járt már el többet a kocsmába. Abbahagyta az italt és békén hagyta
a pultos lányt is. Szerelmes volt. Szüntelenül csak Erzsikére gondolt.
Eltelt már vagy másfél esztendõ. Egy kora
tavaszi napsütéses reggelen a téeszirodán
akadt dolga. A könyvelésben ismerõs

szempár tekintett rá. Nagyot dobbant a
szíve. Erzsike volt az, a hajdani nagy szerelme. Zavartan köszönt neki. Erzsike fölállt,
félszegen kezet fogtak.
– Te itt dolgozol, Erzsike? – szólt Pali.
– Igen. Amikor meghalt az uram, kitanultam a könyvelést. És te hogy vagy? Mi van a
gyerekeiddel?
Pali keserûen legyintett:
– Nem akartam én ezt. A fiam, az a zabigyerek öngyilkos lett. Gyönge, gerinctelen
csirkefogó, a Dunába ölte magát. Nem volt
bátorsága az élethez. A lányom meg elköltözött Pestre. De ne errõl beszéljünk, hanem a mi jövõnkrõl! Folytassuk ott, ahol a
kezdeteknél abbamaradt. Fiatal fejjel mindent elrontottunk. Köszörüljük ki a csorbát! Gyere, költözz hozzám!
Erzsike szeme könnybe lábadt. Nem tudott megszólalni, csak beleegyezõen bólintott. Pali megfogta Erzsike kezét. Villámcsapásként hasított beléjük a sok év keserûsége, a sok szenvedés, amin keresztülmentek, s ami elõtte volt, a régi önfeledt
boldogság emléke. Hevesen átölelték egymást. Erzsike zokogva csókolgatta Pali arcát, szemét, száját, miközben Pali átölelve
tartotta.
– Ne sírj, ne sírj, Erzsikém, vége már, vége
már…
Hét évig éltek házasság nélküli boldog szerelemben.
Pali a rendszerváltás után sikeresen licitált
földekre. Sok idõs téesztag földjét is megszerezte magának. A téeszbõl kihozott
annyi gépet, ami a földekhez kellett neki.
Módos nagygazda lett. A régi UAZ-t
nyolcmilliós terepjáróra cserélte. Az iskolának, óvodának, helyi egyesületeknek
adott bõkezû adományaival tekintélyt,
megbecsülést szerzett magának a rendszerváltás után néhány év alatt lecsillapodó kedélyû településen. Köztiszteletben
álló helyi polgárként, képviselõként, majd
alpolgármesterként a helyi közéletben továbbra is meghatározó szerepet játszott.
Aztán hirtelen ágynak esett. Nem is kelt
föl onnan többet. Hat hónap leforgása
alatt, iszonyú kínszenvedések közt rákban
halt meg. Békében viselte a sorsát.
A temetésén Erzsike vigasztalhatatlanul
sírt. És vigasztalhatatlanul sírt a messzi városban Pali elkergetett felesége is, amikor
jóval késõbb tudomást szerzett Pali haláláról.
Úgy esett, hogy Pali sírja Pistáé mellé került, már csak praktikus okokból is, mert
annak idején az özvegy a férje temetéséhez
dupla sírhelyet váltott. Erzsike ezután
minden héten többször is kijárt a temetõbe.
Kapálgat Erzsike Pali sírjánál. Irtja a hirtelen nyári zápor után a földbõl szaporán kibújó gyomokat. A sír körüli utacskát is
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rendbe teszi, majd mély sóhajjal tessék-lássék nekilát Pista sírjának is.
– Így van ez jól! A holtak békében nyugszanak. Neki is kijár a tisztesség – fut át benne
a jó érzés.
De az õ szívében még sincs nyugalom.
Eszébe jut a sok szenvedés, a végtelen magány, amibe most jutott. Eszébe jut, hogy
csavarta el az õ drága ura fejét az a gyalázatos perszóna, s lett az élete egy tragédia.
Kapája a benne dúló érzelemvihar közepette egyre erõteljesebb csapásokat mér a
gyomokra. Bánatában elmerülve észre
sem veszi, hogy látogató érkezik a sírhoz.
Kifestett, termetes városi asszony. Nem ismeri meg, amaz viszont õt igen:
– Drága Erzsikém! Egyetlen régi
barátném! – tárja szét ölelésre a karját áradó szeretettel az asszonyság. Elérzékenyülve könnyek szöknek a szemébe.
Erzsike ránéz. Elszürkül az arca, mert fölismeri benne minden bajának okozóját.
– Te vagy az, Piri? – szól fojtott haraggal. –
Még van pofád idetolni a képedet és engem drága Erzsikédnek szólítani?
– De hát Erzsikém! Már annyi év telt el.
Béküljünk meg! Ezt õk is így akarnák, hidd
el! – szól hebegve, könnyek közt is mosolyogva Piri, és a karját továbbra is ölelésre
tárva közelít Erzsikéhez.
Piri mosolyát Erzsi gúnynak veszi, így még
jobban hergeli magát, és ráront nagy visítozás közepette „drága barátnéjára”.
– Te rohadt cafka! Ne közelíts hozzám, te
dög, mert szétvágom azt a kidájerolt fejedet ezzel a kapával! – rikácsolja, hogy csak
úgy zeng a temetõ.
De a váratlan indulattól meghökkenõ Piri
se rest, riadalmából ocsúdva a támadást
súlyos ridikülje csapásával védi ki.
– Te csak hagyd békén az én dájerolt fejemet! Eleget tapostam én a disznószart az
uram mellett abban a házban, amiben
most te növeszted a kövér valagadat. Nekem nálad inkább van jogom kijönni ehhez
a sírhoz! Ne légy nagyra vele, hogy te temetted el az én hites uramat! Nekem még
egy gyászértesítést se küldtetek. Szerettem
az uramat – érzékenyül el –, de sose voltam
vele boldog. Leverte a vesémet is. Azóta
fél vesével élek. Öngyilkosságba kergette a
drága kicsi fiamat, elidegenített a lányomtól. De kijöttem ide, hogy megadjam neki a
tisztességet – az utóbbi mondatot már a
földön fekve mondja, mert „barátnéja”
egy hatalmas lökéssel hanyatt taszítja, s ráveti magát.
Erzsi Piri haját tépi, Piri Erzsiét. Birkóznak, ütik egymást, ahol érik. Az egész nyomorult életük keserûségét verik le a másikon a két férfi sírdombja közti kis úton fetrengve, majd a sírokon hemperegve. Kitörik a fejfát is, de csak ütik, tépik egymást
tovább. Repül a festett vörös haj és repülnek az õsz szõke tincsek, míg végleg kifáradva, sárosan, mocskosan borulnak össze
és zokognak, zokognak megállíthatatlanul. Így oldódik békévé bennük a sokéves
gyûlölet. Folytatom.
Hargitai Lajos
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SÍC – hírek, eredmények
Egyesületünk öt olimpiai íjász versenyzõje
mérettette meg magát június 27-én a Marcaliban megrendezett OB-kvalifikációs
pályaíjász versenyen.
Indulóink közül Katona Dorottya az ifjúsági nõk, Batári Balázs a kadet férfiak korcsoportjában elsõ lett. Az olimpiai szenior
férfiak között Gilicze László szintén elsõ
helyen végzett. A felnõtt férfiak mezõnyében Széplaki Zoltán a második helyen végzett egyvesszõs szétlövés után. Katona
Alex pedig – nagyon szoros versenyben
maradt le a dobogóról – a negyedik helyen
végzett.
A mostani versenyen Katona Dóri és
Gilicze László, korábban pedig Gilicze Fe-

