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A Dél-Mezõföld független hetilapja

A PROFIZMUS:
küzdés és alázat
(4. oldal)

Álmok
„Bár volna örök álom életem!” – kezdi Edgar
Allan Poe Álmok címû versét.
Mindannyian álmodunk, álmodozunk, akár
emlékszünk rá, akár nem. Nagyot álmodnak
a hétvégi jótékonysági sportnap szervezõi,
amikor beteg gyerekek megsegítésére gyûjtenek. Álmai megvalósításán fáradozik Sinka
Gréta, aki a vízbe vetve magát hajnaltól késõ
estig dolgozik azon, hogy Európa csúcsára érhessen, s késõbb orvos legyen belõle. Szelessné
Csizmadia Mártáék nem csak álmokat szövögetnek – gyönyörû, kézzel készített ruhakölteményeik felpróbálásával az idõben tehetünk
varázslatos utazást, de egy mesevilágban érezhettük magunkat az alapi varrótábor fiatal
résztvevõit figyelve is, akik néhány öltéssel
hasznos és szép tárgyakat készítettek.
A környékben néhány intézmény sem az illúziók síkján jár, hiszen hamarosan több fontos
középületet is felújítanak, amelynek segítségével a körzet is élhetõbb lesz.
Sajnos rémálmok is gyötörnek minket néha: a
múlt heti lapban említett ebek sorsa a forróságban nem fordult jobbra, ezért a rendõrség
és az állatmentõk beavatkozására volt szükség
ahhoz, hogy kimentsék õket a meleg és a környezetük fogságából.
Attól függõen, mit fogadunk be és el, álmainknak több megfejtése is lehet. Én talán színes
tintákról álmodom, de talán színes világokról, színes emlékekrõl, de legfõképp színes
életrõl.
Menyhárt Daniella

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

KÉT
KUTYAKÖLYKÖN
nem tudtak segíteni
(2. oldal)

EGY LÁNY SEM
maradt szárazon
(8. oldal)
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Rendkívüli ülés pontjai
Múlt héten pénteken délután rendkívüli
testületi ülésen az alábbi tárgykörökben
hoztak határozatot a képviselõk.
A Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsõde vezetõi pályázatára egy pályázat érkezett a jelenlegi vezetõtõl, Resch Krisztinától. Mivel Resch Krisztina a bölcsõdei szakgondozó OKJ-végzettség mellett nem rendelkezik intézetvezetõ, szakoktató, védõnõ,
felsõfokú szociális alap-, vagy pedagógus-végzettséggel, ezért a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint 2016.
december 31-éig kapott megbízást.
A József Attila Mûvelõdési Központ üzemeltetésére, közmûvelõdési feladatainak
ellátásra a Sárbogárdi Kulturális Egyesület pályázott. A szakmai irányítást Horváth
István végzi. Az önkormányzat 5 évre köt
megállapodást az egyesülettel, és 2015-re
10.545.000 Ft támogatást biztosít, amibõl a
pályázattal érintett idõszakra 4.645.000 Ft
esik. A támogatás összege a mindenkori
költségvetés készítésekor külön tárgyalás

alapját képezi, azonban nem lehet alacsonyabb az idei évi támogatás mértékénél.
A VAX Kézilabda Egyesület multifunkciós
sportcsarnokra vonatkozó pályázatával
kapcsolatban a Magyar Kézilabda Szövetség hiánypótlást írt ki: három jogi nyilatkozatot kellett tenni, miszerint 1) az önkormányzat hozzájárul a tulajdonát képezõ
ingatlanon a sportcsarnok létesítéséhez, 2)
a Magyar Állam javára jelzálog kerül bejegyzésre az ingatlanra, és 3) az önrészt az
önkormányzat biztosítja a beruházáshoz.

Elismerõ oklevél
Albin tanár úrnak
80. születésnapja alkalmából egy váratlan
meglepetést hozott a posta Leszkovszki
Albin nyugalmazott gimnáziumi tanárnak,
a Petõfi Diákszínpad alapítójának, aki
nem mellékesen három kötet szerzõje
(Kompországi szerelmek, Tücsök és
Bogárd, Tanár voltam) és lapunk publicistája a kezdetek óta. Balog Zoltán, az Emberi Erõforrások Minisztériumának minisztere elismerõ oklevelet adományozott
részére kiemelkedõ szakmai tevékenysége
elismeréseként.

Feltételes közbeszerzési eljárást indítanak
el a töbörzsöki és a pusztaegresi óvoda, valamint a sárbogárdi futballöltözõ felújítása, energiaracionalizálása kapcsán. E három intézmény ugyanabból a KEOPpályázatból válhat korszerûbbé, amibõl a
városháza, a mûvelõdési ház és a Kippkopp Óvoda is, egy korábban született
döntés alapján.
Hargitai–Kiss Virág

Lefoglalták a kutyákat
Múlt héten az Ebek sorsa címû írásunkban beszámoltunk arról, hogy a Damjanich utca végén, egy gyümölcsösnél két kutya van kikötve a tûzõ napra, és az önkormányzat emiatt fölszólította a tulajdonost. Lapunk megjelenését követõen az
alábbi fejleményekrõl tájékoztatott minket a Fema állatvédõ egyesület a kutyák
ügyében.
Július 8-án kaptunk lakossági bejelentést
miszerint Sárbogárdon egy ingatlanon
megfelelõ árnyék nélkül két kutyát és az
egyik kölykeit nem megfelelõ körülmények között tartják. Azonnal a helyszínre
indultunk, ahol személyesen is meggyõzõdtünk arról, hogy a bejelentés valós.
A területen két kutyaház a tûzõ napon, a
növõ gyümölcsfák árnyéka a közel negyven fokos melegben nem kielégítõ árnyék.
Egy argentin dog fajtájú anyakutyát találtunk és vele a kilenc darab, megközelítõleg
egyhetes kölykeit. A kiskutyák a tûzõ napon feküdtek, anyjuk folyamatosan próbálta õket árnyékba pakolni, azonban ez
sehogy sem sikerült neki. Ilyen hõség még
egy egészséges felnõtt kutyát is megvisel,
hát még olyan egyhetes apróságokat, akik
koruknál fogva önmaguk hûtésére nem
képesek.
Mivel a terület tulajdonosát a helyszínen
nem találtuk, így a rendõrség ügyeletétõl
kértünk segítséget. Kisvártatva megérkezett a rendõr járõr, aki a tulajdonost nagyon rövid idõ alatt a helyszínre hívta.

A tulajdonos elmondta, hogy véleménye
szerint a jelenlegi tartási mód teljesen
megfelelõ és nem hagy semmi kivetnivalót
maga után, mivel õ közel háromóránként
jár ki az ebekhez.
A helyszínre érkezõ hatósági állatorvos, a
kiérkezõ nyomozók és a helyszíni szemle
azonban ezt máshogyan értékelte, így az
anyakutyát és a kölyköket hatósági lefoglalás alá helyezte és megindította az eljárást
a tulajdonos ellen. Az állatorvoshoz történõ beszállítás után a diagnózis szerint a kutyák mind 40, vagy afeletti testhõmérséklettel rendelkeztek, ami már közel áll a hõguta állapotához, illetve dehidratált állapotban voltak. Minden igyekezetünk ellenére kettõ kölykön már nem tudtunk segíteni. A többi életben maradt hét kölyök és
az anyjuk jelenleg egyesületünk argentin
dog fajtamentõ alszervezeténél lett elhelyezve a lefoglalás idõtartamára.
Bíró Zsolt

A Fema Állatmentõ és Állatvédelmi
Egyesület elérhetõségei
Bejelentések: 06 (30) 843 4346
Ügyintézés: 06 (20) 316 6957
Örökbe fogadás: 06 (20) 316 2314

Gratulálunk az elismeréshez! Kellõ szellemi és fizikai frissességet kívánunk Tanár
úrnak, hogy még hosszú idõn át részesülhessünk az írásai által nyújtott lelki ajándékokban!
Hargitai–Kiss Virág

Leszkovszki Albin

TANÁR
VOLTAM
címû
legújabb könyve kapható
a Bogárd és Vidéke
Hírházban.

fema.allatmentok@gmail.com
www.femaallatmentok.hu
http://www.facebook.com/
fejermegyeiallatmentok
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Régidõkbe bújva
Gyöngy, gomb, paszománt, turkálókban
fellelt kincsek újragondolva, vagyis „újragombolva” a gótika és reneszánsz jegyében. Szelessné Csizmadia Márta, Szeless
Peti, Szeless Zsuzsi és Csizmadia László
egy teljesen egyedi, figyelemreméltó kezdeményezést indított útjára három éve.
Létrehozták a Jövõnk Kincse a Múltunk
Testvéri Szövetséget. Laci – aki hivatása
szerint grafikus – fõ alapítóként fából kreál
fegyvereket, amiknek olyan hatása van,
mintha fémbõl lennének. Íjak, nyilak, íjpuskák, kardok, pajzsok kerülnek ki a ke-

megalkotásában, az öltöztetésben, adminisztrációban vállal szerepet.
Egy pályázat révén ugyanis megalakult a
várklaszter, ami a dél-dunántúli várakat
hivatott összefogni, népszerûsíteni, több
résztvevõ közremûködésével; ehhez csatlakozott a testvéri szövetség is. Egy Hõspróba elnevezésû játéksort hoztak létre,
amivel járták az országot. Ennek egyik fellépése Bikalon volt, egy reneszánsz élménybirtokon – itt szerepelt a Jövõnk Kincse elsõ ízben, nagy sikerrel. Aztán jártak
Budapesten, az Alföldön, Pécs környékén,
céges rendezvényen, az Utazás-kiállításon, az OMÉK-en, szépségversenyen, Aba
Napokon, sõt, rendhagyó történelemórákon is, ahol Laci tartott elõadást.
A kivételes ruhákba és kiegészítõkbe beöltözhet bárki egy fotó erejéig, amit aztán –
utómunkálatokat követõen – Peti e-mailen juttat el a megadott címre. Ahogy belebújik egy ilyen értékes darabba az ember, a
hozzá illõ kellékekkel, a régi idõk lelkületét is magára ölti.
Márti a ruhák elkészítéséhez utánanézett
a gótika, reneszánsz, honfoglalás és keresztes lovagok kora, török idõk fõbb szabásvonalainak, és azokat használta szabadon, mûvészien, nem ragaszkodva a korhûséghez. Elvégre a régi világban sem voltak teljesen egyformák a ruhák, hiszen
kézzel varrták õket. Egy ruha körülbelül

egy hét alatt készül el, és tíz méter egyféle
dísz szükséges hozzá, ami úgymond összefogja, egységessé teszi. Ahogy Márti
mondja: a meghatározott mennyiségû
anyag sok inspirációt ad, nagy kreativitást
igényel.
Fél éves kortól a felnõttig minden méretben készültek ruhák, mindkét nemnek.
Több száz darabból lehet választani és próbálni. Nincs két egyforma!
Hargitai–Kiss Virág

zei közül. És a tollforgók megszállottja.
Márta textilmûvész, rajztanár. A kálozi iskola, ahol dolgozik, egy meseszerû csodabirodalom lett saját és a tanítványaival közös alkotásai eredményeként. A testvéri
szövetségben ruhákat, kucsmákat, sisakokat, szõnyegeket, zászlókat készít. Fia, Peti
fotózik, lánya, Zsuzsi a fejékek és ékszerek

Varrótábor Alapon
Nagyszerû ötlete támadt három éve Kanyóné Somogyi Tündének: varrótábort szervezett az érdeklõdõ gyerekeknek.
Idén a facebookon hirdetett táborra 5 nagyobb gyermek jelentkezett Alapról és 12 kisebb gyermek helybõl és a környékbõl. Vannak köztük, persze, visszatérõk is.
Egy hét alatt különbözõ használati tárgyak elkészítésén keresztül gyakorolják a varrás csínját-bínját a Kézmûves Kuckóban. A teljesség igénye nélkül: alkottak már táskát, párnát, tûpárnát, nevet a szobájuk ajtajára, cicás, szíves
díszítést, kulcstartót.
A táborban jó hangulatú közösségben nemcsak kézügyességüket fejleszthetik így a fiatalok, hanem kreativitásukat is. S
nem utolsósorban hasznukra válik a mindennapi életben a
varrni tudás, ha egyedi ajándékot szeretnének valakinek adni, vagy ha egy ruhadarabot, textíliát kell megjavítani,
különlegesebbé tenni.
Hargitai–Kiss Virág
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Sinka Gréta válogatott vízilabdázó
SINKA GRÉTA 97-es születésû országos
válogatott vízilabdázó kisgyerekkora óta
úszik, és 10 éves kora óta halad egyre elõrébb, lendületes karcsapásokkal a vízi pályáján. Dunaújvárosban készítettem vele
interjút, ahol éppen edz Mihók Attila szövetségi kapitány, Oltyán Gyula és
Kis-Primász Ágnes edzõk irányításával.
– Fölvettem a lazításotok perceit, és úgy láttam, ez is ugyanolyan fontos része az edzésnek, mint maga az edzés.
– Igen, a lazítás annak az elõfeltétele, hogy
minél jobban tudjunk teljesíteni a következõ edzéseken, és ne sérüljenek meg a játékosok.
– Mikor kerültél kapcsolatba a vízilabdával?
– Nagyjából 4 éves korom óta úszom hobbiszinten, szinte minden nap jártam uszodába a szüleimmel. Aztán meguntam a faltól falig úszkálást, és úgy döntöttem, abbahagyom. Akkor kerestek meg, hogy jöjjek
el vízilabdázni, mert az mégiscsak egy sokkal intenzívebb sport. Megszerettem, ottmaradtam. 8 éve csinálom.
– Hol kezdted az úszást?
– Dunaújvárosban, Gyenes Ágnesnél. Elõször óvodásúszás volt, annak kereteiben ismerkedtem meg a vízzel, úszással. Aztán
elkezdtem járni privátban. A víz vonz, a víz
szeretete.
– Mondtad, hogy megkerestek. Ezek szerint a
foglalkozásokon valaki felfigyelt rád?
– Úgy néz ki, igen. Én errõl nem sokat tudok. Anyukámék mondták, hogy nem lenne-e kedvem kipróbálni a vízilabdát, mert
szóltak. Én meg nagyon szívesen belevágtam.
– Hogyan haladtál fölfelé a vízilabda ranglétráján?
– Eleinte heti 3 alkalommal jártam csak.
Éppen az alapozásba csöppentem bele augusztus 20-a környékén, és nagyon kemények voltak akkor az edzések nekem. Akkor a serdülõ korosztállyal játszottunk
együtt. Körülbelül egy évig labdát sem fogtam a kezemben. Kijavították az úszásomat, a technikámat, és utána kezdtem el
játszani Gyõri Lászlónál. Onnantól kezdve
fokozatosan jött a gyerek, serdülõ (edzõ:
Uitz Csaba), ifi (edzõ: Balogh-Zsámbok
Lili) meg a felnõtt korosztály. Miután elkezdtem, egy évre rá már válogatottba is
kerültem.
– Most hány éves vagy?
– 18.
– El kellett jönnöd Dunaújvárosba iskolába?
– Igen, 4 éve ide járok, a Széchenyi gimnáziumba, ami 8 osztályos gimnázium, mint a
Petõfi Bogárdon, így nem kellett évet ismételnem.
– A válogatottság mit hozott magával?
– Megtanultam, hogy mi az a profizmus,
amikor napról napra megy az ember és
ugyanazt a monotonitást csinálja. Felkelsz
7 órakor, lépcsõ, délben fejezed be az
úszást, kihajtják belõled a legutolsó ener-

