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Másik bolygó
Tépte, cibálta a fákat a szél, a világoskék eget
viharfelhõk színezték át sötétkékre, szürkére. A
fenyõk egyenes derékkal tûrték a nekik feszülõ
erõt, a nyírfák loknijai a földig hajoltak. Ott állt
a csöpp ember a nagy fák közt, potyogó ágak,
éretlen diók és esõcseppek záporában, az elemek tenyerében megilletõdött ziláltsággal csodálkozva az elemek fenyegetõ tombolásán. Milyen könnyen, egy szempillantás alatt megsemmisítheti õt és maradandónak szánt földi
nyomait az égiháború!

Estére elcsendesült, kitisztult a mennybolt. A
zivatarillatban a csöpp ember a fényévek
messzeségébe bámult. A sok pislákoló pötty
között azt az újonnan felfedezett bolygót kereste, amit a tudósok a Földhöz hasonlatosnak
vélnek. Vajon ott mit alkothatott a Teremtõ
Erõ? Ott is létezik ember, vagy hozzá hasonló?
„Hmm. Talán a tudósok már rég tudják, milyen
is az a másik bolygó, csak most látták elérkezettnek az idõt, hogy a tudomásunkra hozzák?
– gondolta. – Talán a jövõfilmeken keresztül
szoktattak minket a tényhez, hogy nem vagyunk egyedül a világegyetemben? Mennyi találmányt használunk ma, amik korábban képzeletbeli történetekben szerepeltek! Már csak
az a kérdés, hogy melyik forgatókönyv lesz egyszer valóság.”
Hargitai–Kiss Virág

AMIKOR A SAS
MORMOTÁT FOGOTT...
Az afgán határ mentén és a Pamír-hegységben Tadzsikisztánban
Írás a 6. oldalon.
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Hagyományõrzõ aratók Nagylókon
„Orczád verítékével keresd a te kenyeredet” (Mózes I. 3.19.)
Nagy ünnepre ébredt Nagylók népe szombaton: a XI. hagyományõrzõ aratásra. A
kánikulában ez a nap is korán kezdte már
hétágról szórni a fényt. Szokás szerint a
legelsõk között jelent meg falunk 91 éves
„aratóbanda-gazdája”, falunk ikonja, Reiter Józsi bácsi, 85 éves feleségével, Mariska nénivel, akik általános szorgalmukkal
vívták ki a település örökös élenjárója címet, és akiknek tisztes feladata még most
is a példamutatás.
Különlegesség, hogy Józsi bácsink négy generációs családja is részt kért a munkából:
lányuk, az õ lánya és annak gyermekei,
akik a messzi Mexikóból jöttek. Mint késõbb megláttuk, motorjai voltak a betakarításnak.
Felhasználtam az alkalmat, és rövid interjút kértem Józsi bácsitól az aratással kapcsolatban.
– Józsi bácsi, láttam egy féltékenyen õrzött
zsákot a hozott holmijai között. Mi van
benne?
– Ezek édesapámtól örökölt apró aratóeszközök: üllõ, kalapács, tokmány, kötözõfa. A zsákon kívül elhoztam a kaszanyelet, a kalászterelõt, az elõkalapált, elõre
élesített kaszapengét. Itt vannak az úgynevezett csöcsös korsók, amelyeket szintén
apámtól kaptam, és évtizedeken át sikerült
épségben megõriznem.
– Hány évesek ezek a szerszámok?
– 1893-ból valók – muzeális értékek.
– Fizikálisan hogy viseli a „bandagazda”
szerepet?
– Szerencsére megvan az egészségünk hozzá. Nem is szeretnénk lemaradni errõl az
ünneprõl.