renc lõtte meg a kvalifikációs szintet, így a
július elsõ hétvégéjén rendezendõ, hosszú
távú felnõtt országos bajnokságon Õk képviselik egyesületünket.
Egyesületünkbe szeretettel várjuk az íjászat iránt érdeklõdõket, „öregeket” és ifjakat, hölgyeket és férfiakat. Olimpiai íjfelszerelést biztosítunk.
Saját történelmi, longbow, vadász, csigás
és olimpiai íjjal rendelkezõk jelentkezését
is várjuk.
Egyesületünk elérhetõ a lgilicze@tolna.net levelezési címen. Bõvebben a
sic.hupont.hu oldalon.
Batári Balázs, Sárréti Íjász Club Sárbogárd

Konzultáció az állami rezsicsökkentésrõl
– tájékoztató –
Magyarország kormánya célul tûzte ki az
állampolgárok és a vállalkozások széles
körét terhelõ fizetési kötelezettségek
enyhítésére irányuló állami rezsicsökkentést. 2016-ban már 10 milliárd forinttal kevesebb bevételt terveznek a közigazgatási térítési díjak csökkentése, illetve megszüntetése révén. Mindezt az
állampolgárok véleményének és javaslatainak felhasználásával kívánja a kormány megvalósítani. Ennek érdekében
az állampolgárok és vállalkozások bevonásával konzultációt kezdeményez a kormány. A résztvevõk kifejthetik véleményüket számos hatósági eljárással kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díj és illeték megszüntetésérõl, valamint javaslatot tehetnek egy-egy további, általuk fontosnak tartott hatósági eljárás díjmentessé tételére.
A konzultáció ideje alatt az állampolgároknak lehetõségük van kettõ kérdõíven,
a magánszemélyeket és a vállalkozásokat
érintõ fizetési terhek megszüntetésére
vonatkozóan javaslatokat tenniük. Az állampolgárok és a vállalkozások számára
külön kérdõív áll rendelkezésre a kor-