giádat, és újból meg kell felelned, folyamatosan fel kell állni. Ez kitartást, alázatot,
küzdést, magabiztosságot, tartást ad az
életben az embernek.
– Nem vette el a kedvedet, hogy ez egy nagyon
kemény sport?
– Nem. Pont az a szépsége.
– Nem volt olyan, hogy azt mondtad: na, jól
van, nekem ebbõl elég?
– Volt ilyen, persze, mindenkinek van, de
ezeken túl kell lendülni. A profizmust mutatja ez is, hogy a mélypontokon túl tudsz
lendülni, felül tudsz kerekedni, és újból
neki tudsz állni, és ugyanúgy csinálod, sõt,
még jobban is, mert utána fejlõdsz.
– Mikor voltak neked ezek a mélypontok, mik
váltották ki?
– Egy fárasztóbb edzés, korai kelés. Az iskolát nehéz összehangolni a sporttal, mert
felkelek 4 órakor, lejövök edzeni, fél nyolckor abbahagyom az úszást, utána rögtön iskola. Fél négykor végzek, utána jövök
edzésre, fél tízig. Utána állok neki tanulni.
– Ez minden áldott nap?
– Igen.
– Hogy mennek a tanulmányaid emellett?
– Szerintem egész jól tanulok, jó jegyeim
vannak. Orvosira szeretnék menni, van is
esélyem.
– Az orvosin milyen irányt szeretnél választani?
– Ortopédsebészet, vállspecialista.
– Gondolom, mindenkinek azt fogod fölírni a
receptre, hogy „ússzál”. A válogatottságból
hová szeretnél eljutni?
– Jövõ nyáron lesz Európa-bajnokságunk,
ott szeretnék Európa-bajnok lenni, utána
egy világbajnokságunk van, ott is a dobogó
legfelsõ fokára szeretnénk állni a csapattal, illetve szeretnék felnõtt válogatott lenni.
– Megviseli-e például a hajadat, bõrödet, hogy
állandóan vizes?

– Nekem szerencsétlenségem, hogy klórallergiás lett a lábam, kiütések vannak rajta,
amiket kezelnek bõrgyógyászok, de nem
nagyon tudják eltüntetni, mert amikor
erõsebben süt a nap, vagy a téli idõszakban, amikor jobban klórozzák a vizet, kijön. A hajam vékony szálú, a víztõl bezöldült a szõke része, úgyhogy ezen már csak a
sampon meg a balzsam segít.
– Milyen meccseitek voltak, amik emlékezetesek számodra, fontos mérföldkövet jelentettek
az eddigi pályafutásodban?
– Talán a legemlékezetesebb meccsem a
Magyar Kupa Döntõ volt, amit megnyertünk. Az nekem nagyon nagy eufória volt,
olyat még nem éltem át, mint sportoló. Az
volt az elsõ bajnoki címem. Illetve most az
ifi bajnoki cím – ebben az évben lettünk
bajnokok. Az utolsó meccsen eltört az orrom. A csapat, amikor már kint ültem a padon, jegelve, kiugrott hozzám, és együtt
örültünk.
– Milyen poszton vagy?
– Igazából univerzális játékos vagyok, szélen és centerben is próbálgatnak, egyedül a
kapu az, ami kimarad, de a bekk és az átlövõ az a két hely, ahol leginkább használnak.
– Nem zavar fiatal lányként, aki ismerkedni
is vágyik, hogy nincs nagyon magánéleted?
– Vízilabdás berkeken belül ezt megoldom, nincs ezzel problémám. Néha hiányzik, viszont rengeteg pluszt kapok a sport
által. Nekem ez így annyira jó, hogy az hihetetlen.
– Hány éves korig maradhatsz a vízilabdában?
– 30-35 éves korig. Onnantól kezdve már
inkább a gyerekeké és a családé a fõszerep.
– Édesapáddal, édesanyáddal, a testvéreddel
meg a nagyszülõkkel milyen gyakran tudsz találkozni?
– Havonta, 3 hetente.
Hargitai–Kiss Virág
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Tábor hátrányos helyzetû gyerekeknek
A „Háló” Dél-Mezõföldi Szociális és
Gyermekjóléti Szolgálat napközis nyári tábort szervezett június 29-e és július 3-a között Cecén a gyermekjóléti szolgálatnál a
településen élõ hátrányos helyzetû 18
gyermek részvételével.

A programot sportvetélkedõvel kezdtük, utána bûnmegelõzésrõl és egészséges
életmódról
hallgathattak
meg elõadást a résztvevõk.
A simontornyai várlátogatást követõen gyalogtúrát
tettünk a Sió-csatorna partján. A túrán a gyerekek kellemesen elfáradtak, de nagyon élvezték a természetben eltöltött idõt. A résztvevõk nagyon örültek a kézmûves-foglalkozásnak és a
rajzfilmvetítésnek is. Bár

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

sok gyerek nem tud úszni, a dunaföldvári
strandon tett fürdõzés mégis különleges
élmény volt. A program zárásaként Cecén
a régi focipályánál számháborúval egybekötött bográcsozás és fagylaltozás tette feledhetetlenné a hét eseményeit.
A táborban résztvevõ gyerekek így nyilatkoztak:
„Nagyon készültem a táborba, nekem a
Simontornyai vár tetszett a legjobban.”
„Örömmel jöttem a táborba, mert itt is voltak barátaim, akikkel minden nap jót játszottunk.”
Köszönjük a tábor megrendezéséhez nyújtott segítséget támogatóinknak: cecei szociális bizottság, Start közmunkakertészet,
Mulen pékség, Márkus Milán, Staubné Albert Marietta, Paradicsom csárda.
A programot szervezte:
Békésiné Hermesz Éva
és Sohárné Hosek Viola
családgondozók

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

Takács János
temetésén részt vettek,
sírjára koszorút, virágot
helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család
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Felhívás partnerségi egyeztetésre
Felhívom a tisztelt Lakosság figyelmét Sárbogárd Város Önkormányzata képviselõ-testületének a partnerségi egyeztetés
szabályairól szóló 48/2015. (IV. 10.) kth. sz.
határozata alapján, hogy Sárbogárd Város
Önkormányzatának
képviselõ-testülete
29/2015. (III. 13.) kth. sz. határozatában
döntött Sárbogárd új
– Településfejlesztési Koncepciójának
(TFK),
– Településszerkezeti Tervének (TSZT) és
– Helyi Építési Szabályzatának (HÉSZ) elkészítésének szükségességérõl, a településrendezési eljárás elindításáról.
Önkormányzatunk képviselõ-testülete ugyanezen döntésében határozott a szóban forgó fejlesztési dokumentumokkal és településrendezési eszközökkel kapcsolatban arról, hogy azok
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökrõl, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekrõl szóló
314/2012. (XI. 8.) korm.-rendeletben (a továbbiakban: Trk.) meghatározott új tartalmi és eljárási szabályoknak megfelelõen kerüljenek kidolgozásra.
A településrendezési folyamat a Trk. szerinti
megalapozó vizsgálatra épül, a képviselõ-testület a megalapozó vizsgálat ismeretében kívánja a település fejlesztési irányait meghatározni. A megalapozó vizsgálatra épülõ településrendezési folyamatban elkészül a Településfejlesztési Koncepció, ezt követõen a Településszerkezeti Terv, és ezen dokumentumokra épülve a Helyi Építési Szabályzat. A jelzett
dokumentumok készítése során a Trk.-ban
meghatározott tartalmi hierarchiát figyelembe
véve, és – amennyiben az szükségessé válik –
a párhuzamos egyeztetés lehetõségét kihasználva tervezzük a véleményezési és partnerségi egyeztetések lefolytatását, a Trk.-ban foglalt
eljárási szabályok maradéktalan betartásával.
A fent jelzett dokumentumok alátámasztó
munkarészeként készül a teljes településre vonatkozó környezeti értékelés és örökségvédelmi hatástanulmány, ennek megfelelõen a környezeti értékelés egyeztetését a településrendezési eszközök véleményezésének részeként
kívánjuk lefolytatni.
A fentieknek megfelelõen ezúton tájékoztatom, hogy Sárbogárd város új
– Településfejlesztési Koncepciójának (TFK),
– Településszerkezeti Tervének (TSZT) és
– Helyi Építési Szabályzatának (HÉSZ) kidolgozásával kapcsolatban
a Trk. 37. § (1) bekezdésében foglaltak
alapján elõzetes tájékoztatási szakaszt kezdeményezek.
Tájékoztatom továbbá, hogy a TFK véleményeztetése – az elõzetes tájékoztatási sza-

kaszban beérkezett vélemények és adatok
figyelembevételével – a Trk.-ban meghatározott eljárási szabályok szerint, a TSZT és
HÉSZ véleményeztetése a Trk. szerinti teljes településrendezési eljárás keretében
történik.

2015. július 16. Bogárd és Vidéke

TISZTELT
EBTARTÓK!

A beérkezett javaslatokat összegyûjtjük, szakmai szempontok szerint a tervmódosítás során
figyelembe vesszük, amennyiben az eljárás
során az érintett hatóságok sem kifogásolják,
úgy a végleges településrendezési eszközökbe
beépítetjük.

Az állatok védelmérõl és kíméletérõl
szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.)
42/B. § (1) bekezdése elõírja, hogy az eb
tartási helye szerint illetékes önkormányzat – ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség
elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel – 3 évente legalább
egy alkalommal ebösszeírást végezzen.
Az önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást
köteles vezetni, az állat tulajdonosa,
tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának
védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.
Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben elõírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
Az ebösszeírás ideje: 2015. május 18ától 2015. július 15-éig.
A 2015. évi ebösszeírás céljából kérjük a
Sárbogárd Város Önkormányzat közigazgatási területén tartott, 4 hónaposnál idõsebb ebek tulajdonosait/tartóit,
hogy a nyilvántartó adatlapot az oltási
könyv(ek) alapján ebenként kitölteni és
a lentiekben megjelölt lehetõségekkel
élve 2015. július 15. napjáig a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal hatósági osztálya részére eljuttatni szíveskedjenek.
A bejelentéshez szükséges adatlap
megtalálható a honlapunkon (www.sarbogard.hu) és átvehetõ a polgármesteri
hivatal ügyfélszolgálatán.
A kitöltött adatlapokat az alábbi módokon lehet benyújtani:
– postai úton a polgármesteri hivatal címére (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.);
– faxon a 06 (25) 520 280-as számra;
– elektronikus úton a honlapon közzétett nyilvántartó adatlap kitöltött példányának a hatosag@sarbogard.hu elektronikus levélcímre történõ visszaküldésével;
– személyesen a sárbogárdi polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán.
A határidõ elteltét követõen a polgármesteri hivatal munkatársai a nyilvántartást elkészítik és adategyeztetés céljából helyszíni ellenõrzéseket végeznek
elõzetes értesítés nélkül.
Felhívjuk a tisztelt Ebtartók figyelmét,
hogy az adatszolgáltatási kötelezettség
elmulasztása állatvédelmi bírságot
vonhat maga után. A bírság legkisebb
öszszege az állatvédelmi bírságról szóló
244/1998. (XII. 31.) korm. rendeletben
foglaltak alapján 30.000 Ft.
Együttmûködésüket köszönjük!

Dr. Sükösd Tamás polgármester

Sárbogárd város jegyzõje

Az új TFK, TSZT és HÉSZ készítésének célja
és alapvetõ indokai:
Sárbogárd város Mötv.-ben és Étv.-ben meghatározott településfejlesztési és településrendezési feladatainak a 2013. január 1-jétõl hatályba lépett új jogszabályi követelményeknek
megfelelõen történõ ellátása. A településrendezési eszközök kidolgozása az Mtv.-vel módosított OTrT figyelembevételével történik.
A tervezési terület lehatárolása:
A TFK a TSZT és HÉSZ Sárbogárd település teljes közigazgatási területére készül.
A nyilvánosság és a közösségi ellenõrzés lehetõségeinek biztosítása érdekében tájékoztatásul közlöm, hogy a város hivatalos honlapján
(www. sarbogard.hu) a partnerségi egyeztetés során közlendõ dokumentumok folyamatosan közlésre kerülnek a „Sárbogárd Településrendezési Tervei” menüpont alatt. A jelenlegi
településrendezési eszközök ugyanitt megtekinthetõek.
A közzétett felhívás és tájékoztatás alapján a
partnerek 2015. augusztus 25-éig írásos javaslatokat tehetnek, véleményt nyilváníthatnak a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal címére
(7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.), vagy a
pmhivatal@sarbogard.hu, vagy a muszak@
sarbogard.hu e-mail címre történõ elküldéssel.
A partnerségi egyeztetésben részt vevõ partner: adott településrendezési eszköz tervezésével érintett településrészén lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkezõ természetes
személy, adott településrendezési eszköz tervezésével érintett településrészén telephellyel
rendelkezõ gazdálkodó szervezet, Sárbogárdon bejegyzett vagy mûködõ civil szervezet,
valamennyi Sárbogárdon mûködõ elismert
egyház.
Tehát a fentiek alapján kérem a tisztelt Lakosságot és minden érintetett, hogy fejtsék ki véleményüket és juttassák el a fenti elérhetõségeink valamelyikére, hogy a jelenlegi Helyi Építési Szabályzatban és Szabályozási Tervben
foglaltakhoz képest milyen tervi változást szeretnének, és ígérem, hogy a jogszabályi kereteken belül képviselni fogjuk azokat.
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KÉK HÍREK
Átsodródott, ütközött
Július 6-án a déli órákban a 6215. számú
úton egy 37 éves mezõszilasi lakos egy tehergépkocsival közlekedett Sárbogárd irányából Kislók irányába. Haladása során
egy jobbra ívelõ útkanyarulatban elvesztette uralmát jármûve felett, átsodródott a
mentiránya szerinti bal oldali forgalmi sávba és ott nekiütközött egy vele szemben
szabályosan, személyautóval közlekedõ,
59 éves kislóki hölgynek. A baleset következtében mindkét jármûvezetõ megsérült.