Beszélgetésünk közben kisebb csoportokban érkezve feltûnt a falu apraja-nagyja és
a meghívottak a búzatábla szélén. A Nagylóki Nyugdíjasklub meghívására egy autóbusznyi vendég érkezett Mórról, Kincsesbányáról, Soponyáról és Kápolnásnyékrõl,
akiket Rubina Sándor, a Nyugdíjas Egyesületek „Életet az Éveknek” Fejér Megyei
Szövetség elnöke, valamint az országos
szövetség alelnöke kísért el.

a lelkesítõ éneklésre is. Csak úgy zengett a
határ! Mindnyájan jókedvre derültek.
A szép szemeket érlelt kalászok engedelmesen hajtották fejüket a kasza pengéje
elé és a marokszedõk kévegyûjtõ ölébe.
Lelkesen vitték saját személyes keresztjeiket a szorgos segítõk. Alakult az alkotó
munka eredménye. Egymás után sorakoztak a keresztek. Ez az áldott szimbólum is
hirdeti a Mindenható szíves ajándékát az
életfenntartó, megújító küzdelem örömét.
Ahogy haladt a munka, közben Ruff
Györgyné móri vendégünk lánykori visszaemlékezéseit hallgathattuk meg:
„Ötgyermekes családban születtem, korán
részt vettünk mindnyájan a családi aratásban. Mi gyermekek voltunk, akik a kötelet
készítettük. Segítettünk a kévék hordásában
és a szomjasok ellátásában. Még most is a
számban érzem az ilyen alkalomra készített
savanyú tojást gombóccal, amelyet édesanyám hozott ki a mezõre. Bölcs étel volt ez,
mert nem romlott meg a nagy hõségben.
(Folytatás a következõ oldalon.)

Nyugdíjasklubunk vezetõje, Heiczinger
Józsefné Ilonka meleg hangon fogadta az
érkezõket, és közös, élményekben gazdag
aratómunkára invitálta õket. Meglátszott
rajtuk munka közben, hogy „nem most jöttek le a falvédõrõl”, mert nagyon is értették a legapróbb fogásokat.
Volt kiktõl tanulni a fiataloknak, akik bámulatos odaadást tanúsítottak. Tetszett
nekik a tevékenység. Jutott az érzelmekbõl
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Magam találom ki
a recepteket
Házias ízek

Nagy dolognak számítottak ezek a napok,
mert ezek nekünk az egész évi kenyeret jelentették. Ezért vagyok boldog ezen a napon nálatok is, mert érzem az élet levegõjét.”
A penzum szerinti tevékenység véget ért.
Meg tudtuk mutatni mindenkinek, hogy a
modern termelés és betakarítás mellett
mit jelent e hagyomány õrzése, öröklõdése
apáról fiúra, annak tudatos felismerése,
hogy az eszközök és módszerek között
mindenekfelett az emberi gondoskodó
munka jelenti az élet folytatását.
Majd a nagylóki Tavi Palotához sétáltak
közel százan, ahol Finta Imréné fõszakácsunk vezetésével, Németh Miklósné, Puha Gyuláné és Takács Józsefné közremûködésével elkészült egy olyan csülökkel
hizlalt babgulyás, melynek receptjét a
résztvevõk bizonyára országosan elterjesztik majd. Ilyet ugyanis nem minden nap
eszik és kóstol az ember! A falu konyhán
sütötték hozzá a finom, omlós pogácsát. A
vendégek és vendéglátók kölcsönösen
megkínálták egymást a személyesen hozott süteményekkel, amihez a híres móri
ezerjót kortyolgattuk. Dr. Bögyös Gábor
állatorvosunk a nagylóki dombon termett
borát kínálta nagy szívélyességgel.
Íme, Nagylók tizenegyedszer is meghirdette és éreztette minden résztvevõvel az
együvé tartozás és a szeretet igéjét. Mert
ott, ahol az emberek találkoznak, egymás
lelkét keresik. Ezt a lehetõséget is felhasználták a jelenlévõk arra, hogy egymás megismerésén keresztül közös sorsukon munkálkodjanak minden idõben. Ehhez szív
kell. A nagylókiaknak pedig van. Mindig.
Tauzné Piroska

TERIKE NÉNI
RECEPTJEI:

– Elõször is megmutatom a bárányaimat! –
kezdte Szakács Józsefné Terike néni.
Elsõ hallásra úgy gondoltam, hogy az igazi
állatokról lesz szó, de aztán meglepett,
amikor fotókat mutatott három, piskótából készült báránytortáról, amelyeknek a
csodájára járnak.
Terike néni igazi kísérletezõ volt a konyhában korábban. Beszélgetésünkkor egymás
után sorolta azokat az ételeket, amelyeket
õ maga talált ki, s amelyek idõvel a család
kedvenceivé váltak.
– Mi készül ma a Cecei Nyugdíjasklub konyhájában?
– Káposztás lecsó és zöldbabos fasírozott.
– Mindkettõ nagyon érdekes ételnek tûnik,
mert – õszintén szólva – zöldbabfasírtról még
soha életemben nem hallottam. Terike néni
említette, hogy több olyan receptje van, amelyet Ön talált ki. Milyen saját receptek vannak, amik a családnak elnyerték a tetszését?
– Mindig a család dönti el, hogy mit csináljak. Van, hogy azt mondják, hogy anya, csinálj szaftos húst, vagy lapos fasírozottat,
akkor azt csinálok. Van olyan receptem,
hogy palacsintatésztát csinálok, az egyik
felét beleöntöm a serpenyõbe, teszek rá
májat, majd lefedem a másik réteg tésztával, és úgy sütöm meg – ha a teteje megsült,
akkor az alja is, ezt lehet látni. Utána a tepsiben felszeletelem, és olyan, mint a torta:
felül sárga, középen a barna rész, az alja
megint sárga.
– Ha már a tortáknál tartunk, akkor beszéltünk arról, hogy csinált különbözõ ételeket lakodalmakra is.
– Az egyik az árvácska. Hattojásos piskótát
sütök, több mint a negyedét felszelem,
krémmel megkenem a nagyobb részét, a
kisebb részére meg ráteszem a különbözõ
színeket, zöldet, pirosat és kéket, amiket
ételfestékkel csinálok. Feltekerem, és amikor szeletelem, akkor úgy néz ki, mint az
árvácska. Egy másik receptem szerint héttojásos piskótát sütök, amit megkenek diókrémmel, a közepébe szelek két banánt.

Feltekerem, és amikor felszelem, a banán
levet ereszt, ezért olyan, mintha könnyezne. Ezért elefántszemnek hívom.
– Van egy másik „állat” is a sütemények között, ha jól tudom.
– Igen, az nyolctojásos piskótából készül,
bárány a neve, mert olyan alakúra kell faragni. Farka és füle is van, a szeme pedig
csokoládéból készül. A töltelék fõzött csokoládépuding, a piskótát három részre
vágva töltöm meg. A felvert tojásfehérjével egy zacskóból díszítem habként. A férjem szokta kifaragni a bárány formáját,
nagyon ügyesen csinálja.
– Terike néni nemcsak fõz, hanem a református egyháznál is szerepet vállal.
– Presbiter voltam 13 évig. 46 éves házasok
vagyunk, és 20 éves koromtól kezdve ide
járok templomba. Amikor szeretetvendégség van, ott is segítek, kínálgatok.
Amennyiben Ön is kedvet kapott arra, hogy a
televízióban és az újságban bemutassa kedvenc ételeit, jelentkezzen a Bogárd és Vidéke
elérhetõségein: 06 (25) 508 900, bogardesvideke@gmail.com, Hõsök tere 12.
Menyhárt Daniella

KÁPOSZTÁS LECSÓ
Hozzávalók: vöröshagyma, káposzta legyalulva, paprika, vegeta, rizs, ketchup, õrölt paprika, tejföl.
A vöröshagymát és a káposztát megdinsztelem, vízzel felöntöm, félig megfõzöm. Ráteszem a paprikát, vegetát rakok
rá, és paradicsom helyett ketchupot, mert úgy jobban szeretem. Mikor megfõ, sós vízben fõzött rizst adok hozzá,
összevegyítem, majd teszek rá õrölt pirospaprikát és tejfölt. Miután összekevertem, kész is van.