mányhivatali ügyfélszolgálatokon, valamint az interneten. Ezek kitöltése önkéntes és anonim.
A két kérdõíven 9-9 hatósági eljárás díjának vagy illetékének megszüntetésére tehet javaslatot a kitöltõ. Mindkét kérdõíven lehetõsége van az állampolgárnak
további 1-1 hatósági eljárásért fizetendõ
díj vagy illeték megszüntetésére vonatkozóan javaslatot tennie. A 9 javaslat közül
legfeljebb 4-et jelölhet meg, valamint további 1 javaslatot tehet írásban. A kérdõív érvényesen kitöltött, ha az állampolgár
négy vagy annál kevesebb javaslatot jelöl
meg a kérdõíven. Nem kizárt, hogy az állampolgár a magánszemélyeknek és a
vállalkozásoknak szóló kérdõívet is kitöltse. A kérdõívek 2015. június 5-étõl
2015. augusztus 6-áig tölthetõk ki.
Az állampolgárok a kérdõíveket kitölthetik papíralapon, és leadhatják a kormányhivatal ügyfélfogadásra nyitva álló
helyiségeiben. A kérdõív kitölthetõ a
www.kormanyhivatal.hu honlapon is:
http://allamirezsicsokkentes.kormanyhiv
atal.hu. Az online kérdõívek kitöltésére
2015. augusztus 6-án 24 óráig nyílik lehetõség.
Fejér Megyei Kormányhivatal
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TV-RÁDIÓMÛSOR

Július 4., SZOMBAT
M1: 5.55 Ma reggel 8.15 Rúzs és selyem 9.00 Ma délelõtt 9.15 Világ 10.15 Esély 12.00 Híradó 12.45 Ma
délután 13.15 Tessék! 14.15 4kerék 15.15 Kárpát Expressz 16.15 Világ 17.15 Tessék! 18.00 Híradó 18.30
Ma este 22.00 Ma éjjel 0.05 Éjszakai program
Duna TV: 4.55 Szellem a palackból… 5.20 Akadálytalanul 5.50 Hajnali gondolatok 6.00 Világ-nézet 6.30 Kerékpártúra 7.00 Híradó 7.30 Hogy volt!? 8.25 Herman
Ottó, az utolsó magyar polihisztor 9.20 Holdtánc és Pepita 10.55 Építészkorzó 11.30 Csodabogár 12.00 Híradó 12.45 Térkép 13.15 Boxutca 13.45 Forma-1 15.20
Szeretettel Hollywoodból 15.50 Red Bull Air Race Budapest 17.20 Szerelmes földrajz 18.00 Híradó 18.30
Szerencseszombat 19.25 Hippolyt 21.00 A kis szemtanú 22.50 Mindent anyámról 0.35 Hippolyt 2.05 Világ-nézet 2.35 Csodabogár 3.05 Építészkorzó 3.30
Kerékpártúra 4.00 Hogy volt!? 4.55 Táncvarázs
RTL KLUB: 6.10 Top Shop 6.45 Kölyökklub 9.55 Ízes
élet 10.20 Teleshop 11.10 Kalandor 11.35 Street
Kitchen 12.05 Egy rém modern család 13.00 Nevelésbõl elégséges 13.55 A harc törvénye 16.00 500 nap
(nyár) 18.00 Híradó 18.50 Fókusz Plusz 19.10 Totál beépülve 21.00 Lopott idõ 23.10 Bérgyilkosok 1.45 Lopott idõ 3.30 Gálvölgyi-show 4.20 Totál beépülve 5.45
Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Teleki Sámuel útján 6.25 TV2 matiné 9.00
Astro-világ 10.10 Babavilág 10.40 Kandász Travel
11.45 Pimasz úr ott alszik 12.50 Kasza! 14.00 Kuzey
Güney – Tûz és víz 16.00 Columbo 18.00 Tények 19.00
Jöttünk, láttunk, visszamennénk 21.15 Üvegtigris 3.
23.35 Ananász expressz 1.50 Sportos 2.00 A férjem
védelmében 2.45 90210 3.25 13-as raktár 4.10 Mrs.
Klinika 5.35 Babavilág
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül
6.00 Szombat reggel 8.25 Hõsök naptára 8.35 Európai
idõ 9.05 Kabarématiné 9.30 Szellem a fazékból 10.00
Szombat délelõtt 12.00 Krónika 12.22 Sportvilág 12.30
Horizont 13.05 Kabaré 14.05 Világóra 14.35 A tudomány hangjai 15.00 Hírek 15.05 Idõt kérek 16.00
Szombat délután 17.05 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 Népzene 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