Agresszív fiatalember a
kormányhivatalban
A sárbogárdi kormányhivatalból érkezett
bejelentés július 7-én a délelõtti órákban,
miszerint egy 21 éves sárbogárdi fiatal az
egyik irodában agresszívan viselkedik. A
kiérkezõ járõrök figyelmeztették a fiatalt,
majd – mivel cselekményét a késõbbiekben sem hagyta abba – rendzavarás szabálysértés elkövetése miatt elõállították a
Sárbogárdi Rendõrkapitányságra, majd
szabálysértési õrizetbe vették.

Megszökött Fótról
Július 7-én az esti órákban Sárbogárdon, a
vasútállomáson a járõrök igazoltattak egy

15 éves decsi fiút. Mivel a fiatalkorú nem
tudta magát hitelt érdemlõen igazolni, a
rendõrök elõállították a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra személyazonosságának
megállapítása miatt. A fiatal meghallgatása során elmondta, hogy a fóti gyermekotthonból szökött meg, ezt követõen az egyik
sárbogárdi gyermekotthonban helyezték
el.

Kerékpárost ütött el
A baleseti helyszínelõ július 12-én a reggeli
órákban Sárkeresztúron, a Szent István út
és Béke utca keresztezõdésében intézkedett, mert bejelentést tettek közlekedési
balesetrõl. A rendelkezésre álló adatok
alapján megállapítható, hogy egy 26 éves
helyi hölgy kerékpárjával közlekedett a
Szent István utcán a menetiránya szerinti
jobb oldalon, az úttest szélén. Haladása során szembõl érkezett egy 23 éves
sárkeresztúri hölgy személyautóval. A két
jármû egymás melletti elhaladása során
feltehetõleg a személygépkocsi áttért a
menetiránya szerinti bal oldali forgalmi
sávba, melynek során a kerékpárról a 26
éves nõ a menetiránya szerinti jobb oldali
útárokba esett, melynek következtében sérüléseket szenvedett.

Elvitte a kocsit
A sárbogárdi rendõrök vádemelést javasolnak azzal a férfivel szemben, aki barátja
autóját engedély nélkül használta.
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság bûnügyi
osztálya jármû önkényes elvétele bûntett
elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatott nyomozást P. Attila
sárkeresztúri lakossal szemben.
A nyomozás adatai szerint a 27 éves férfi
2015. március 19-én éjjel egy sárkeresztúri
ingatlan udvaráról vitte el barátja autóját
engedély nélkül, majd azzal néhány kilométerrel távolabb árokba csapódott. A
gyanúsított megrongálódott alkalmi jármûvét hátrahagyva távozott a baleset
helyszínérõl.

Sárbogárdi Rendõrkapitányság

FRISS HÍR:
Baleset Sárbogárdon útlezárással
Július 15-én, szerdán, délután két gépjármû ütközött össze a 63-as számú fõúton, ezért
teljes útlezárás volt érvényben, amit a szükséges intézkedéseket követõen feloldottak.
Személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt nevezett napon 14 óra 30
perckor a 63-as számú fõúton, Sárbogárd belterületén. Az elsõdleges adatok szerint –
eddig ismeretlen körülmények között – két gépjármû ütközött össze. A balesetben
egy személy megsérült.

Az adatgyûjtést követõen a rendõrök azonosították az elkövetõt, akit a nyomozók
gyanúsítottként hallgattak ki.
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság befejezte az ügyben folytatott nyomozást, és az illetékes ügyészségen vádemelést javasolt.
Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

A KATASZTRÓFAVÉDELEM HÍREI

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

Kérdezték a szeméthalmokról
Többen panaszolták, hogy habár a buszmegállóknál bizonyos körzetben nem lehet dohányozni, mégis tele vannak cigarettacsikkekkel a megállók. Persze, nem csak
ilyen jellegû szemét „teszi vonzóvá” a várost. Nagyon sok az igénytelen, lusta ember, aki annyi fáradságot nem vesz, hogy
egy-két lépést tegyen a szemeteskukáig,
hogy oda dobja a szotyolahéjat, zsebkendõt, nejlonzacskót, ételmaradékot, üdítõs-, vagy italosüveget.

Hatékony megoldás lenne, ha az illetékes
hatóságok szigorúbban ellenõriznék és
büntetnék a közterületeken a dohányzást
és a szemetelést mint környezetszennyezést.
Egy biciklis azt tette szóvá, hogy a biciklisávban összesöpörgették ugyan az illetékesek a koszt kupacokba, de olyan rossz
helyre kotorták össze több helyen, ahol
akadályozza a biztonságos közlekedést a
kerékpárosok számára.
Lejegyezte: Hargitai–Kiss Virág

Csirkék pusztultak el
a tûzben Kálozon
Baromfiól gyulladt ki július 12-én, vasárnap, hajnalban Kálozon. A Nemes utcai
családi házzal egybeépített, tíz négyzetméteres melléképület teljes terjedelmében
égett. A lángokat a sárbogárdi hivatásos
tûzoltók fékezték meg. A tûzben tíz csibe
elpusztult, a lakók nem sérültek meg.
Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy, megyei katasztrófavédelmi szóvivõ
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Tüzes kasztnik, vizes csajok
Ha jellemeznem kellene pár szóban, milyen volt az idei
tuningtalálkozó, a címben említett szavak remekül megfogalmaznák.
Idén hatodik alkalommal került megrendezésre a Sárbogárdi
Tuningtalálkozó, a már megszokott helyszínen, az Ifjúsági park
területén. Bár nagyon jó rendezvénynek tartom a helyi
tuningtalálkozót, azért látok benne még kihasználatlan lehetõségeket. Érdeklõdés van, hiszen rengetegen látogattak ki a rendezvényre, és a tombola is fogyott rendesen. Támogatók által felajánlott nyereménycsomagok és nyereményautó is voltak idén.

Újra láthattunk szebbnél szebb autókat s
még néhány terepjárót és motort is. Nagy
kedvenceim is megérkeztek, hosszú utat
megtéve Japánból; a 350Z, a Supra és
Skyline GT-R igazán szépen mutattak egymás mellett. De a park egyik felében találtunk Honda-sarkot is. Itt aztán megtalálható volt mindenféle modell ebbõl a márkából: Civic, Jazz, CRX és Accord, amiket
ki-ki a saját ízlésének megfelelõen újított
fel, vagy cserélt rajta alkatrészt. Persze, az
import autók mellett megtalálhatóak voltak az európai és keleti blokk autói. Audik
tömkelegén legeltethette a szemét a látogatók serege, fotótéma volt bõven. Természetesen a VW-rajongók sem maradtak látnivaló nélkül, szemügyre vehettünk egy különleges, inkább tankra hasonlító jármûvet, mely a Volkswagen gyárából gurult ki.
De ha már keleti blokk, akkor Lada, amibõl
szintén volt egy-két szép darab, de láthat-

tunk szépen felújított Škodát és Daciát is. Különlegességként
ékeskedett Sepsi Zsolti új szerzeményeként egy gyönyörû, zafírkék, felújított és újrakrómozott Opel Olympia Rekord (melyet az
1960-as évek elején a Holden reakcióként épített meg a Ford Falcon mintájára).
Említésre méltónak tartom a dekorációt és festéseket, hisz ezek
között is igen nagy különbségek voltak. Egyesek az egyszerû szürkét pár matricával, vagy kontúrcsíkkal dobták fel, de volt olyan
jármû is, melyen inkább tetováláshatású munkát láthattunk. A
legtöbb kasztni egy színre volt festve, amikben ugyanúgy lehetett
gyönyörködni, mint a kaméleonfújásúakban, melyek látszólag
csak egyszínûnek tûnnek, de a rájuk vetülõ fény megtörik a második színen, így ha más szögben állunk, akár lehet például kék, de
másik szögbõl sárga is.
Ha már a külsõségeknél tartunk, megemlíteném a felniket, amik
ugyancsak változatos formákban fordultak elõ. Minden kocsihoz
illik a krómfelni, de ha már le van fújva, az legyen stílusos, és ha
tuningolunk, akkor ne kövessünk trendeket. Sokak így is tettek, és
láthattunk nagyon kreatívan elkészített felnifestéseket is.
Miután megcsodáltuk a jármûveket, a színpadnál vártak a mûsorok. RC-autók és drónok bemutatója vette kezdetét, majd fülledten erotikus autómosással folytatódott a délután, ahol hivatásos
autómosó lányok habosították fel a hangulatot és a vizet. Természetesen õk sem maradtak szárazon, meg az autó sem, melynek
gazdája bizonyosan örömmel nézte végig,
hogyan kényeztetik kedvenc négykerekûjét.
Hamarosan füst lepte el az Ifjúsági parkot,
hiszen a lehûtött kasztni mellett felforrósodó hangulatot csak egy jó gumifüstöléssel
lehet levezetni. Ezt követõen került sor a
JR Streetfighter Team motoros bemutatójára, ahol Tibo, Tommy és Kötél (aki biztos
az idegzetérõl kapta becenevét) szórakoztatta merész mutatványaival a nagyérdemû
közönséget, akik tapssal és ujjongással viszonozták merészségüket. Láthattuk a modern kor Ben-Hurját is motor vontatta kétkerekû kocsin, s a végén égõ abronccsal
„vágtattak el lovaikon” a csapat tagjai. A
motorosok bemutatója után DJ Antonyo
állhatott a keverõpult mögé, hogy még jobban felpörgesse a hangulatot lemezeivel.
Végül tombolasorsolás következett, ahol a
fõdíjat egy idõsebb úr vihette haza, s aznap
este már az õ garázsában aludhatott a
Volkswagen Golf IV-es.
Hargitai Gergely
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Hol vannak a katonák?
Oly korban éltünk 75.
A laktanya gazverte útjain bolyongva
Marlene Dietrich háborús dalát dúdolgatom:
„Hol vannak a katonák,
Kik harcoltak sok éven át?
Hol vannak a katonák?
Elmúltak régen.
Hol vannak a katonák?
Sírjuk felett száz virág.
Mondjátok, mért van így?
Mondjátok, mért van így?”
– Laktanyaváros lesz Sárbogárd – hangoztatják lelkesen az elõadók pártgyûléseken,
tanácsi beszámolókban. A nyolcvanas
évek elején járunk. Készülnek a nagyszabású tervek, olyanok, amilyenekrõl egy
mezei bogárdi álmában se gondol. Aztán a
gimnáziummal szemben kétutcányi területet kisajátítanak. Lebontják a régi házakat, s elkezdõdik a katonai lakótelep építése. Több száz lakás kell! Óvodabõvítés, iskolabõvítés kell, hiszen több száz katonacsalád érkezik a városba az ide települõ
légvédelmi rakétaosztállyal. Hirtelen mindenre lesz pénz a tanácsnál. A Felszabadulás-lakótelep építésénél még a központi
fûtést is kispórolták. Kellett Dunaújvárosnak inkább a fejlesztés, mint a mucsai
Bogárdnak. Most meg nyomják a lóvét,
csak építsetek! De a sok pénz az áldás mellett átokká is válik. Áldás, hogy valóban városiasabb képet kezdünk mutatni a sok
emeletes épülettel. De nem csak a megépülõ lakótelepek miatt tûnik a település
városiasabbnak. Megpezsdül a kereskedelem, a közélet, és a tisztcsaládok városias
kulturális igénye a mûvelõdési központ
programkínálatát is bõvíti. Aztán megépül
a HEMO, a Helyõrségi Mûvelõdési Otthon étteremmel, ahová szívesen beülünk
mi, civilek is vacsorára, vagy csak egy pohár sörre újdonsült barátainkkal, a
Szögedi házaspárral, Németh Ferivel,
Nagy Jóskával. Tibi egri születésû, s közös
érdeklõdésünk nemcsak a kultúra világa,
hanem a szõlõ és a gyümölcsfák. Olyan ízesen beszél kedvenc cseresznyefájáról, a
szamolyai feketérõl, hogy tavasszal én is
ültetek egyet. Ferivel a polgárõrséget szervezzük, Jóska meg az újság készítésében
segít.
A sok pénz – amit a város arra kapott, hogy
megteremtse a megfelelõ életfeltételeket
az ide települõ családok számára – átok is.
A bölcsõde a rendõrséggel szemben, a város egyik legszebb régi épületében mûködik, a múlt század elején szecessziós stílusban épült Rektorisz-villában. Ezt is bõvíteni kell. Teljesen értelmetlenül, csak azért,
mert volt rá pénz, a csupasz tégláig leverik
róla a vakolatot. Hiába tiltakozik a városvédõ egyesület, már nem változtatnak a
terveken. Megsemmisül minden homlokzati díszítõ elem. A régi fiókos ablakokat

stílustalan, szocreál nyílászárókra cserélik.
A nagy megújulás áldozatul esik a gimnázium melletti hajdani csendõrlaktanya tornya is. Benne ideiglenes óvodai csoport
kap helyet az egyik épületszárnyban. Itt
dolgozik Kedvesem, Ani. A másik szárnyat
a mûvelõdési központról leváló, önállósuló zeneiskola kapja meg.
Szarvaspusztán új harcálláspont létesül,
amely Paksot védi. Ahogy mondják, kiemelt jelentõségû katonai bázis lett Sárbogárd, amit a NATO katonai térképein egy
nagy piros körrel jeleznek. Hát, szép, szép,
de nem igazán jó bástyának lenni, mert ha
balhé van, mindig a bástyát lövik elõször.
Aztán 1986. január 1-jén valóban város
lesz Sárbogárd. Váncsa Jenõ városfejlesztési miniszter személyesen adja át Szalai
István tanácselnöknek az errõl szóló oklevelet. Város lettünk, katonaváros. Az
orosz laktanya és az õ tiszti lakótelepük a
település keleti szélén, az Árpád utcán, a
hajdani Variházy ezred laktanyájában, a
magyar laktanya pedig a nyugati szélén, a
Gulyaréten õrködik felettünk.
1989-tõl szinte egyik napról a másikra minden megváltozik. Elmennek az oroszok, és
az új kormány honvédelmi minisztere, Für
Lajos nem akar már magyar katonát se látni. Minek nekünk hadsereg? – teszik föl a
politikusok a kérdést. Mintha Károlyi Mihályt hallanám, aki 1918-ban, az elsõ világháború után ugyanezzel a mondattal ágyazott meg Trianonnak.
Egy nap NATO-küldöttség érkezik a városba. Szemrevételezik a haditechnikát.
Kimennek a szarvaspusztai bázisra is.
Hümmögnek, aztán elmennek. A katonák
úgy érzik, mintha légüres térbe kerültek
volna. Nem mond senki semmit, de vadabbnál vadabb hírek terjednek.
Jóska barátom keserûen panaszolja:
– Itt vagyunk mind, mérnöki képzettségû
katonák, várjuk, hogy mikor eresztenek
szélnek bennünket. Nem bíznak bennünk,
mert Moszkvában tanultunk. De mi a haza
védelmére tettünk esküt! Nem tehetünk
mást, kitartunk az utolsó pótalkatrészig. A
Szovjetunió megszûnt, felmondtuk a Varsói Szerzõdést. Itt állunk az elavuló szovjet
haditechnikával. Pedig, amikor itt kezdtünk, minden a legmodernebb volt. Jó ideje nincs alkatrész-utánpótlás a harci eszközeinkhez, és csak a találékonyságunkon
múlik, hogy harcképes maradjon a rakétaosztály, hogy mûködjön a légtérvédelem,
ami Paks védelmi ernyõje is. Kitört a délszláv háború. Ki védi meg az országot egy
terrortámadástól, ha nem lesz erre alkalmas hadsereg?
A katonai eskütételek most is látványosak.
Az Ifjúsági parkban óriási a tömeg. Nem
csoda. Sárbogárd kiképzõbázis lett. Amikor egyszerre ötszáz újonc tesz esküt, meg-