ZÖLDBABOS FASÍROZOTT
Hozzávalók: 3 maréknyi zöldbab, 3 szelet kenyér, egy kis csomagos májkrém, vegeta, szerecsendió, 2 tojás.
A friss zöldbabot sós vízben megfõzöm, kinyomkodom a vizet belõle, összenyomkodom, kenyeret áztatok vízben, és
azt is hozzáteszem. Májkrémet teszek bele, petrezselymet, vegetát, és külön kiemelem a szerecsendiót is, mert az
minden fasírozottban nagyon finom. Egy vagy két tojással összevegyítem, és éppúgy gombócolom, mint a többi fasírtot.
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Rohonczi Gergõ, az irányító
Ismét egy kézilabdást mutatok be Önöknek: Rohonczi Gergõt, aki Balatonfüred
csapatát erõsíti. Megfordult a fejemben, hogy ezt a tizenéves korosztályt talán más
hatóanyaggal oltották be csecsemõkorukban, hogy többen is közülük a kézilabda
szerelmesei lettek, ráadásul magas színvonalon ûzik ezt a sportágat.
– Gondolom, te is a szivacskézilabdától indultál el?
– Igen, Sárbogárdon, elsõ osztályos koromban. Killer Marcsi néni és Sárközi Kati
néni invitáltak be egy edzésre. Aztán hamarosan jött egy fehérvári torna, mondták, hogy szívesen látnának. Elmentem, és
azon a tornán másodikként szerepeltünk.
Sikerült találnom egy gólt, és akkor éreztem, hogy valami elkezdõdött. Azóta megszállottja vagyok a kézilabdának.
– Ez alapján nem is volt kérdéses, hogy ebben az irányban tanulj tovább. Miért éppen Füredet választottad?
– Sok helyen megfordultam. Dunaújvárosban kéziztem egy-két évet, aztán ott befuccsolt a felnõttcsapat, az utánpótlásnak
sem volt pénz. Rengeteg edzõtáborba jártam Veszprémbe, és ott Éles József mondta, hogy szeretné, ha az õ csapatában játszanék. Ott három évig játszottam. Jött a
középiskola, és mivel nem kaptam annyi
játéklehetõséget, amennyire szükségem
lett volna, és Balatonfüreden is meghirdettek egy posztot, elmentem próbajátékra,
ahol azt mondták: szeretnék, ha náluk
folytatnám a következõ években. Mindenképp rendészeti iskolába szerettem volna
menni, Füreden ez is összejött.
– A füredi csapatban kik a mestereid és
milyen poszton játszol?
– A kezdetektõl bal átlövõ, de leginkább
irányító poszton játszom. Az edzõim:
György László, (aki Dunaújvárosban is
edzett, õ szervezett oda annak idején),
Kárpáti Krisztián, Kis Ákos és Lelkes Gábor.
– Kemény a kiképzés?
– Igen. Dunaújvárosban napi egy edzésünk
volt, itt meg napi kettõ. Emiatt az elsõ két
tanóráról kiesek, de az egyesület leigazolja. Az edzés itt sokkal összetettebb, nem az
van, hogy ha van kedvem, elmegyek, ha
nincs kedvem, akkor nem. Az életünket
tesszük rá. Persze mellette fontos a tanulás