Július 5., 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 Híradó 18.30 Ma este 22.00 Ma éjjel 0.05 Éjszakai
program
Duna TV: 5.50 Hajnali gondolatok 5.55 Vatikáni híradó
6.20 „Így szól az Úr!” 6.30 A sokszínû vallás 6.45 Kérdések a Bibliában 7.00 Híradó 7.25 Hogy volt!? 8.20
Ízõrzõk 8.55 Isten kezében 9.20 Engedjétek hozzám…
9.35 Református ifjúsági mûsor 9.40 Evangélikus ifjúsági mûsor 9.45 Úton-útfélen 9.55 Református magazin 10.25 Katolikus krónika 11.00 Római katolikus
szentmise közv. 12.00 Híradó 12.55 TS – Sport7 13.30
Forma-1 16.15 Red Bull Air Race Budapest 18.35 Rámenõs páros 19.30 Híradó 20.00 A Dal slágerei – válogatás 20.30 Szuper Kupa Döntõ labdarúgó-mérkõzés
22.35 Az idõk végezetéig 0.05 Labdarúgás: nõi
vb-mérkõzés, összefoglaló 0.15 Gyalog galopp 1.45 A
kis szemtanú 3.35 Szeretettel Hollywoodból 4.05
Aranyfeszt 4.55 Hogy volt!?
RTL KLUB: 6.05 Top Shop 6.45 Kölyökklub 9.35
Teleshop 10.25 A Muzsika TV bemutatja: Mert mindenkiben van muzsikus lélek 10.55 4ütem 11.30 Hazug
csajok társasága 13.30 Könnyed erkölcsök 15.20 Egy
zseni, két balek, egy haver 18.00 Híradó 18.50 Cobra
11 19.50 Fel! 21.40 Törés 0.05 Portré 0.35 Fekete Dália 2.50 Cobra 11 3.35 Gálvölgy-show 4.00 Dr. Tóth
4.45 Reflektor 5.00 Barátok közt
TV2: 6.00 Teleki Sámuel útján 6.25 Tv2 matiné 7.40
Berosált a rezesbanda 8.55 Nagy vagy, Kecskemét!
9.25 Több mint TestÕr 9.55 Astro-világ 11.05
ÁllatoZoo 11.35 Apaütõk 12.25 Stahl konyhája 12.55

Knight Rider 14.00 Walker, a texasi kopó 16.05 Bean –
Az igazi katasztrófafilm 18.00 Tények 19.00 Bajos csajok 21.05 Magic Mike 23.20 Újabb parajelenségek
1.15 Sportos 1.25 Psych – Dilis detektívek 2.10 Haláli
zsaruk 2.50 Mrs. Klinika 4.20 Psich – Dilis detektívek
5.05 Csapdába csalva 5.35 Psych – Dilis detektívek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Hajnali – Népzene 5.30 Határok nélkül 6.00 Vasárnapi újság 8.25 Hõsök naptára
8.35 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 9.30 Korkóstoló –
Gasztro magazin 10.04 Római katolikus szentmise
közv. 11.04 Gondolat-jel 12.00 Krónika 12.22 Sportvilág 12.30 Harminc perc alatt a Föld körül 13.05 G7 –
Gazdasági magazin 13.30 Alma és fája 14.00 Formabontó 15.00 Hírek 16.05 Szonda 16.35 Oxigén 17.05
Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 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 napról napra 21.05 Rádiószínház 21.55 Zene 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek 23.05
Sport 23.10 Egy hazában 0.10 Éjszaka

Július 6., HÉTFÕ
M1: 5.55 Ma reggel 9.00 Ma délelõtt 9.15 Magyar gazda 10.15 Kék bolygó 12.00 Híradó 12.45 Ma délután
13.15 Kárpát Expressz 14.15 Unió28 15.15 Minden tudás 16.15 Kék bolygó 17.15 Magyar gazda 18.00 Híradó 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 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 Kívánságkosár 15.15 Charlie, majom a családban 16.00 Balatoni nyár 18.00 Híradó 18.35 Don Matteo 19.50 A hegyi doktor – Újra rendel 20.40 Kékfény 21.40 J.A.G. –
Becsületbeli ügyek 22.35 Tetthely 0.05 Labdarúgás:
nõi labdarúgó-vb, összefoglaló 0.15 Akit Paripának
hívtak 2.10 Az idõk végezetéig 3.50 Szerelmes földrajz
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 Éjjel-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 1.45 Reflektor
2.00 Chuck 2.40 Teresa 3.25 Gálvölgyi-show 4.00 Dr.
Tóth 4.45 Reflektor 5.00 Barátok közt
TV2: 6.20 Mokka 9.25 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.45 TeleShop 10.45 Astro-Világ 12.00 Tények
12.25 Aktív 12.55 Sherlock és Watson 13.55 Magánnyomozók 14.55 Az én bûnöm 16.00 Emlékezz, Reina
17.00 Fiorella 18.00 Tények 19.30 Jóban-Rosszban
20.15 Irigy Hónaljmirigy Show 21.20 Hal a tortán
22.30 Cápa 3. 0.35 Tények 1.20 Aktív 1.40 Sportos
1.55 Ezo.TV 3.05 Elit egység 3.50 Zsaruvér 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
11.35 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág
12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.25 Zene 13.30 A
görög katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások
14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Rendszerváltók –
1989. 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk
17.30 Krónika 17.50 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 22.57 Igézõ 23.00
Hírek 23.05 Sport 23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ
0.10 Éjszaka