remeg a levegõ. Még minden olyan, mint
régen. A díszemelvényen a laktanyaparancsnok, Pilusin István és Hajnal Zsigmond, a sárbogárdi légvédelmi rakétaosztály parancsnoka fogadja a díszlépésben
bevonuló alakulatokat. Ott áll a polgármesterünk, Rudi bácsi, a képviselõ-testületbõl Simon János. A város nagy eseménye még mindig a katonai eskütétel. Az
édesanyák törölgetik a szemüket. Esküt
tesznek a katonafiúk. Még van kötelezõ
sorkatonai szolgálat, de már rövidül az idõ,
s már elõkészítve, aláírásra vár a parancs:
megszûnik a sorkatonai szolgálat Magyarországon. A NATO-hoz csatlakozó ország
már egy kis létszámú hivatásos hadsereggel vesz részt az amerikai irányítású védelmi szervezetben. S míg nézem az elvonuló,
éneklõ honvédeket, ott motoszkál bennem
a néma gondolat, hogy ennek a parádénak
már semmi értelme. Egyhónapos kiképzés
után, elavult haditechnikával ez a hadsereg már nem hadra fogható. De a fúvószenekar még vidáman fújja a tribün elõtt:
„Fel-fel vitézek a csatára!”
Még egy büszke fellángolás: fényképet
hoznak be a szerkesztõségbe a rakétások.
Valahol Lengyelországban, a Balti-tengernél készült. Ott voltak hadgyakorlaton
a bogárdi fiúk. Elkapták azt a pillanatot,
amikor a rakéta éppen izzó farokcsóvával
repül a tenger fölött. A kép alatt a pillanat
dátuma. Talán 1992. május 9-e? A béke elsõ napja?
Aztán jönnek a gyûlések. Riadt szemek…
Mi lesz velünk?... Semmitmondó válaszok,
és a konkrét valóság: elbocsátások, áthelyezések, s végül bezár a laktanya, bezárják
a szarvaspusztai harcálláspontot, ahol az
elbeszélések szerint a föld mélyén
kibekkelhetõ lenne évekig az atomháború
is.
A katonák helyét vagyonõrök veszik át.
Bûnügyi hírek: éjjel kábelt, rezet, alumíniumot vittek ismeretlen tettesek. Senki
nem látott semmit. Kitört ablakok, leszakított ajtók, gazverte felvonulási tér. Hej, valamikor itt csicskáztattak engem is, hosszú
hajú huligánt!
Hol vannak a katonák?
Szögedi Tibi meghalt. Német Feri meghalt. Nagy Jóska sírján is száz virág… és sorolhatnám tovább. Feri állítólag sugárzás
miatt lett rákos, az vitte el. Tibi is rákba
halt bele. Jóskát a szíve vitte el. S hányan
nem tudták elviselni, hogy derékba tört a
pályájuk, s leverte õket a nagy ellenség, a
depresszió, vagy miszter Alkohol?!
„Mondjátok, mért van így?!”
Úgy hírlik, az országba ezrével özönlõ
migránsok számára akarnak itt tábort létesíteni. Bogárd lesz a világ szemétlerakója?
Folytatom.
Hargitai Lajos
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Elég a látszat? Aranylakodalom Vasséknál
Korának egyik legnépszerûbb költõje volt
Christian Fürchtegott Gellert (1715–
1769). Hamar a költészet és retorika professzora lett a lipcsei egyetemen. Mindenekelõtt olyan ismert énekeket köszönhetünk neki, mint például „Az egek magasztalják az Örökkévaló dicsõségét”, „Ha a
Te hatalmadat Uram...” és „Jézus él, és vele élek én is”.
Professzori megbízatásának elfoglalása
elõtt Gellert pedagógusként tevékenykedett. Egy grófnõ kiváló nevelõt keresett
hatéves kisfia számára. Nem csoda, hogy
Gellertet ajánlották neki. Így a grófnõ elhívatta magához az ifjú Gellertet, és a személyisége nagyon jó benyomást keltett
benne. De azt gondolta, hogy bizonyos tanácsokkal el kell látnia ezzel a feladattal
kapcsolatban: „Ne csináljon a fiamból egy
tudós, kicsinyeskedõ személyiséget. Nincs
más kívánságom, mint egy kevés nyelvismeret, történelem, földrajz, matematika
és kémia. És ne csináljon a fiamból egy állandóan imádkozó keresztyént sem. Teljesen elég számomra, ha a fiam megtanulja a
Tízparancsolatot és a Katekizmust, vasárnaponként pedig elmegy a templomba.
Mindenbõl csak a helyes külsõ látszatot
kívánom.”
Gellert türelmesen meghallgatta a jövendõ kenyéradója kívánságait, majd rövid
gondolkodás után ezt mondta: „Ha Önnek, Grófnõ, ez a szándéka, akkor a legalázatosabban legyen szabad azt tanácsolnom, hogy fogadjon fel inkább egy mázolót!” Ezzel röviden meghajolt, és távozott.
Ez a bátor beszéd tiszteletet érdemel! A
Biblia is csak valódi, vagy hamis dolgot, hideget, vagy meleget ismer. A langymeleg
utálatos az Isten elõtt. A Szentírásban ezt
olvassuk: „Tudok cselekedeteidrõl, hogy
nem vagy sem hideg, sem forró. Bárcsak hideg volnál, vagy forró! Így mivel langyos
vagy, és sem forró, sem pedig hideg: kiköplek
a számból” (Jelenések 3,15-16). Vagy keresztyén vagy, vagy pedig nem vagy az. Az
olyan keresztyénség, ami pusztán kegyes
bevonat, nem elégséges.
Hogyan lesz az ember keresztyénné? A felelet így hangzik: „Aki azonban segítségül
hívja az Úr nevét, üdvözül” (Cselekedetek
2,21). Errõl van szó! Arról, hogy csak a valódi megtérés és az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által lesz keresztyén az ember, semmi más nem állhat meg Isten elõtt. Minden
egyéb csak külsõ bevonat és látszat, ami
idõvel lepereg.
Forrás: Friedhelm König: Másként, mint gondolnánk – gondolatindító rövid történetek

2015. június 27-én tartották aranylakodalmukat Vass István és Gõdér Veronika
Sárszentágotán a kultúrházban. Mivel aktív nyugdíjasklubtagok, így klubtársaikkal
együtt ünnepelték ezt a szép eseményt. Nagyon jó hangulatban telt az este, éjfélig tartott
a mulatozás.
A település lakói nevében jó egészséget és sok boldogságot kívánunk Nekik!
Sárszentágota IKSZT

László Istvánné Éva néni 90 éves!

Együtt köszöntötte 90. születésnapján a család és az önkormányzat Éva nénit július 3-án.
A mai napig is nagyon aktív, korát meghazudtoló szellemi frissességnek örvendõ nagy- és
dédmama boldogan tölti a mindennapokat szeretõ családja körében. Önmaga ellátásán
kívül szívesen segédkezik még a konyhakertben is, érdeklõdik a hírek és a sportesemények iránt, az információkat a TV elõtt ülve gyûjti, valamint szívesen beszélget a családot
látogatókkal.
Isten éltesse jó egészségben továbbra is családjával együtt!
Csutiné Turi Ibolya
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Országos tûzgyújtási tilalom
Az erdõgazdálkodási tevékenységhez
kapcsolódó égetésre csak az erdõgazdálkodó vagy az erdõ tulajdonosa írásbeli
engedélye birtokában lévõ személy jogosult. Nagyon fontos tudni, hogy az erdõgazdálkodási tevékenység keretében
végzett égetés alkalomszerû tûzveszélyes
tevékenységnek minõsül, amelyet 24 órával a tevékenység megkezdése elõtt az illetékes tûzoltósághoz be kell jelenteni.
Védett természeti területen lévõ erdõben, a kijelölt és a kiépített tûzrakó hely
kivételével, tûz gyújtásához a természetvédelmi hatóság engedélye is szükséges.

2015. július 3-ától országos tûzgyújtási
tilalom van érvényben visszavonásig!
Tûzgyújtási tilalom idején tilos tüzet
gyújtani az erdõterületeken, valamint a
fásításokban és az ezek 200 méteres körzetén belül lévõ külterületi ingatlanokon.
Ide értendõk a felsorolt területeken található tûzrakó helyek, a vasút és közút
menti fásítások, de tilos a parlag- és gazégetés is.
A tûzgyújtási tilalomról az érintett hatóságok a hivatalos honlapjukon teszik közzé a határozatot és térképet, de errõl az
országos közszolgálati média is tájékoztatást ad. Az aktuális tûzgyújtási tilalomról a www.erdotuz.hu weboldal, valamint
az onnan is elérhetõ szakmai honlapok is
tájékoztatnak, amelyek ezen túl számos
egyéb hasznos információval is szolgálnak. Honlapja kiemelt helyén teszi közzé
a hírt a katasztrófavédelem is:
www.katasztrofavedelem.hu.
Az említett honlapokon napi frissítéssel
megtekinthetõ az aktuális állapot. A lakosság a lakóhelye környékén található
erdõterületekrõl az erdészeti hatóság által készített interaktív erdõtérképen is tájékozódhat.

Magyarországon két fokozottan erdõtûzveszélyes idõszakot különíthetünk el. Az
egyik kora tavasszal, hóolvadás után közvetlenül, amikor a kizöldülés elõtt elsõsorban rét- és tarlóégetések következtében gyullad meg az erdõ, elsõsorban lombos erdõtelepítésekben és felújításokban
okozva igen jelentõs károkat.
A második veszélyeztetett idõszak a nyári hónapokra esik, amikor a hosszabb csapadékmentes, forró idõjárási viszonyok

Az erdõgazdálkodók a parkerdõk területén turisztikai célból állandó és biztonságos tûzrakó helyet kötelesek kialakítani.
A kijelölt tûzrakó helyet az erdõgazdálkodó kötelessége karbantartani és arról
is gondoskodnia kell, hogy az erdõtûz elleni védelemmel kapcsolatos feltételek
biztosítottak legyenek.

következtében az erdei avar és tûlevélréteg teljesen kiszárad. Ezek az erdõtüzek
elsõsorban eldobott cigarettacsikkek és a
tûzgyújtási tilalom ellenére meggyújtott
tábortüzek, nyári gazégetés következtében keletkeznek, elsõsorban erdei és feketefenyves-állományokban, valamint
idõsebb lombos állományokban.

A kialakított tûzrakó helyen az alábbi
szabályok betartásával bárki rakhat tüzet, de számos fontos szempontot figyelembe kell venni. A tûz meggyújtása elõtt
a tûzrakó hely környékét meg kell tisztítani a tûz terjedését lehetõvé tevõ anyagoktól, levelektõl, faágaktól. Soha nem
szabad felügyelet nélkül hagyni az égõ tüzet, a még ki nem hûlt parazsat, hamut.
Fel kell készülni a tûz eloltására, ha feltámadna a szél, gondoskodni kell arról,
hogy készenlétben legyen a tûz oltására
alkalmas anyag, eszköz (pl. víz, homok,
lapát). Ahogy a tûzre nincs szükség, azt
gondosan el kell oltani és meg kell gyõzõdni arról, hogy valóban elaludt, a hamura távozás elõtt lehetõleg földet kell
szórni.

A Magyarországi erdõtüzek 99 %-a (!)
emberi gondatlanság, vagy szándékosság
miatt keletkezik.

Erdõk tûzvédelme

A klímaváltozás következtében a korábbinál forróbb nyarakon nem a tüzek száma nõhet meg jelentõsen, hanem a terjedési sebessége és intenzitása. Így esetenként jóval nehezebb õket eloltani, és jóval nagyobb területet érinthetnek, mint
korábban.
Az elõbbiek alapján látható, hogy az erdõk tûz elleni védelmének kiemelten
fontos szerepe van mind az erdõgazdálkodás, mind a tûzvédelem oldaláról.
www.katasztrofavedelem.hu
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Ne legyen dinnye,
egyen dinnyét!