is, mert csak a sportra nem lehet alapozni.
Az edzésprogramok felnõttszintûek.
– A karrieredet hogyan képzeled?
– Szeretnék mindenképpen a kézilabdával
foglalkozni, de ha ne adj Isten összejönne
egy olyan sérülés, hogy kénytelen lennék
tõle megválni, akkor lépnék csak a szakmába.
– Az iskola hogyan tolerálja, hogy neked
van egy komoly sportpályafutásod?
– A Széchényiben, ahova járok, nem nagyon tolerálják a sok hiányzást, szigorúan
vagyunk fogva. A Lóczy gimnáziumban a
kézilabdások az istenek.
– Hogyan tudod ezt a helyzetet kezelni?
– Az elején még furcsa volt, de belerázódik
az ember. Megpróbáljuk a lehetõ legjobbat nyújtani tanulásügyileg meg hiányzásügyileg is.
– Neked hogy néz ki egy napod?
– Reggel fél hatkor kelek, 6-ra jön értünk
egy busz, elvisz az edzõcsarnokba. 6.30 körül kezdünk, 8.20-ig, utána vissza a koleszba, iskolába. Bent vagyunk 5 órát, utána eszünk valamit gyorsan és délután megint megyünk edzésre, ami 2-2,5 órás. Este
vacsora, fekvés, és még nem jutott idõ a tanulásra.
– Azt hogyan oldod meg?
– Félórákat, 10-20 perceket lehet tanulni,
vagy éjszaka. Fárasztó egy hét, fõleg úgy,
hogy nem minden hétvégén jövök haza.
– A család mennyire segítette, segíti azt,
hogy kézilabdázhass?
– Teljes mértékben mellettem vannak
mind anyagilag, mind lelkileg.
– A családodban van, aki ugyanolyan nagy
sportrajongó, mint te, esetleg más területen?
– Apukám focizott hobbiszinten. Aztán
neki is jöttek sérülések.
– Van-e olyan sport, amit szívesen kipróbálnál?
– Az amerikai focit meg a jégkorongot.

– Most készülsz vissza Füredre, hiszen
kezdõdik az alapozás. Ez mibõl áll?
– Egy napunk 3 edzésbõl áll.
– Vannak csapatok, akik ilyenkor ellátogatnak hozzátok?
– Igen, szoktak lenni edzõmeccsek. Szoktak jönni külföldrõl is, például Németországból, Szlovéniából.
– Az alapozás milyen hosszú ideig tart?
– Kõkemény egy hónap, tehát nekem már
vége a nyári szünetnek.
– Milyen az, amikor szembekerülsz egy
meccsen a barátokkal, régi csapattársakkal, Hári Levivel, Gödör Bencével?
– Fura érzés volt az elején. Sokat játszottunk együtt általános iskolában is.
– Meg jó barátok vagytok.
– Nagyon jó barátok vagyunk, szorosan
tartjuk a kapcsolatot. Mindig elmosolyodunk egy-egy helyzetnél, amikor mondjuk
7 méteres lövésnél én állok Bence elé.
– Olyan még nem volt, hogy nagyon megharagudtatok volna egymásra egy pályán
adódó helyzet miatt?
– Nem, sosem. Ha valamelyikünknek valami rosszul esett, azt utána megbeszéltük.
– Szerinted Füred, vagy Veszprém a jobb?
– Én mindenképpen Füredet választom,
aztán majd kiderül.
– Akkor én meg azt mondom, hogy hajrá,