Július 7., 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

2015. július 2. Bogárd és Vidéke
Duna TV: 4.20 Hazajáró 4.50 Zegzugos történetek
5.15 Akadálytalanul 5.50 Hajnali gondolatok 6.00
Srpski Ekran 6.30 Unser Bildschirm 7.00 Híradó 7.25
Az élet sava-borsa 8.10 A világörökség kincsei 8.25
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 Oliver: Olasz kaják 13.15 Kívánságkosár 15.15 Charlie, majom a családban 16.00 Balatoni nyár 18.00 Híradó 18.35 Don Matteo 19.40 A Dal
slágerei 20.10 Labdarúgás: UEFA-selejtezõ 22.35 Casanova 0.25 Irodalmi mûhelyek 1.20 Tetthely 2.55 Magyar elsõk 3.10 Szerelmes földrajz 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 Éjjel-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 A nagyon nagy Õ
23.30 Híradó 0.00 Tökéletes célpont 1.05 Nevelésbõl
elégséges 1.30 Reflektor 1.45 A Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek 2.15 Teresa 3.05 Gálvölgyi-show 4.00 Dr. Tóth 4.45 Reflektor 5.00 Barátok
közt
TV2: 6.20 Mokka 9.25 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.45 TeleShop 10.45 Astro-világ 12.00 Tények
12.25 Aktív 12.55 Sherlock és Watson 13.55 Magánnyomozók 14.55 Az én bûnöm 16.00 Emlékezz, Reina
17.00 Fiorella 18.00 Tények 19.30 Jóban-Rosszban
20.15 Irigy Hónaljmirigy 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 Történetek az elveszett birodalomból 4.00 Zsaruvér 4.50 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 8.20 100 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 Rádiószínház 13.25 Zene 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika
15.10 XX. századi történelem 15.35 Közelrõl 16.40
Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika 17.50 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
22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10
Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Július 8., 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 Parlamenti napló 16.15
Iskolapad 17.15 Profit7 18.00 Híradó 18.30 Ma este
22.00 Ma éjjel 0.05 Éjszakai program
Duna TV: 4.25 Hazajáró 4.50 Zegzugos történetek
5.20 Akadálytalanul 5.50 Hajnali gondolatok 6.00 Horvát krónika 6.30 Ecranul nostru 7.00 Híradó 7.25 Az
élet sava-borsa 8.10 Jamie Oliver: Olasz kaják 8.35
Don Matteo 9.40 A szenvedélyek lángjai 10.25 A Dal
slágerei 10.50 A világörökség kincsei 11.10 Az élet sava-borsa 12.00 Híradó 12.45 Jamie Oliver: Olasz kaják
13.15 Kívánságkosár 15.15 Charlie, majom a családban 16.00 Balatoni nyár 18.00 Híradó 18.35 Don
Matteo 19.45 Legenda 20.10 Labdarúgás:
UEFA-selejtezõ 22.35 Szabadság tér ’89 23.20 Aranyfeszt 0.20 Kastély Svédországban 1.55 Casanova 3.45
Magyar elsõk 4.05 Virágzó Magyarország 4.25
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 Éjjel-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 23.55 A Grace klinika 1.00
Reflektor 1.10 A humor forrása 2.50 Teresa 4.00 Dr.
Tóth 4.45 Reflektor 5.00 Barátok közt
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TV2: 6.20 Mokka 9.25 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.45 TeleShop 10.45 Astro-világ 12.00 Tények
12.25 Aktív 12.55 Sherlock és Watson 13.55 Magánnyomozók 14.55 Az én bûnöm 16.00 Emlékezz, Reina
17.00 Fiorella 18.00 Tények 19.30 Jóban-Rosszban
19.50 Skandinávlottó-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 2.55 Az igazság nyomában 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 8.55 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 Rádiószínház 13.25 Zene 13.30 A
református egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35
Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Megújuló értékeink 15.35
Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika
17.50 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 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport
23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág
12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.25 Zene 13.30 A
római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások
14.35 Tér-Idõ 15.00 Hírek 15.05 Alma és fája 15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika
17.50 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 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport
23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Július 9., 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 Parlamenti napló 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: 4.55 Zegzugos történetek 5.20 Akadálytalanul 5.50 Hajnali gondolatok 6.00 Rondó 7.00 Híradó
7.20 Az élet sava-borsa 8.10 Jamie Oliver: Olasz kaják
8.35 Don Matteo 9.40 A szenvedélyek lángjai 10.30
Legenda 10.55 A világörökség kincsei 11.15 Az élet
sava-borsa 12.00 Híradó 12.45 Jamie Oliver: Olasz kaják 13.15 Kívánságkosár 15.15 Charlie, majom a családban 16.00 Balatoni nyár 17.45 Szerencse Híradó
18.00 Híradó 18.35 Don Matteo 19.40 Van képünk hozzá – Válogatás 20.10 Labdarúgás: UEFA-selejtezõ
22.35 Átjáró élet és halál között 0.00 kult.hu 0.30
Farkasasszony 1.40 Albert Flórián 3.10 Kastély
Svédországban
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 Éjjel-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 helyszínelõk
22.20 Híradó 22.45 Gyilkos elmék 23.50 Alien tornádó
1.35 Reflektor 1.45 Teresa 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 Babapercek 9.45 TeleShop 10.45 Astro-világ 12.00 Tények
12.25 Aktív 12.55 Sherlock és Watson 13.55 Magánnyomozók 14.55 Az én bûnöm 16.00 Emlékezz, Reina
17.00 Fiorella 18.00 Tények 19.30 Jóban-Rosszban
20.15 Irigy Hónaljmirigy Show 21.20 Hal a tortán
22.30 Doktor Rush 23.35 Ügyféllista 0.40 Tények 1.25
Aktív 1.45 Sportos 1.55 Ezo.TV 2.55 Zálogocska 4.30
Sherlock és Watson 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