Nyáron az ember alig tud választani az
idénygyümölcsök és idényzöldségek sokaságából, amelyek színesítik a táplálkozást.
A sárga- és görögdinnye érése is erre az
idõszakra esik, de érdemes tudni, hogy
nemcsak a folyadékpótlás miatt érdemes
fogyasztani.
A görögdinnye magas A-, C- és B-vitamintartalmának köszönhetõen erõsíti az immunrendszert és védi a sejtjeinket a káros
hatásoktól. A benne található likopin miatt megköti a szabadgyököket, amivel gátolja a rákos sejtek kialakulását. Csillapítja
a lázat, enyhíti az emésztési zavarokat és a
légúti panaszokat is.
Mivel a görögdinnye kb. 90%-a víz, úgy
gondolhatnánk, hogy csak gyorsan végigszalad a szervezetünkön, mindenféle hasznos anyag megkötése nélkül. Noha az elsõ
kijelentés valóban igaz, ennek segítségével
könnyíti az emésztést, a szükséges tápanyagokat viszont megköti, ezért is hasznos ennek az ételnek a fogyasztása. Segít
felgyógyulni a betegségekbõl: egyik leggyengédebb táplálékunk a lábadozást
most kezdõ beteg számára. Alaposan megtisztítja a vért, serkenti a további gyógyulást az A-vitamintartalmával, s minden
más ásvány megvan benne, hogy jól érezze
magát a beteg. Szinte átmossa és felüdíti a
szervezetet. Láz ellen is jó megoldás lehet
kálium- és ásványianyag-tartalma miatt. A
szervezet teljes átmosásával megszabadulunk nagyobb szervi panaszainktól is, mint
a májpanasz, vagy a vesék mûködésének
csökkenése. A vér kitisztulásával a máj is
lélegzethez jut, valamint a májnak kitûnõ
gyógyszer az A-vitamin. A vese a májjal
egy idõben tisztul meg. A sok folyadék felhígítja a test szennyét, és könnyebb feladat
hárul a vesékre.
A görögdinnye magja is felhasználható
gyógyítási célokra. Az eddigi tapasztalatok
szerint két betegségben is hozhat enyhülést. A vesekárosodásban szenvedõ betegek reménykedhetnek, valamint a cukorbajosok is meggyógyulhatnak.
Diétaként sem utolsó dinnyét enni, mivel
alacsony a kalóriatartalma (egy csészényi
görögdinnyében 46 kalória található).
Egynapos diétát is tarthatunk, de a legtöbb
helyen a háromnaposat javasolják. Ilyenkor a szervezetbe kevés szilárd tápanyagot
vigyünk be (a leves megengedett), reggelikor javasolt egy-egy szelet teljes kiõrlésû
kenyeret, vagy sovány túrót megenni.
Forrás: internet
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NAGYMAMA RECEPTJEI

BESZÁMOLÓ ÉS VALLOMÁS

Joghurtos tésztasaláta

No nézd!
Az én nagymamám, a „Dédi” ifjú korában boltos volt, birtokolt
egy kis textilboltot. A környékbeli utcák nõlakói nála szerezték be
a vásznat, szövetet, selymet, damasztot, bársonyt, õ kedvesen,
szakértõ módon bontogatta a végeket, illesztgette a méterrudat,
adta a tanácsokat az asszonyoknak, mert varrni is szakértõ módon
tudott. Õ egész életében azt szokta meg, hogy van egy tenyérnyi
boltocska, van a vevõ és egy eladó. Ember tart kapcsolatot emberrel. Mosoly van, kedves szavak vannak, személyesség van. Elõkerülnek az ismerõsök ügyei, a betegségek, a sütés-fõzés problémái,
és persze a hely szellemének megfelelõen a ruhák titkai.
Nos, ezt a nõt az új világban erõszakkal sem lehetett behurcolni
egy üzletközpontba. Nem tudta, merre menjen, kihez forduljon,
megsemmisült a nagy térben. Egy szupershop rémisztõ légköbméterei, a polcok, járatok kiismerhetetlen labirintusa, az embertömeg, a mindenfelé csilingelõ pénztárgépek és fõleg a személyesség teljes hiánya elszédítõ, lidérces hatást tett az én nagymamámra, egykori kereskedõ létére nem volt hajlandó belépni ebbe
a rémlátomásba, már a küszöbnél visszatorpant.
Én ugye már az új világ leánya vagyok, oly természetességgel tolom be a bevásárlókocsit a Tescóba, mintha valami ismerõshöz
köszönnék be. Új világ leánya? Itt most egy szégyenletes titkomat
vallom be. Én nem merek kártyával fizetni. Félek, hogy eltévesztek valamit, és jön az égés. Tudom, világosan tudom, hogy a pénztárosnõ minden lépést elõre bediktál, de én valami miatt ezt sem
szeretem. Mi jogon feltételezi õ, hogy én nem tudom, mit kell csinálni? De persze nem tudom. Ilyen a hiúság!
Van egy még érthetetlenebb titkom. Nem merek pénzt kivenni a
bankautomatából. Több évtizede elsajátítottam az olvasás készségét, nyilvánvaló számomra, hogy a gép egyenként kiírja, hogy
mit kell tennem az adott helyzetben, én mégis képtelen vagyok
követni az adott utasításokat. Nem emberrel állok szemben, hanem egy masinával. Egy gép nem vehet tudomást rólam emberi
mivoltomban, nem jöhet létre köztünk emberi szituáció. Szeretek
szóba állni azzal, akivel dolgom van, és ugye egy fémekbõl és mûanyagokból készített szerkezettel szemben állva ez nem valósulhat meg. Hülyeség, de én nem tudok megbízni egy gépben, félek,
hogy benyeli a kártyámat, üzemzavar következik be benne. Gátlást idéz elõ a lelkületemben az, hogy kérem a pénzemet, és számos gombot kell megnyomogatnom annak az érdekében, hogy
meg is kapjam. Be kell vallanom, hogy pénzkivétel helyett inkább
elszaladok onnan.
Zseni volt ez a József Attila! Már nyolcvan évvel ezelõtt leírt egy
ilyen mondatot: „Bemásszák lelkünket a gépek, mint aluvót a bogarak.” Most értjük meg igazán ennek a néhány szónak az értelmét.
Jól tudom én, hogy ez az új világ mennyivel jobb, mint a régi volt.
Jobb az elõttem automatikusan nyíló üvegajtó, a tükörfényes padló, mint a régi volt. És a férjem egy gépen megnyom néhány gombot, és máris a markába csusszan akár százezer forint. De vannak
azért itt súlyos problémák a lelkekben.

Hozzávalók: 10 dkg penne tészta, 1 paradicsom, 2 fõtt tojás, 1/2 csokor petrezselyem, 1 nagy pohár natúr joghurt, pár csepp citromlé, só,
bors, oregánó, 10 dkg trappista sajt.
Míg a tésztát enyhén sós vízben megfõzzük, addig a paradicsomot megtisztítjuk, majd apró kockákra vágjuk. A tojást keményre fõzzük (10 perc),
majd a sajttal egyetemben szintén apró kockákra vágjuk. A petrezselymet
is felaprítjuk. Miután a tésztát megfõztük és lecsepegtettük, egy nagy tálba tesszük, hagyjuk kicsit kihûlni. Ezután rátesszük a tésztára a tojást, a
paradicsomot, a petrezselymet, a sajtot, valamint egy csipet sót, borsot,
oregánót, ráfacsarjuk egy negyed citrom levét. Ezt az egyveleget nyakon
öntjük a doboz joghurttal, és jól összekeverjük. Amennyiben túl savanyúnak éreznénk, akár kevéske cukrot is rakhatunk bele. Bár véleményem szerint éppen jó lesz mindenféle édesítõszer nélkül is. A tetejét megszórjuk a
maradék petrezselyemzölddel, vagy egy kevés sajttal, és lehûtve tálaljuk!

Juhtúróval töltött cukkini
Hozzávalók: 10 dkg rizs, 4 kisebb, zsenge cukkini (a virágával együtt),
2 gerezd fokhagyma, 2 ek olaj, 2 tojás, 30 dkg juhtúró, néhány szál kakukkfû.
A rizst megmossuk, bõ sós vízben kb. 5 percig fõzzük, majd lecsöpögtetjük. A cukkiniket megmossuk, hosszában félbevágjuk, a belét kikaparjuk,
és apróra vágjuk. A fokhagymát meghámozzuk, összezúzzuk. Az olajat felforrósítjuk, belekeverjük a fokhagymát, a cukkinidarabokat, megsózzuk,
és 2-3 percig folyamatos kevergetés mellett megpároljuk. Lehúzzuk a tûzrõl, belekeverjük a párolt rizst, az egész tojást, és a juhtúrót is belemorzsoljuk. Finomra vágott kakukkfûvel ízesítjük, és a masszát a cukkinik üregébe
halmozzuk. A sütõt 200 fokra (gázsütõ 3. fokozat) elõmelegítjük. Kiolajozunk egy tûzálló tállal. A cukkiniket a tálba fektetjük, lefedjük, és a sütõben
20-25 perc alatt megsütjük. Paradicsommártást kínálhatunk mellé.

Korai lecsó füstölt kolbásszal
Hozzávalók: 40 dkg t. v. paprika aprítva, 30 dkg bogyiszlói paprika aprítva, 1 bõ ek sûrített paradicsom, 25 dkg debreceni kolbász ferdén
karikázva, 10 dkg füstölt szalonna aprítva, 1 ek olaj, 2 fej vöröshagyma finomra aprítva, 1-2 gerezd fokhagyma aprítva, kb. 2 tk õrölt pirospaprika, õrölt bors, só, csipet cukor.
Olajon a szalonnát kisütjük, megpirítjuk, majd benne a kolbászt is átsütjük.
Szûrõkanállal kivesszük, félretesszük. A zsiradékban (ha sok, vegyünk ki
belõle) megdinszteljük a vöröshagymát, a fokhagymát, meghintjük pirospaprikával, kevés vizet öntünk alá, rádobjuk a zöldpaprikát, a paradicsompürét, sózzuk, borsozzuk, lefedve közepes hõfokon fõzzük, ameddig a paprika megpuhul. Ha sok levet enged a paprika, a fedõt vegyük le, hagyjuk a
felesleget elfõni. A fõzés utolsó szakaszában adjuk hozzá a kisütött kolbászt, a szalonnát, egy pici cukorral lágyítjuk az ízeket, 1/2 dl száraz bor is
jót tesz neki.

Ribizlis joghurttorta
Hozzávalók: 300 g rétesliszt, 150 g puha vaj, 100 g porcukor, 1 db tojás, 1 cs vaníliás cukor, 1 tk sütõpor; a töltelékhez: 500 g natúr joghurt, 1 cs zselatin, 200 g ribizli, 200 g habtejszín, 2 cs vaníliás cukor, 3
ek porcukor; a díszítéshez: kókuszreszelék, 2 ek ribizliszörp, 1 marcipánrózsa.
A vajat kavarjuk ki a porcukorral és a vaníliás cukorral, végül adagoljuk
hozzá a tojást és a sütõporral elkevert lisztet. A tésztát öntsük bele egy sütõpapírral kibélelt sütõformába, majd 160 fokon süssük kb. 25 percig. A
kész tésztát hagyjuk kihûlni. A zselatint készítsük el a csomagoláson található használati útmutató szerint. A joghurtot keverjük össze a vaníliás cukorral és a porcukorral, majd keverjük össze a zselatinnal. Kb. 10 percig
hagyjuk állni, ekkor keverjük hozzá a keményre vert habtejszínt. A tésztát
vágjuk el két lapba, az alsót kenjük meg a joghurtos krém felével, amelybe
elõtte belekevertük a ribizlit. A másik lapot tegyük rá a krémre, és a torta
tetejét, illetve oldalait kenjük be a maradék krémmel. A tetejét öntsük le a
szörppel, az oldalait szórjuk meg kókuszreszelékkel. A tortát tegyük hûtõszekrénybe, tálaláskor díszítsük marcipánrózsával.

L. A.

Heti idõjárás

A hét végéig a napsütésé lesz a
fõszerep, a délutánonként megnövekvõ gomolyfelhõzetbõl már frissítõ záporesõ kialakulására is
alig nyílhat esély. A hõmérséklet fokozatosan emelkedik, a hét
második felében már ismét kánikulai melegre készülhetünk, több
helyen 35 fok fölé melegszik a levegõ, helyenként a 39-40 fokot is
megközelítheti. Az éjszakák a hétvégétõl szintén melegek lesznek, egyre kevesebb helyen hûl 20 fok alá a hõmérséklet. A nagyobb városokban 25 fok feletti minimumok is elõfordulhatnak.
Vasárnap este egy gyenge hidegfront hatására többfelé megnövekedhet a gomolyfelhõzet és záporok, egy-egy zivatar kialakulása
várható. A szél is északnyugatira fordul és megélénkül. A front
mögött néhány fokkal enyhülhet a hõség.
www.metnet.hu
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Filmajánló
T. S. Spivet különös utazása

A Rumini fordulatos, izgalmas, szellemes,
kitûnõen megírt, letehetetlen kalandregény, a csavargóból hajósinassá lett, szeretnivaló, bátor és agyafúrt kisegér,
Rumini fõszereplésével. Berg Judit bátran
hasonlítható olyan ifjúsági vagy gyerekíró
klasszikusokhoz, mint például a svéd
Astrid Lindgren – õ is bámulatosan ért a
gyerekek nyelvén. A titka pedig valószínûleg az, hogy komolyan veszi a gyerekeket,
és komolyan veszi a mesterségét: gyerekeknek írni. Reméljük, hogy a Rumini a
magyar meseirodalom emlékezetes alkotásává válik, sok olvasni szeretõ kiskamasznak okoz felhõtlen kikapcsolódást, és
sok olvasni (még) nem szeretõ kiskamasszal szeretteti meg az olvasást. Talán
éppen ezért is tüntette ki az év könyve díjjal a Nemzetközi Gyermekkönyv Tanács
(IBBY) 2007-ben.

Az ifjú T. S. Spivet egy montanai tanyán él
szüleivel, a tõle teljesen különbözõ vadóc
ikertestvérével és nõvérével, aki arról álmodozik, hogy egyszer õ lesz Miss Amerika. T. S. Spivet rajong a térképészetért és a
tudományos felfedezésekért. Az õt körbevevõ világot igyekszik a lehetõ legtudományosabban leírni, megérteni, és az így szerzett tapasztalatokat saját találmányai elkészítéséhez felhasználni.
Egy napon váratlan telefonhívást kap a
Smithsonian Múzeumból azzal a hírrel,
hogy a rangos Baird-díjat neki ítélték egy
különleges találmányáért, valamint a díj
személyes átvétele mellett felkérik egy ünnepi beszéd megtartására is. T. S. felkerekedik, és anélkül indul útnak, hogy a környezetében bárkinek is elmondaná, milyen
különös utazásra készül.

A pap gyermekei
Az önfeledt, hamisítatlanul nyári vígjáték
fõhõse Don Fabijan, egy kis horvát sziget
ifjú és energikus papja. A férfi elkeseredve
látja, hogy a helyiek mennyire nem tekintik fontosnak az utódnemzést, ezért sajátos módot talál ki arra, hogy növelje a lakosok és így a hívek számát: gondoskodik róla, hogy a helyi boltokban fellelhetõ összes
óvszeren apró lyuk segítse a gyerekszaporulatot. Egyre bonyolódó akciótervéhez
tettestársakra lel Petar, az újságárus és
Marin, a gyógyszerész személyében, azonban a bébiboom váratlan következményekkel jár.
A Karlovy Vary Nemzetközi Filmfesztivál
egyik közönségkedvencét a legjobb vígjáték kategóriában Európa-filmdíjra jelölték, a Szaloniki és Pulai Filmfesztiválról
pedig díjjal tért haza. A pap gyermekei
Horvátország fennállása óta az egyik legnépszerûbb hazai produkcióvá vált.