fiúk, csapattól függetlenül!
Hargitai–Kiss Virág
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A nõ, ha lõ
Katona Dóra többszörös országos íjászbajnok
Katona Dóri neve a Bogárd és Vidéke sportrovatából már ismerõsen csenghet Olvasóink számára, hiszen rendszeresen számolunk be arról, hogy milyen szép eredményeket ér el az íjászatban, a sárbogárdi Sárréti Íjász Club kötelékében.
– Mi vesz rá egy lányt, hogy íjat meg nyílvesszõt vegyen a kezébe?
– Testvérem révén kerültem közel az íjászathoz. Két fiú unokatestvéremmel és a
bátyámmal nõttem föl, úgyhogy sosem voltam csajos lány. Kipróbáltam az íjászatot,
megtetszett és ott ragadtam.
– Hány éve íjászkodsz?
– Most lesz tavasszal 11 éve.
– Egyszer sem lankadt az érdeklõdésed a
sport iránt?
– Néha, amikor a téli szezonban nincs
annyi verseny meg ott van a tanulás is. De
mindig kitartottam.
– Mi ragadott meg ebben a sportágban?
– Szeretem, ha egyedül lehetek. Szeretem
a csapatsportokat is, de ez jobban kikapcsol.
– Hogyan alakult a fejlõdésed? Honnan
indultál, hová jutottál?
– 8 évesen kezdtem. Folyamatosan fejlõdik az ember. Most is elõjön egy-két hiba,
amin korrigálni kell. Mindig nagyon kell
koncentrálni. Ha már egy pillanatig nem
figyelünk, a vesszõ máshova megy.
– Miután befejeztétek az edzéseket, ahol
Gilicze Laci bácsiék elég keményen irányítottak benneteket, itthon is gyakoroltál, vagy félretetted és hagytad érni a dolgokat?
– Itthon gumikötéllel tudunk gyakorolni,
akár a tükör elõtt, hogy a jó mozgás rögzõdjön, amit aztán át lehet vinni a gyakorlatba az edzéseken is. Pszichológiailag
megterhelõ, hogy a lövés minden pillanatára figyelni kell, hogy minden a helyén legyen.
– Ahogy kézbe veszed az íjat, kihúzod,
ahogy célzol, kilövöd a vesszõt, mindennek
precíznek kell lennie. Nem mellékes szempont, hogy milyen körülmények között
lõsz, meleg, vagy hideg van, fúj a szél, lengedez, vagy éppen szélcsend van.
– Lehet nagyon meleg, kánikula, szakadó
esõ, én mindenhogyan lövök, csak szél ne
legyen, mert az nagyon befolyásol. Ha
messzebbre lövünk, például 70 métert, akkor máshogy fúj a lõállásban, máshogy a
táblánál, más az erõssége – nagyon zavaró
tud lenni.
– Az íjászatnál fontos az erõnlét is. Megtartani sem könnyû az íjat! Mivel tudod
magad formába hozni, a megfelelõ kondíciót elérni?
– Nagyon fontos, hogy rendszeresen járjunk edzésre, mert hamar ki lehet jönni a
formából. Rendészeti iskolába jelentkeztem, ahova kellett fizikai alkalmassági,
ezért télen jártam konditerembe, ami nagyon sokat segített az íjászatban is. A futás
pedig javít az állóképességen.