Július 10., 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: 4.50 Zegzugos történetek 5.20 Akadálytalanul 5.50 Hajnali gondolatok 6.00 Roma kultúra 6.25 Öt
kontinens 7.00 Híradó 7.20 Az élet sava-borsa 8.05
Jamie Oliver: Olasz kaják 8.35 Don Matteo 9.35 A
szenvedélyek lángjai 10.20 Van képünk hozzá 10.50 A
világörökség kincsei 11.10 Az élet sava-borsa 12.00
Híradó 12.45 Jamie Oliver: Olasz kaják 13.15 Kívánságkosár 15.15 Charlie, majom a családban 16.00 Balatoni nyár 18.00 Híradó 18.35 Don Matteo 19.40 A hegyi doktor – Újra rendel 20.30 Brown atya 21.20
Columbo 22.35 A végzet háza 0.15 Átjáró élet és halál
között 1.40 Néma csönd 3.45 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 11.45 Asztro-show 12.45 Reflektor
13.00 Dr. Tóth 14.00 Fókusz 14.40 Éjjel-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 Tiszta játszma 23.10 Híradó 23.40
A fõnök 0.45 Reflektor 1.00 Street Kitchen 1.30 Kalandor 1.55 4ütem 2.20 Teresa 3.20 Gálvölgyi-show 4.00
A nagy svindli
TV2: 6.20 Mokka 9.25 Stahl konyhája 9.35 Babapercek 9.45 TeleShop 10.45 Astro-világ 12.00 Tények
12.25 Aktív 12.55 Sherlock és Watson 13.55 Magánnyomozók 14.55 Az én bûnöm 16.00 Emlékezz, Reina
17.00 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 Kettõs ügynök 0.35 Tények 1.20 Aktív 1.40 Sportos 1.55 Ezo.TV 2.55 Ringer
– A vér kötelez 3.40 A törvény embere 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 Rádiószínház 13.25 Zene 13.30 A Hetednapi Adventista Egyház félórája 14.05 Történet hangszerelve 14.35 Tér-Idõ
15.00 Krónika 15.10 Regényes történelem 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 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport
23.10 Történet hangszerelve 23.35 Tér-Idõ 0.10
Éjszaka
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MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN,
SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös
csatornán, a 93 Mhz-es frekvencián, valamint az
LRT-COM hálózatán a C7-es csatornán, a 189,25
MHz-es frekvencián.
Július 3., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet: Beszélgetés
Szabó Imrével 6. rész 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00
Iskolák kórustalálkozója Sárbogárdon (ism. 86p),
Megemlékezés a holokauszt áldozatairól (52p), Dana
Rómában 23.00 és 0.00 Lapszemle
Július 4., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: VAX KE
Sárbogárd kézilabda-mérkõzés (ism. 70p) 13.00 Lapszemle 14.00 Iskolák kórustalálkozója Sárbogárdon
(ism. 86p), Megemlékezés a holokauszt áldozatairól
(52p), Dana Rómában 18.00 Lapszemle 19.00 Csutka-gála Sárszentmiklóson (44p), Nyolcadikosok búcsúja Miklóson (40p), A Violin iskola évzárója Sárbogárdon (57p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Július 5., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Iskolák kórustalálkozója Sárbogárdon (ism. 86p), Megemlékezés a
holokauszt áldozatairól (52p), Dana Rómában 14.00
Csutka-gála Sárszentmiklóson (44p), Nyolcadikosok
búcsúja Miklóson (40p), A Violin iskola évzárója Sárbogárdon (57p) 19.00 Hitélet: Beszélgetés Szabó Imrével 7. rész 23.00 és 0.00 Heti híradó
Július 6., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet: Beszélgetés Szabó Imrével 7. rész 13.00 és 18.00 Heti híradó
19.00 Interjú Kapitány Hilda tûzzománckészítõvel
(40p), A pedagógiai szakszolgálat konferenciája
(101p), Alapi férfikonferencia 23.00 és 0.00 Heti híradó
Július 7., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: VAX KE Sárbogárd Kézilabda-mérkõzés (ism. 70p) 13.00 és 18.00
Heti híradó 19.00 Interjú Gödör Bence kézilabdázóval
(13p), Szent László-napi koncert (87p), Sándor Levente búcsúja (94p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Július 8., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Interjú Kapitány
Hilda tûzzománckészítõvel (40p), A pedagógiai szakszolgálat konferenciája (101p), Alapi férfikonferencia
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 9., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: VAX KE Sárbogárd kézilabda-mérkõzés (ism. 70p) 13.00 és 18.00
Lapszemle 19.00 Hitélet: Beszélgetés Szabó Imrével
7. rész 23.00 és 0.00 Lapszemle
***
Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25)
508 901. A Lapszemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújság futószövegében
adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ idõtartam
körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a Hírházban (Bogárd és Vidéke
szerkesztõsége). Ha gondjuk van a vétellel, kérjük,
hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. – 06 (40) 416 000,
LRT-COM Kft. – 06 (40) 811 911.