Zeneajánló:
Irie Maffia
Könnyûzenei utazásunk következõ állomása a világhírre szert tett magyar együttes, az Irie Maffia. A zenekart 2005-ben
Élõ Márton (Dermot) és Horváth Gáspár
(Jumo Daddy) alapították, így idén ünnepli fennállásának 10. évfordulóját. Mostanra már a zenekar eléggé kibõvült hangszeresekkel és MC-kkel, így mostanra tizenegyre bõvült a tagok listája. Sokszor megfordul náluk közremûködõként egy-egy
elõadó, így szinte minden lemezen hallható MC Kemon, de volt már közös zenéjük
az Akkezdetphiai párosával is.
A csapat stílusát leginkább a reggae és a
dancehall határozzák meg, de szívesen
nyúl a funk, rock és hiphop mûfaji elemeihez is. Nyelvezete magyar vagy angol, bár
Columbo raggáiban inkább a jamaikai angol hallható. Az Irie Maffia zenei színessége meg is hallatszik, hisz nehéz párhuzamot vonni számaik között, s kevés az egymásra hasonlító zenéjük. Ennek ellenére
felismerhetõk szerzeményeikben az Irie
Maffiára jellemzõ zenei elemek. Elsõ kiadványuk a 2006-os Geller EP (melyet az
egyik legnagyobb lengyel napilap mellékleteként a rajongók pillanatok alatt elkap-

kodtak). 2007-ben jelent meg elsõ albumuk, a Fel a kezekkel!, melynek bemutató
koncertjére az A38 Hajón került sor telt
házzal. A zenekar több sikeres albuma
után 2013-ban jelent meg a Nagyon Jó
Lesz albumuk, mely teljes egészében meghallgatható a youtube-on. Ezen albumukat legjobban így tudnám jellemezni: legfõképpen a száraz és a mélyekben dús ütemek váltakoznak benne, mely ötvözi a régi
és az új generáció mûfaji elemeit, változatos úgy a dalok között, mint a dalokban.
Van, amikor indulós, mint a lemez névadó
dalában a Nagyon Jó Lesz-ben, van, amikor igazi twerkelõs, csípõrázós, ahogy a

Feeling Great, vagy a Beenie Mannel közös Cross The Roads, de a Fever in Her
Eyes címû daluk inkább házibuli-felpörgetõ, táncolós szám, ezek mellett a lemezen
helyet foglal két szimfonikusokkal felvett
zenéjük is, így a komolyabb zene kedvelõi
is találnak ízlésükhöz közelebb álló dalt a
palettáról. Idén április végén jelent meg
legújabb albumuk, melynek címe nemes
egyszerûséggel: 10. Leginkább fiatalos zene, de ne zárkózzanak el tõle azok sem,
akik eddig nem hallgattak efféle stílusú zenét, mert még az is lehet, hogy bejön nekik.
H. G.
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A rozmaring királyfi
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy
király. Ennek a királynak volt három fia.
Az öreg király évente be szokta járni az országot. Hát az egyik nap is elindult. Magához hívatta a legidõsebb fiát. Azt mondja
neki:
– No, édes fiam, neked mit hozzak a hosszú
utamról?
– Édesapám, én csak arra kérem kendet,
hogy hozzon nekem egy aranyszõrû paripát.
– Jól van, édes fiam, megveszem.
Bement a középsõ fiához, tõle is kérdi:
– No, édes fiam, neked mit hozzak errõl a
hosszú utamról?
– Nekem ne hozzon egyebet, édesapám,
csak egy aranynyerget.
– Jól van, édes fiam, meglesz.
Avval megy a legkisebbik fiához, akit úgy
szeretett, mint a szeme fényét. A legkisebbik fiú meg éppen a sarokban üldögélt, ott
búslakodott. Kérdõ tõle a király:
– Hát te ugyan miért búslakodsz, édes fiam?
– Már hogyne búslakodnék, felséges királyatyám, mikor kend ilyen hosszú útra
indul, ilyen hosszú idõre!
– Indulok, édes fiam, de most az a kérdésem, hogy neked mit hozzak errõl a hosszú
utamról.
– Felséges királyatyám, énnekem csak
annyi a kérésem, hogy egy olyan rozmaringbokrétát hozzon, amilyet még a világon senki nem látott.
– Jól van, édes fiam, meglesz a kívánságod.
De hát csak ezt a csekélységet kéred?
– Ezt a csekélységet, édesapám, mert évek
óta errõl álmodozom.
– Jól van, fiam, ha ez a kívánságod, meglesz. Még a király fiának se lenne olyan rozmaringbokrétája, amilyet még legényember nem tett a kalapjához?
A király elbúcsúzott a három fiától, lóra
pattant, magához vette néhány emberét,
és már indultak is. Mentek, mendegéltek,
hát elértek egy nagy-nagy erdõbe. Az erdõ
közepén valaki megszólította a királyt:
– Hopp, hopp, felséges királyatyám, meglesz-e a rozmaringbokréta?
Felháborodik az egyik szolga:
– Ki merészelte a felséges királyt megszólítani?
Már ott is termett egy öregasszony a király
lova elõtt. Azt mondja:
– Én vagyok. Ott voltam, mikor a legkisebbik királyfi olyan gyönyörû rozmaringbokrétát kívánt a királytól, amilyet még emberi szem nem látott.
– Hát ha kívánta, meglesz, öreganyó! Már
talán csak a király fiának meglesz! Olyan
rozmaringbokrétát hozok neki, amilyen
még senki legényfiának nem volt a kalapjánál.

– No jól van, akkor indulj utadra, de jól vigyázz minden szavadra!
Ment a király a kíséretével hetedhét országon keresztül. Mikor már az utolsó országba értek, azt mondja a szolgáknak:
– No, gyertek, menjünk a vásárba, hogy
megvegyük az aranyszõrû paripát meg az
aranynyerget!
Mindjárt rá is akadt a király az aranyszõrû
paripára is meg az aranynyeregre is. Meg is
vette. Rettenetesen nagy árat fizetett érte,
mindenki csodálkozott rajta. No, még volt
egy feladata. A legkisebbik fiának, akit a
legjobban szeretett, nem vette még meg,
amit kívánt.
Bejárta az egész vásárt, de bizony kedvére
való rozmaringbokrétát nem talált. Azt
gondolta, majd útközben hátha valahol ráakad.
Elindulnak hazafelé. Beérnek egy faluba,
találkoznak egy lakodalmas menettel. Hej,
egyik legénynek szebb rozmaringbokréta
volt a kalapjánál, mint a másiknak! Gyönyörû szépek voltak, de egy sem tetszett a
királynak, mert õ olyat akart vinni, amilyen
még senki emberfiának nem volt a kalapján. Ment tovább nagy búsan hazafelé. Mikor aztán beért a városba, elért a palotája
kapujáig, szaladt elébe a két idõsebb fia, és
szép illendõ szóval köszöntötte. Egyiknek
átadta az aranyszõrû paripát, a másiknak
meg az aranynyerget.
– Hol van a legkisebb fiam? Hol van az öcsétek? Miért nem jön elém?
– Jaj, felséges királyatyám, nem tudjuk, mi
történt vele, de mióta elmentél, azóta a
szobájából ki nem mozdul, csak ott üldögél
a sarokban, búslakodik, könnyezik.
Mindjárt rohant a király a fiához, igaz,
hogy õ is elkeseredve, bánatosan.
– Édes fiam! Édes fiam! – kiáltott neki a király.
De a fiú még a füle botját se mozdította.
– Mi történt veled, édes gyermekem? Igaz,
hogy nem hoztam neked ajándékot, mert
semerre sem kaptam, de hát azért nem kell
olyan nagy búsulásnak adni a fejedet! Hiszen még eddig nem is tudtad.
– Tudtam én már, felséges királyatyám,
mikor elindultál, hogy nem tudod azt nekem elhozni, amit kérek.
– No de ne búsulj, édes gyermekem, egy lehetõségünk van még.
– Milyen lehetõségünk lenne, felséges királyatyám, mikor bejártál hetedhét országot, és sehonnan se tudtál bokrétát hozni?
– Tudod mit, gyermekem? Kidoboltatjuk,
hogy minden nõszemély jöjjön be a palotába, aztán mindegyik próbáljon meg rozmaringbokrétát kötni. Amelyik a legszebb
lesz, a legjobban fog tündökleni, a legjobban fog neked tetszeni, az lesz a tied.
Bele is egyezett a fiú. Megparancsolta a király, rögtön verjék meg a dobokat, adják

hírül mindenfelé, hogy minden nõszemély
jöjjön a királyi palota udvarára bokrétát
kötni. Amelyiknek a bokrétája a legjobban
fog tetszeni a királyfinak, azt fogja feleségül venni. A királyfi pedig olyan szép volt,
hogy hozzá hasonló szépség nem is igen létezett akkoriban. Irigyelte is a két bátyja,
ezért nem is sokat törõdtek vele. De nemcsak szép volt, hanem kedves és szerény is.
Meg is jelentek ám hercegnõk, grófnõk, királykisasszonyok, bárónõk, mindenféle úri
dámák. Kötötte a rozmaringbokrétát
egyik jobban, mint a másik, de bizony senkinek nem sikerült. Elkeseredett a király,
hogy az Isten olyan gyermeket adott neki,
aki még házastársat se fog találni, hiszen
egy nyomorult rozmaringbokrétáért
annyira odavan, hogy más nem is kell neki.
Bármilyen szépet is hoztak, egyik se nyerte
meg a tetszését. Erre minden tanácsadóját
összehívta a király, tanakodtak, hogy mitévõk legyenek. Ahogy ott tanácskoznak, beszélgetnek, bekopog valaki az ajtón. Hát
egy öregasszony volt. Azt mondja:
– Adj’ isten jó estét, felséges királyom!
– Adj’ isten neked is. Mi járatban vagy?
Azt mondja az öregasszony:
– Hej, felséges királyom, mondtam én már
azt régen, hogy nehezen hozod te meg a
rozmaringbokrétát a királyfinak, mert
nem ott kereskedel, ahol kell!
– Mondd hát, hol kell! Mondd, öreganyám! Tüstént mondd meg!
Odaültette a király az öregasszonyt maga
mellé, az meg így szólt:
– Nem kell messzire menni, felséges királyom.
– Hát hova, mondd!
– Csak ide a kert sarkához, az öreg halász
kunyhójába.
– Az öreg halász kunyhójába? – álmélkodott a király.
– Oda ám! Ott van a gyönyörûséges szép
rozmaringbokréta, amit még emberi szem
nem látott.
– Ne beszélj, öreganyám!
– De bizony, ott van!
A király menten katonákat akart küldeni
érte, de az öregasszony így szólt:
– Álljatok meg! Oda nem katonasereggel
kell menni, oda magának a királyfinak kell
elmennie!
El is indult a királyfi a kert sarkához, az
öreg halász kunyhójába. Hát ahogy lépne
be a kunyhó ajtaján, ott fekszik egy hatalmas oroszlán. Fogta volna a királyfi a kardját, hogy levágja az oroszlánt, de odaugrott
hozzá az öregasszony és rákiáltott:
– Hopp, királyfi, állj meg, a kardodat ne
emeld, mert akkor tüstént vége a szép életednek! Menj csak oda, simogasd meg az
oroszlánt, meglátod, beenged a kunyhóba.
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Úgy is tett a királyfi. Odament, megsimogatta az oroszlánt, még meg is csókolta.
Azt mondja az öregasszony:
– No, édes fiam, most már jól végezted a
dolgodat, beléphetsz.
Ahogy belép a királyfi a kunyhóba, egy
gyönyörûséges szép bölcsõt lát a sarokban.
A bölcsõben egy aranyhajú gyermek feküdt, de olyan igen szép volt, úgy sugárzott
a szeme, mint a napsugár. Mellette a rozmaringbokréta. A királyfi érte nyúlt, de a
gyermek megfogta a kezét és megszólalt:
– Csak a rozmaringbokrétára van szükséged, királyfi?
– Dehogy, te tündérszép! Hiszen te szavakkal szólsz hozzám! Terád is szükségem
van!
Avval a hóna alá vette a királyfi a bölcsõt,
vitte volna hazafelé, de megint elébe fordult az oroszlán, s azt mondta:
– Nem mehetsz még el, királyfi! Ilyen
könnyen azért nem jutsz hozzá a legszebb
bokrétához!
– Mi a feladatom, mondjátok tüstént! Mindent megteszek, még az életemet is feláldozom.
Azt mondja az öregasszony a királyfinak:
– Tudd meg, ez az oroszlán itt ugyanolyan
ember, mint aki a bölcsõben fekszik, de egy
gonosz boszorkány elvarázsolta. Vissza
kell változtatnod!
– Mit tegyek, öreganyám?
– Merülj alá a patak fenekére, ott találsz
egy aranykulcsot, azt hozd fel!
A királyfi tüstént belevetette magát a patakba. Igaz, hogy nagy hullámok közt, de
sikerült neki elõkeresni az aranykulcsot.
Amikor felvitte, az öregasszony a kulcsot
háromszor megfordította, hát az öreg halász kunyhója mellett azon nyomban olyan
szép aranypalota termett, hogy olyat még
emberi szem nem látott. Eltûnt az oroszlán, eltûnt az öregasszony. Ugyan hová lettek? Hová is lettek volna? A trónon ültek.
Egyik volt a király, a másik a királyné. Akkor aztán kereste a fiú a bölcsõt, de az sehol nem volt. Kérdi a királynét:
– Hol a bölcsõ? Hol van a gyermek? Hol
van a rozmaringbokréta?
– Tudd meg, királyfi, hogy azt a rozmaringbokrétát tizennyolc esztendõ alatt kötötte
a lányom, aki olyan szép, mint a napsugár.
Avval kinyitott a királyné egy ajtót, és hívatta a lányát. Hozta a királykisasszony a
bokrétát. Hát az olyan gyönyörû szép volt,
hogy minden szálán arany csüngött. De a
királykisasszony is szép volt ám, olyan volt
a szeme, mint a napsugár. Fogta a királyfi,
kalapjához tûzte a bokrétát. Megölelték,
megcsókolták egymást, aztán elindultak
hazafelé. Hej, nagy volt az öröm a királyi
palotában! Mert olyan szép feleséget talált
a királyfi, mint õ maga volt.
Meg olyan rozmaringbokrétát, amilyet
még soha emberi szem nem látott. Csaptak
nagy lakodalmat, még most is mulatnak,
táncolnak, ha meg nem haltak.
www.mikulasbirodalom.hu
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10 bosszantó dolog, amit
minden bringás megtapasztal
Noha a kerékpározás a kikapcsolódásnak egy
remek formája, és sportnak sem utolsó, néha
akadnak bizonyos hátráltató tényezõk, melyek igen nagy bosszúságot tudnak okozni, ha
az embernek elég kilométer van a háta mögött. Ezeket szedtük össze most néhány pontban, „mindenféle túlzás nélkül”.
1. Nyáron: bogarak
Ha mosolyogsz, a fogaid közt, ha nincs
szemüveged, a szemedben, ha szõrös vagy,
mindenütt. A legrosszabb: lélegzetvételkor, amikor az aprók elárasztják a hörgõidet, amikor neked éppolyan szükséged
lenne a levegõre, mint nekik. A folyamatos
köpködés és vízzel gurgulázás sem hozza ki
õket (fõleg az orrodból).
2. Télen: fagy az arcodon
Ha megfeszülsz, sem tudod lemorzsolni az
orcádra fagyott párát. Védekezni jól jöhet
egy meleg sál, vagy kendõ. Csak akkor jön
rosszul, amikor megállsz pihenni, és az elsõ levegõvételnél lefagy a légcsöved, majd
az arcod, és amikor visszavennéd az általad áhított meleg sálat, rá kell jönnöd, hogy
az szintén megfagyott.
3. Idõjárási viszonyok: szembeszél
A hátszelet mindenki szereti, segítségével
gyorsan lehet eljutni A-ból B-be, viszont
ha egyszer szembeszelet fogsz ki, az mindenhonnan szembõl fog fújni, és a legszívesebben az árokba dobnád a bringádat – a
lelkesedéseddel együtt.
4. Öltözködés: kényelmetlen fehérnemûk
A bringázáshoz nincs kényelmes fehérnemû. A legkellemetlenebb az, ha a legforgalmasabb útszakaszon kell a helyére rakni. Akárhány alkalommal választod ki gondosan, sosem lesz jobb.
5. Felszerelés: „az a kényelmetlen ülés”
Az ülésed kényelmét az utad hossza is
meghatározhatja. Egy hosszabb út harmadik napján már nemhogy ráülni, de ránézni
sem akarsz a nyeregre, mert tudod, mi vár
rád, és már azelõtt fáj a hátsó fertályod, mielõtt kerékpárra pattannál. Legyen az olcsó, vagy drága, zselés, vagy szivacsos, bõr,
vagy mûanyag, a sorsszerû fenékfájást nem
kerülheted el, még a párnázott nadrág ellenére sem.
6. Útviszonyok: a kátyúk
Mert az nem jár egyedül. Olyan, mint egy
aszteroidamezõ: ha belekerülsz, csak nehéz harcok és sarkos manõverek árán juthatsz ki belõlük. Õk a végtelen nyolcasok
okozói, mondhatnánk, a biciklik nyolcadik
utasai.
7. Párhuzamos közlekedés: kamionok és
autósok
Éppen örülsz magadnak a legutóbbi kátyú
túlélése miatt, máris attól rettegsz, mikor
nyom le az útpadkára egy-egy, az út széléhez közel húzódó jármû, legyen az kamion,
busz, vagy autó. Mert a kilométerekig üres
útszakaszon éppen ott találkozik a két jár-

mû, ahol te vagy. Ahelyett, hogy az út jó
minõségû részén (középen) suhanhatnál
(szlalomozhatnál), le kell merülnöd az
utak poklába, a szélsõ sárga csík keskeny
szakaszába, bugyrába.
8. Útitársak a belterületen: forgalmi akadályok
Parkoló autók, buszok, a kerékpársávba
kirakott útfelújítási táblák, instabil, vagy
rácsos csatornafedelek és természetesen a
nálad lassabb, vagy a párban közlekedõ biciklisek. Ha valakire rácsengetsz/rádudálsz, megrettenve vagy szitkozódva gurulnak a másik elé, vagy mögé. A legrosszabb, amikor az egyezményes jelzések
használata nélkül változtatják meg úti céljukat, vagy hirtelen megállnak.

9. Útitársak külterületen: a versenyzõk
Akármilyen gyorsan tekersz is, mindig van,
aki gyorsabb nálad. Ha egyszer véletlenül
megáll, és beéred és röhögve elõzöd le, néhány perc múlva úgyis rájössz: megint õ suhant el melletted. Mindenkiben van egy kis
versenyzõ, ezért természetesen te is megpróbálod magad mögött hagyni a nálad
lassabbakat (ha mást nem is, legalább a
gyalogosokat).
10. Öltözet: hosszúnadrág
A kerékpárosoknál (legalábbis aki megszállott) nincs hosszú nadrág még télen
sem. Persze, ki az, aki ezt kibírja? Viszont a
bõ szárú nadrág felvételekor jöhetnek a
jobbnál jobb (rosszabbnál rosszabb) technikák:
csipeszek,
befõttes
gumi,
szig.-szalag, zokniba, kamásliba tûrés, bokaszalag, fényvisszaverõ pánt. Ha ezek közül egy sincs a közeledben (vagy nem jut
eszedbe), akkor olajos, gyûrött, szakadt
nadrággal szállsz le utad végén a biciklirõl.
Menyhárt Daniella és Hargitai Gergely
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TV-RÁDIÓMÛSOR

Július 18., 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: 4.20 Hazajáró 4.50 Zegzugos történetek
5.20 Akadálytalanul 5.50 Hajnali gondolatok 5.55 Mesélõ cégtáblák 6.25 Hazajáró 7.00 Híradó 7.30 Hogy
volt!? 8.25 Herman Ottó, az utolsó magyar polihisztor
9.25 Egy rendõrkutya kalandjai 11.00 Építészkorzó
11.30 Csodabogár 12.00 Híradó 12.45 Térkép 13.15
Székely vágta 2015 14.15 Fogjunk tolvajt! 16.00 Szeretettel Hollywoodból 16.30 Balatoni nyár 18.00 Híradó 18.30 Szerencseszombat 19.30 A három testõr
Afrikában 21.05 Amadeus 0.05 Tortúra 1.50 A három
testõr Afrikában 3.20 Építészkorzó 3.45 A nap vendége
4.00 Hogy volt!? 4.55 Táncvarázs
RTL KLUB: 6.10 Top Shop 6.45 Kölyökklub 9.55 Ízes
élet 10.15 Teleshop 11.10 Kalandor 11.35 Street
Kitchen 12.05 Egy rém modern család 13.00 Az élet
csajos oldala 13.55 A harc törvénye 16.00 Gracie
18.00 Híradó 18.50 Fókusz Plusz 19.10 A szuper
exnõm 21.00 Terminátor 3.: A gépek lázadása 23.05 A
tengerészgyalogos 2. 1.05 Óceánok úrnõi 3.20 Az élet
csajos oldala 3.45 Gálvölgyi-show 4.35 Szentivánéji
álom 5.50 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Teleki Sámuel útján 6.25 TV2 matiné 8.25
Állati dokik 8.50 Astro-világ 10.00 Babavilág 10.30
Kandász Travel 11.35 Pimasz úr ott alszik 12.45 Kasza!
14.00 Kuzey Güney – Tûz és víz 16.00 Columbo 18.00
Tények 19.00 Túl az Óperencián 21.55 A mexikói 0.30
Meggyanúsítva 2.30 Sportos 2.40 A férjem védelmében 3.25 Rúzs és New York 4.05 13-as raktár 4.50 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 19., 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!” 6.25 A sokszínû vallás 6.40 Biblia
és irodalom 7.00 Híradó 7.30 Hogy volt!? 8.25 A világörökség kincsei 8.45 Magyar történelmi arcképcsarnok 9.10 Isten kezében 9.35 Engedjétek hozzám…
9.45 Katolikus krónika 10.10 Református ifjúsági mûsor 10.20 Unitárius ifjúsági mûsor 10.30 Baptista ifjúsági mûsor 10.35 Református magazin 11.05 Evangélikus riportok 11.30 Önkéntesek 12.00 Híradó 12.50
Ízõrzõk 13.25 Székely vágta 2015 14.30 Varjú a toronyórán 16.00 Balatoni nyár 18.00 Híradó 18.40 Rámenõs
páros 19.30 Neveletlen hercegnõ 2.: Eljegyzés a kastélyban 21.00 Mission: Impossible 23.25
Jabberwocky 1.10 Amadeus 4.05 Szeretettel
Hollywoodból 4.50 Hogy volt!?
RTL KLUB: 6.10 Top Shop 6.45 Kölyökklub 10.00
Teleshop 10.50 A Muzsika TV bemutatja: Mert mindenkiben van muzsikus lélek 11.25 4ütem 11.55 Hazug
csajok társasága 13.50 Fiúk a parton 15.55 Szindbád
hét próbája 18.00 Híradó 18.50 Cobra 11 19.50 A vizesnyolcas 21.35 Rés a pajzson 23.45 Portré 0.15
Dave Chappelle-koncert 2.15 Cobra 11 3.00 Castle
4.00 Dr. Tóth 4.45 Reflektor 5.00 Barátok közt
TV2: 6.00 Egzotikus Ázsia 6.25 Tv2 matiné 8.45 Nagy
vagy, Kecskemét! 9.15 Több mint TestÕr 9.45
Astro-világ 10.55 ÁllatoZoo 11.25 Apaütõk 12.15