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

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
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KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!

2015. július 2. Bogárd és Vidéke

Aszfaltkommandó

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
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
CSEPEGTETÕRENDSZER (Nagy Dezsõ-féle) kb. 15x5
méteres kerthez ELADÓ (tartály nélkül) kertátalakítás
miatt. 06 30 3483 320
AUTÓBUSZVEZETÕKET KERESÜNK hosszú távú FEJÉR
MEGYEI MUNKÁRA! Sárbogárd és 30 kilométeres
körzetébõl. Jelentkezés önéletrajzzal: tibor@buszrent.hu

Néhány héttel ezelõtt két fiatal ötletébõl kiindulva egy 15 fõs csapat állt össze a Faluház elõtt június 26-án este, hogy négy helyszínen, különféle témákkal aszfaltrajzokat készítsenek Kálozon, és
meglepjék a falu közösségét, hátha szombat reggelre egy kis
mosolyt csalnak az arcokra.

APRÓHIRDETÉSEK
Redõnyös. 06 (30) 966 8446
Családi ház eladó Sárszentmiklóson 06 (70) 387 0004
Kiadó családi ház Sárszentmiklóson 06 (70) 387 0004
Családi ház kiadó 06 (70) 637 2874
Üzlethelyiség kiadó 06 (70) 637 2874
Sárbogárdon a Barátság-lakótelepen felújításra szoruló lakást vennék.
06 (20) 915 1073

Az Aszfaltkommandó még bármikor és bárhol „lecsaphat”!

Végkiárusítás! Garázs-bazár július 11-én és 12-én. Sárbogárd, Berzsenyi
utca 7. egész nap.

Tudósítónktól

Pályázati felhívás

Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a
MADARÁSZ JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR

A Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal
(7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.) pályázatot hirdet

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

határozatlan idejû közszolgálati jogviszonyban

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

GAZDASÁGI OSZTÁLYVEZETÕ
munkakör betöltésére, 6 hónap próbaidõ kikötésével.

Július és augusztus hónapban
a szombati nyitva tartás szünetel.

Ellátandó feladatok:
a gazdasági osztály vezetése, az osztályon dolgozók
munkájának összehangolása, feladataik ellenõrzése.

NYÁRI NYITVA TARTÁS

Az állással kapcsolatos további információk a
www.kozigallas.hu, illetve a www.sarbogard.hu honlapon
találhatók.

Értesítjük tisztelt ügyfeleinket, hogy a Bogárd és
Vidéke Hírház 2015. június 15-étõl augusztus végéig
hétköznap 8–16 óráig tart nyitva.

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

Szerkesztõség

Bogárd és Vidéke 2015. július 2.

ISKOLA
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Ballagás és évzáró Cecén
„A ballagási ünnepség egy oktatási intézmény életében a tanév talán legkiemeltebb
eseménye. Nincs ez másképpen a mi iskolánkban sem. Pedig ilyenkor érzéseink
mindig kettõsek. Mindannyian ünneplõbe
öltözünk, feldíszítjük az iskolát, útravalónak szánt mottót írunk a táblákra, ünnepelünk, örülünk” – ezekkel a szavakkal kezdte ballagási ünnepi beszédét június 20-án
Király László, a Cecei Általános Iskola
igazgatója.
A végzõs diákoktól az iskola 7. évfolyamos
diákjai nevében Gabula Klaudia búcsúzott, aki felelevenítette az elmúlt tanévek
élményeit, a közös kirándulásokat, iskolai
és iskolán kívüli élményeket. A 8. évfolyam
nevében Kacz Kornélia Réka köszönte
meg az iskola tanárainak és a diáktársaknak az itt eltöltött nyolc év munkáját, élményeit. Ezután a 8. évfolyam tanulói képletesen is kirepültek az intézménybõl, amit
a szélnek eresztett léggömbjeik jelképeztek. Régi hagyomány, hogy az intézmény
vezetése ilyenkor egy kis ajándékkal köszöni meg azoknak a szülõknek a munkáját, akik aktív közremûködésükkel 8 éven
át járultak hozzá az iskola sikerességéhez.
Ennek keretében tíz szülõ vehetett át ajándékot.
Végül Király László igazgató úr az alábbi
Ady Endre-idézettel köszönt el a végzõs
diákoktól:
„Nem kívánom senkitõl,
hogy csodás dolgot tegyen,
de joggal elvárom mindenkitõl,
hogy mindig ember legyen.”
A meghitt pillanatok után került sor az évzáró ünnepségre. Ennek keretében értékelésre került a 2014-2015-ös tanév. A
Cecei Általános Iskolában a 2014-2015-ös
tanévben 15 tanulócsoportban, 262 tanuló
végezte tanulmányait. A pedagógiai munkát 23 pedagógus és utazó szakemberek
látták el. Az iskolai munka során tovább
folytatódtak azok a kezdeményezések,
amelyek az új pedagógiai eljárások, folyamatok megismerését és intézményen belü-