Stahl konyhája 12.45 Knight Rider 13.50 Walker, a texasi kopó 15.50 Idétlen idõkig 18.00 Tények 19.00 Vad
évad 21.10 Bad Boys – Mire jók a rosszfiúk? 23.45 Az
ember gyermeke 1.45 Sportos 1.55 Psych – Dilis detektívek 2.35 Haláli zsaruk 3.15 Mrs. Klinika 4.45 Stahl
konyhája 5.05 Csapdába csalva 5.35 13-as raktár
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 Ortodox liturgia 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 14.05 Szonda 14.35 Oxigén
15.00 Hírek 15.05 Hangalbum 15.30 A Metro Klubtól a
Szigetig 16.00 Vasárnap délután 17.05 Jelenlét 17.30
Krónika 17.50 Sportvilág 17.55 Hõsök naptára 18.05
Sportvilág 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág
19.30 Családi sáv 19.40 Mese 19.50 Zene 20.05 Irodalmi újság 20.30 Sportvilág 20.55 Vers 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 20., 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 7.25 Az élet sava-borsa
8.10 Jamie Oliver vidéki konyhája 8.40 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 vidéki konyhája 13.15 Kívánságkosár
15.10 Charlie, majom a családban 16.00 Balatoni nyár
18.00 Híradó 18.35 Don Matteo 19.40 A hegyi doktor –
Újra rendel 20.30 Kékfény 21.35 J.A.G. – Becsületbeli
ügyek 22.25 Tetthely 0.00 Indián magány 1.35
Mission: Impossible 3.30 Magyar elsõk 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 Dr. Csont 23.20
Híradó 23.55 Gyilkos elmék 1.00 Reflektor 1.15 Chuck
2.40 A bosszú angyala 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 Hõhullám 21.20 Hal a tortán 22.30 Doom 0.35
Tények 1.20 Aktív 1.40 Sportos 1.55 Ezo.TV 3.00 Zsaruvér 4.25 Sherlock és Watson 5.05 Csapdába csalva
5.35 13-as raktár
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 21., KEDD
M1: 5.55 Ma reggel 9.00 Ma délelõtt 9.15 Minden tudás 10.15 Élõ egyház 12.00 Híradó 12.45 Ma délután
13.15 Kék bolygó 14.15 Világ 15.15 Magyar gazda
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16.15 Élõ egyház 17.15 Minden tudás 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
Srpski Ekran 6.30 Unser Bildschirm 7.00 Híradó 7.25
Az élet sava-borsa 8.10 Jamie vidéki konyhája 8.40
Don Matteo 9.35 A szenvedélyek lángjai 10.20 A hegyi
doktor – Újra rendel 11.10 Az élet sava-borsa 12.00
Híradó 12.40 Jamie vidéki konyhája 13.15 Kívánságkosár 15.10 Charlie, majom a családban 16.00 Balatoni nyár 18.00 Híradó 18.40 Don Matteo 19.40 A hegyi
doktor – Újra rendel 20.35 Párizsi helyszínelõk 21.30
Az ügyfél 23.30 Tenyérnyi gyerekek 0.30 Tetthely 2.05
Magyar elsõk 2.20 Magyar történelmi arcképcsarnok
2.35 Virágzó Magyarország 2.55 Szerelmes földrajz
3.25 Pannon expressz 3.55 Határtalanul magyar
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok!
7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet
9.40 Reflektor 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow
12.45 Reflektor 13.00 Dr. Tóth 14.00 Fókusz 14.40 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 Zene és szöveg
23.20 Híradó 23.55 Tökéletes célpont 0.55 Nevelésbõl
elégséges 1.25 Reflektor 1.40 A Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek 2.05 A bosszú angyala 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 Hõhullám 21.20 Hal a tortán 22.30 Hawaii Five-0
23.35 Last Resort – A belsõ ellenség 0.40 Tények 1.25
Aktív 1.45 Sportos 2.00 Ezo.TV 3.00 Hunky Blues – Az
Amerika Álom 4.45 Aktív 5.05 Csapdába csalva 5.35
13-as raktár
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 22., 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 Minden tudás 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 vidéki konyhája 8.40 Don
Matteo 9.45 A szenvedélyek lángjai 10.25 A hegyi
doktor – Újra rendel 11.15 Az élet sava-borsa 12.00
Híradó 12.40 Jamie vidéki konyhája 13.15 Kívánságkosár 15.10 Charlie, majom a családban 16.00 Balatoni nyár 18.00 Híradó 18.40 Don Matteo 19.45 A hegyi
doktor – Újra rendel 20.35 Szabadság tér ’89 21.25
Szerelem és vérbosszú 22.25 Római helyszínelõk
23.25 Aranyfeszt 0.20 A vörös fogadó 2.00 Az ügyfél
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 Szulejmán 22.25
Híradó 22.50 Döglött akták 0.00 Egy rém modern család 0.25 Reflektor 0.45 A tanú – A Thália Színház elõ-
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adása 3.00 A bosszú angyala 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
19.50 Skandinávlottó-sorsolás 20.15 Hõhullám 21.20
Hal a tortán 22.30 Sherlock és Watson 23.35 Lángoló
Chicago 0.40 Tények 1.25 Aktív 1.45 Sportos 2.00
Ezo.TV 3.00 A Dalok ismerkedéshez 4.25 Zsaruvér
5.05 Csapdába csalva 5.35 13-as raktár
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 Rádiószínház 21.30 Sportvilág
22.30 Krónika 22.50 Sportvilág 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 23., CSÜTÖRTÖK
M1: 5.55 Ma reggel 9.00 Ma délelõtt 9.15 Kosár 10.15
Unió28 12.00 Híradó 12.45 Ma délután 13.15 Iskolapad 14.15 Rúzs és selyem 15.15 Profit7 16.15 Unió28
17.15 Kosár 18.00 Híradó 18.30 Ma este 22.10 Ma éjjel 0.05 Éjszakai program
Duna TV: 4.25 Hazajáró 4.50 Zegzugos történetek
5.20 Akadálytalanul 5.50 Hajnali gondolatok 6.00 Rondó 6.30 Kvartett 7.00 Híradó 7.25 Az élet sava-borsa
8.10 Jamie vidéki konyhája 8.40 Don Matteo 9.40 A
szenvedélyek lángjai 10.25 A hegyi doktor – Újra rendel 11.10 Az élet sava-borsa 12.00 Híradó 12.40 Jamie
vidéki konyhája 13.15 Kívánságkosár 15.10 Charlie,
majom a családban 16.00 Balatoni nyár 17.45 Szerencse Híradó 18.00 Híradó 18.40 Don Matteo 19.40 A hegyi doktor – Újra rendel 20.30 Szívek doktora 21.20 Casanova visszatér 23.00 kult.hu 23.30 Gyertek el a névnapomra 1.35 A vörös fogadó 3.15 Magyar elsõk 3.30
Virágzó Magyarország 3.50 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 CSI: A helyszínelõk
22.25 Híradó 22.45 CSI: A helyszínelõk 23.50 Pajzán
parti cserediákoknak 1.50 A bosszú angyala 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 Veronica aranya
17.00 Fiorella 18.00 Tények 19.30 Jóban-Rosszban
20.15 Hõhullám 21.20 Hal a tortán 22.30 Doktor Rush
23.35 Ügyféllista 0.40 Tények 1.25 Aktív 1.45 Sportos
2.00 Ezo.TV 3.00 Vad angyalok 4.30 Sherlock és
Watson 5.05 Csapdába csalva 5.35 13-as raktár
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 24., PÉNTEK
M1: 5.55 Ma reggel 9.00 Ma délelõtt 9.15 Itthon vagy!
10.15 Summa 12.00 Híradó 12.45 Ma délután 13.15
Unió28 14.15 Tessék! 15.15 Kosár 16.15 Summa
17.15 Itthon vagy! 18.00 Híradó 18.30 Ma este 22.00
Ma éjjel 0.05 Éjszakai program
Duna TV: 4.20 Hazajáró 4.50 Zegzugos történetek
5.15 Akadálytalanul 5.50 Hajnali gondolatok 6.00
Roma kultúra 6.30 Öt kontinens 7.00 Híradó 7.25 Az
élet sava-borsa 8.15 Jamie vidéki konyhája 8.45 Don
Matteo 9.40 A szenvedélyek lángjai 10.30 A hegyi
doktor – Újra rendel 11.15 Az élet sava-borsa 12.00
Híradó 12.40 Jamie vidéki konyhája 13.15 Kívánságkosár 15.10 Charlie, majom a családban 16.00 Balatoni nyár 18.00 Híradó 18.40 Don Matteo 19.40 A hegyi
doktor – Újra rendel 20.35 Brown atya 21.30 Columbo
22.45 Macska és az egerek 0.25 Casanova visszatér
2.05 Magyar elsõk 2.25 Magyar történelmi arcképcsarnok 2.50 Szerelmes földrajz 3.25 Pannon expressz
3.55 Határtalanul magyar
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok!
7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet
9.40 Reflektor 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 Egyik kopó, másik eb 23.20 Híradó
23.50 A fõnök 0.55 Reflektor 1.10 Street Kitchen 1.40
Kalandor 2.00 4ütem 2.30 A bosszú angyala 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 Veronica aranya
17.00 Fiorella 18.00 Tények 19.30 Jóban-Rosszban
20.10 Hõhullám 21.20 Hal a tortán 22.30 Hazudj, ha
tudsz! 23.35 Kettõs ügynök 0.40 Tények 1.25 Aktív
1.45 Sportos 2.00 Ezo.TV 3.00 Ringer – A vér kötelez
3.45 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 Az unitárius 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 17., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet: Beszélgetés Szabó Imrével 8. rész 13.00 és 18.00 Lapszemle
19.00 Színjátszó-találkozó 1. rész (ism. 67p), Nyárköszöntõ koncert Sárszentmiklóson (ism. 58p), Interjú
Molnár Viktória kézilabdázóval (18p) 23.00 és 0.00
Lapszemle
Július 18., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: VAX KE
Sárbogárd kézilabda-mérkõzés (ism. 70p) 13.00 Lapszemle 14.00 Színjátszó-találkozó 1. rész (ism. 67p),
Nyárköszöntõ koncert Sárszentmiklóson (ism. 58p),
Interjú Molnár Viktória kézilabdázóval (18p) 18.00
Lapszemle 19.00 Alapi férfikonferencia (ism. 54p),
Pörköltfesztivál Sárbogárdon (ism. 64p), Fafaragótábor Sárszentmiklóson (49p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Július 19., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Színjátszó-találkozó 1. rész (ism. 67p), Nyárköszöntõ koncert
Sárszentmiklóson (ism. 58p), Interjú Molnár Viktória
kézilabdázóval (18p) 14.00 Alapi férfikonferencia
(ism. 54p), Pörköltfesztivál Sárbogárdon (ism. 64p),
Fafaragótábor Sárszentmiklóson (49p) 19.00 Hitélet:
Beszélgetés Szabó Imrével 9. rész 23.00 és 0.00 Heti
híradó
Július 20., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet: Beszélgetés Szabó Imrével 9. rész 13.00 és 18.00 Heti híradó
19.00 Interjú Sinka Gréta vízilabdázóval (15p), Színjátszó-találkozó 2. rész (ism. 46p), Hegedûs Zoltán
makettkiállítása (ism. 44p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Július 21., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: VAX KE Sárbogárd kézilabda-mérkõzés (ism. 70p) 13.00 és 18.00
Heti híradó 19.00 Bali Gabriella és Lorx Laura hangversenye (ism. 46p), Színjátszó-találkozó 3. rész (ism.
90p), 6. Tuningtalálkozó Sárbogárdon 23.00 és 0.00
Heti híradó
Július 22., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Interjú Sinka
Gréta vízilabdázóval (15p), Színjátszó-találkozó 2. rész
(ism. 46p), Hegedûs Zoltán makettkiállítása (ism.
44p) 13.00 Heti híradó 18.00 Lapszemle élõben 19.00
Sport: Távlovaglás Cecén (ism. 10p), VAX díjátadó
ünnepség (ism. 14p), VAX KE Sárbogárd – Õsi Boys
(ism. 70p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Július 23., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Távlovaglás Cecén (ism. 10p), VAX díjátadó ünnepség (ism.
14p), VAX KE Sárbogárd – Õsi Boys (ism. 70p) 13.00
és 18.00 Lapszemle 19.00 Hitélet: Beszélgetés Szabó
Imrével 9. 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!
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
Autómentés, autóbérlés, készpénzes autófelvásárlás
06 20 424 7728 Sebafer Kft.
Sírkövek felújítását, tisztítását vállalom 06 70 315 1417
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

APRÓHIRDETÉSEK
Redõnyös. 06 (30) 966 8446
Családi ház Sárbogárdon albérletbe kiadó 06 (20) 9270 985
Takarmánybúzát, tritikálét és zabot vásárolok 06 (30) 382 4133
Toyota 2200 C típusú varrógép, valamint egy nagyobb méretû kutyaház
eladó 06 (20) 405 7366
„C” kategóriás jogosítvánnyal sofõrkártyával rendelkezõ gépjármûvezetõket keresünk nemzetközi munkára. Érdeklõdni: 06 (20) 925 3414
Eladó Siemens fagyasztó, PC, házimozi, automata mosógép, új heverõ,
konyhai asztal, székek, ruhák, stb. Érdeklõdni: 06 (70) 547 5212 (114918)

BÖLCSÕDEI ZÁRVA TARTÁS
Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, hogy a Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsõde 2015. augusztus 3-ától augusztus 31-éig zárva tart.
Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

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

Fuvarozást, kisebb költöztetést vállalok 06 70 315 1417

Vagyonõröket keresünk

Autóbuszvezetõket keresünk hosszú távú Fejér megyei
munkára! Sárbogárd és 30 kilométeres körzetébõl.
Jelentkezés önéletrajzzal: tibor@buszrent.hu

2015. július 31. és augusztus 13. közötti idõre,
12 órában, Sárbogárd vonzáskörzetébõl.

Klarstein dagasztógép (új), 200X180-as fejtámlás
franciaágy Billerbeck rugós matraccal jó állapotban
eladó. Érdeklõdni: +36 70 379 2012

Különbözeti vizsga követelmény.
Érdeklõdni: 06 20 240 2322

Segíts másokon mozgással!
Mozogva jótékonykodni, vagy jótékonykodva mozogni? A hétvégén nem kell dönteni, hiszen egy pálfai–simontornyai szervezésnek köszönhetõen a kettõ kézen fogva jár.
Az Euroakvilo Gyermekonkológiai és
Gyermekhospice Közhasznú Alapítvány a
Pécsi Tudományegyetem Gyermekgyógyászati Klinikájának Onkohematológiai
Osztályán kezelt daganatos, illetve leukémiás gyermekek és családjaik támogatására jött létre. Az alapítvány egyik fõ célja az
onkohematológiai osztályon egy, a kisgyermekes kórtermekhez csatlakozó szülõhálóhely kialakítása, amelynek köszönhetõen a kezelés alatt álló gyermekek a kezelés ideje alatt többet lehetnek együtt
szüleikkel.
Markó Vera, Kapinyáné Sziládi Erzsébet
és dr. Kapinya Diána úgy döntöttek, hogy
az alapítvány megsegítése érdekében jótékonysági napot szerveznek Vajta,
Simontornya és Pálfa területén július
18-án. A fõszervezõk sokat tesznek annak

érdekében, hogy a hétvégi rendezvény minél nagyobb népszerûségnek örvendjen és
sikerrel folyjon le, ezért érdekes programokat terveztek szombatra.
9 órakor a simontornyai sportcsarnokban
kézilabda-mérkõzéseket láthatnak az érdeklõdõk Simontornya, Paks valamint
Tolna megye válogatottjának részvételével. Ezen kívül meglepetés is várja a közönséget, hiszen a torna válogatottja az
NB I-es osztályban szereplõ Dunaújvárosi
Kohász Kézilabda Akadémiával (korábban Kohász, Dunaferr) játszik majd barátságos mérkõzést. A mérkõzések egyik kiváló játékvezetõjét az egykori CeSi szurkolói jól ismerhetik: Heim Attila mellett
Vágvölgyi Mária veszi kezébe a sípot.
14 órától egy 8 km-es erdei túra indul a
simontornyai Fried Kastélytól (a regisztráció mindenütt fél órával korábban kezdõdik). 3 órától Vajtáról, 4 órától pedig
Pálfáról indul a jótékonysági kerékpározás. Mindegyik túra végpontja a Markó
Pince a pálfai Öreg-hegyen. Fél ötkor

Simontornyáról rajtol el a futás az elõbbiekkel azonos célponttal. A futóknak motiváció lehet a csoporthoz csatlakozó Lajkó
Csaba (többszörösen az év futója, magyar
bajnok, ötször futotta körbe a Balatont),
aki Székesfehérvárról szalad majd a helyszínre. A nevezõk 800 méterenként frissítõpontoknál olthatják a szomjukat, a
Simontornyára történõ visszaszállításról a
szervezõk gondoskodnak.
Minden célba érõt a helyszínen várnak
majd egy egytálétellel, a távokat teljesítõk
pedig nyakba akasztható emléklapot kapnak.
Ezután
gimstick-,
valamint
kickbox-bemutatókat láthatnak a kilátogatók, ezen kívül gálamûsort és diszkót is
szerveznek.
A jótékonysági napon a következõ „nevezési díjakkal” lehet számolni: a gyerekeknek szóló jegy 500, a felnõtteké 1.000, míg
a családi jegy 2.500 forintba kerül.
Menyhárt Daniella
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A Nagylóki Tagiskola

TANÍTÓI ÁLLÁST
HIRDET.
Szolgálati lakás biztosítása
lehetséges. Érdeklõdni
lehet: 06 30 445 5140,
iskola@nagylok.hu

VIDÉKI JÓTÉKONYSÁGI SPORTKAVALKÁD
Július 18-án (szombaton)
Pálfán, Vajtán és
Simontornyán
A nevezési díjakból (felnõtt 1.000 Ft, gyerek
500 Ft, családi 2.500 Ft) befolyt összeggel
az Eurakvilo Gyermekonkológiai és Gyermekhospice Alapítványt támogatjátok!

A részletes program a helyszínekkel:
9.00–12.00 KÉZILABDA-MÉRKÕZÉSEK (utolsó
mérkõzés: a tornaválogatott az NB I-es DKKA
csapata ellen), Simontornya, sportcsarnok
14.00–17.00 ERDEI TÚRA (8 km) Simontornya–Pálfa erdõin át a pálfai Öreg-hegybe

15.00–17.00 KERÉKPÁROS TÚRA (10 km)
Vajta–Pálfa, Teleház–pálfai Öreg-hegy útvonalon
16.00–17.00 KERÉKPÁROS TÚRA (5 km) a
simontornya–pálfai Öreg-hegy útvonalon
16.30–17.00 FUTÁS (5 km) a simontornyapálfai Öreg-hegy útvonalon
17.00–22.00 VACSORA
18.00–18.45 GYMSTICK-bemutató
19.00–19.30 KICKBOX-bemutató
20.00 KÖSZÖNTÕ és a PÉNZ ÁTADÁSA
20.30–21.30 GÁLAMÛSOR BOR KLÁRIKÁVAL
21.30–22.00 HERCZEG DISCO
A program helyszínei: Simontornya, sportcsarnok; pálfai Öreg-hegy, Markó Pince

Start-pontok Simontornyán:
ERDEI TÚRA – gyülekezõ: Simontornya, Fried
Kastély, 13.30-tól; start: 14.00
KERÉKPÁRTÚRA – gyülekezõ: Simontornya,
Lõrinci út vége, 15.30-tól; start: 16.00
FUTÁS – gyülekezõ: Simontornya, Lõrinci út
vége, 16.00-tól; start: 16.30

Start-pont Vajtán:
KERÉKPÁRTÚRA – gyülekezõ: Vajta, mûvelõdési ház, nyugdíjasklub udvara, 14.30-tól;
start: 15.00

Start-pont Pálfán:
KERÉKPÁRTÚRA – gyülekezõ: Pálfa, Teleház
parkolója, 15.00-tól; start: 15.30
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Tuningtalálkozó
képekben...
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