li és kívüli elterjesztését célozták meg.
Folytatódott az elmúlt években bevezetett
készségalapú oktatás, módszertani megújulás jegyében a pedagógusok tovább
folytatták az új tanulásszervezési eljárások
és módszerek alkalmazását. Innovatív
munkájukat segítették azok a modern informatikai eszközök, amelyek napi használatával egyre színesebbé és mai kor diákjai számára is élvezetessé tudták tenni a
tanórák jelentõs részét. Több pályázatnak
köszönhetõen iskolánk új fejlesztõ eszközökkel gazdagodott, sikerült nagyobb mértékben beépíteni mindennapi munkánkba
a számítógép és az interaktív tábla használatát és nem utolsó sorban rengeteg rendezvény megszervezését tette lehetõvé ez
az oktatási forma. Ennek a programnak a
részeként folytatódott a nagy népszerûségnek örvendõ projektoktatás, amelynek keretében idén is több témanapot, témahetet
és egy hónapot meghaladó projektet sikerült megvalósítani. Idén is több helyi rendezvény megszervezésében vettek részt az
iskola pedagógusai és diákjai. A legsikeresebb alkalmak között volt a hagyományos

akadályversenyünk, több hulladékgyûjtési
akció, közös programok a cecei óvodával
és a nyugdíjasklubbal, az iskolagyümölcsés iskolatejprogram, színházlátogatások
Budapesten és Székesfehérváron, az
Illyés-napok mesemondó és sportversenye, tanév végi és határon túli kirándulások, a Föld, mint õselem címû témahét, az
iskolaépület 30 éves évfordulója, országos
és megyei sportversenyek és számos olyan
program, amelyek színesebbé tették az
idei tanévet.
A tanórán kívüli tevékenységek közt szakkör formájában lehetõség nyílt kézmûves,
informatika, angol nyelv, kézilabda, labdarúgás, kézimunka, háztartási ismeretek,
dráma, egészséges életmód délutáni programok látogatására. Lehetõséget teremtettünk az úszás-, a furulya- és a karateoktatás igénybevételére is. 7-8. évfolyamon felvételi elõkészítõ foglalkozásokkal
támogattuk a pályaválasztás elõtt álló diákokat. Gyermekeink egész napos oktatása
a napközis és tanulószobai csoportok megszervezésével valósult meg.
Az év értékelése után a kitûnõ szorgalmú
diákok könyvjutalmat vehettek át. A végzõs évfolyam diákjai közül többen külön
elismerésben részesültek. Jó tanuló–jó
sportoló elismerést vehettek át Redzsepi
Arléna és Redzsepi Armend 8. osztályos
tanulók. Az idei tanévben 6. alkalommal
kerülhetett sor a Kamasz Alapítvány díjának átadására. Az alapítvány kuratóriuma
az alapító kérésének megfelelõ kritériumok alapján a díjat és a vele járó 50.000 forintos pénzjutalmat Pordány Emese 8. évfolyamos tanulónak adományozta a 8 év
alatt tanúsított kiemelkedõ szorgalma és
példamutató magatartása okán. 11. alkalommal került átadásra a Menyhárt Ferenc által alapított tanulmányi díj és a vele
járó 100.000 forintos jutalom is. A díjat
Kacz Kornélia Réka vehette át példamutató magatartásáért, kiemelkedõ szorgalmáért, aktív közösségi és egyházi munkájáért.
Cecei iskola
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Gólyales

A Radnóti utca mellett gyakran lehet látni szinte testközelbõl ezt
a gólyát, ahogy gyûjti a vacsorát Tinódi utcai fészke kis lakóinak.
Békales közben nem zavarja, hogy az emberek õt lesik meg vadászat közben. (HKV)

Angol tábor Alapon

Mészölyös
túrázók

Cecei ballagók