– Mondd el azokat az eredményeidet, amiket szeretnél kiemelni. Bár tudom, hogy
nagyon sokszor nyertél országos bajnokságot minden kategóriában.
– Pontosan nem tudom megmondani,
hogy hányszoros országos bajnok vagyok,
de kint pályán és teremben is országos bajnoki címet szereztem szerintem az összes
kategóriában, amiben versenyeztem, illetve Duna Kupa gyõztes is vagyok. Ez a kupa
három ország részvételével zajlik (Magyarország, Ausztria és Szlovákia), és minden évben máshol van a verseny (Bécsben,
Pozsonyban, vagy Hévízen).
– Van, amiben te vagy a rekorddöntõ, amiben más még nem tudott túlszárnyalni?
– Országos csúcstartó vagyok. Pár éve még
kadet korcsoportban versenyeztem, ott is
tartok egy-két csúcsot, és most már ifjúságiban is.

– A következõ években még ifjúságiban
versenyzel, vagy lassan már felnõttben is
próbálkozol?
– Jövõre még ifiben leszek, azután felnõttben.
– Szeptembertõl mész rendészeti iskolába?
– Igen, most érettségiztem és felvettek a
Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészeti szakára.
– Emellett tudsz majd edzeni?
– Remélem, lesz rá idõm, nem szeretném
abbahagyni. Pesten felajánlotta pár egyesület, hogy mehetek oda edzeni.
– Az õ színeikben fogsz tovább versenyezni, vagy ott csak gyakorolsz és maradsz
sárbogárdi színekben?
– Szerintem oda csak gyakorolni járok.
– A felszerelésed saját, vagy az egyesületé?
– Az egyesület biztosítja a versenyzõknek a
felszerelést, viszont én a Magyar Íjász Szövetségtõl kaptam egy íjat, mivel pár évig
válogatott versenyzõ voltam.
– A válogatottságoddal mi lett?
– Fel kellett járni Pestre, és más irányba
szerettek volna elvinni, mint amit én csináltam. Én jónak tartottam azt az utat,
amin Laci bácsival jártunk, és inkább ezt
választottam.
– Miért érdemes ezt a sportot választani?
– Minden korosztálynak csak ajánlani tudom; sosem késõ ezt a sportot elkezdeni.
Vannak olyan felnõttek, akik bevállalják,
hogy munka mellett kijönnek lõni heti háromszor. Nagyon jó kikapcsolódás. Bele
kell rázódni, de nagy élményt ad. Ha versenyekre megyünk, és látszik az eredmény,
az nagy boldogság.
– Mi az, ami kikapcsol az íjászaton kívül?
– Nagyon szeretek a barátaimmal, párommal lenni, sorozatokat nézni, és szívesen
olvasok.
– Köszönöm, sok sikert a továbbiakban is!
Hargitai–Kiss Virág
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Amikor a sas mormotát fogott...
Az afgán határ mentén és a Pamír-hegységben Tadzsikisztánban
1. rész
Isztambulban nem szálltam át rögtön Dushanbe felé. Hajnaltól késõ estig várnom
kellett a csatlakozásra, de ez engem inkább
földob, mint zavar, mert így bemehettem
Isztambul központjába nosztalgiázni.
Csak egy zsetont kell venni a metróra, ami
negyven perc alatt visz be a központba. Korán reggel csak a kávézók vannak nyitva.
Kettõben is kávéztam és süteményeztem,
mert kint egyfolytában esett az esõ késõ
délutánig. Kaptam egy kölcsönernyõt az
egyik régi, híres kávézóban, ahol szerintem
Isztambul legfinomabb süteményeit kínálják. Késõbb lesétáltam a Hippodrom térre
az Aya Szofiához és a Kék mecsethez,
majd hatalmas, édes, piros cseresznyét ropogtatva lassan-lassan visszacsorogtam a
reptérre.

Isztambultól Dushanbéig egy líbiai orvos
ült mellettem. Vesekonferencián veséztek
veseproblémákat. Éjjel repültünk, de nem
aludtunk. Többen is rosszul lettek, úgyhogy a líbiai kis orvoscsoport hajnalig serénykedett. Sikerült tõlük a líbiai dirham
minden változatát megszerezni. Egyik tanzániai szállodás ismerõsömnek viszek mindig mindenféle pénznemet, mert gyûjti
õket.
Dushanbei családom nagy lelkesedéssel
fogadott. Hogy ez a lelkesedés a személyemnek szólt-e, vagy inkább jól kitömött
hátizsákom ajándéktartalmának, abban
ottani tapasztalataim fényében már alig
kételkedem.
A házukban sok minden nem változott, de
a házuk körül igen. Felhúztak még egy

épületet a már meglévõ mellé, eltûnt a kád
az udvari csap alól, és a melléképület két
vécével is gazdagodott. A szuterénbe költözött a konyha, és ha elég pénz gyûlik
össze, befejezik majd az emeletet is. A
konyhában szemetes nincs, de tévé és
komputer van.
Sürget az idõ, mert a lányok hamar fejlõdnek. Apuka határozza meg, hogy ki tanuljon tovább és ki nem. Mivel csak egy fõ keresõ van a családban az apuka személyében, a pénz sosem elég. Robiya barátnõm
tanulhatott csak tovább az egyetemen a kilenc lányból. Mivel a lányok szokás szerint
a leendõ férj családjához költöznek, az
emeletre valószínûleg a kis Mohammed
fog kerülni, miután megnõsült.
Az egyik nagyszoba kibõvült egy hatalmas,
lapos tévével, ami már nem fogta az iráni
adókat, hanem csak a helyit és számos mi-

nõségen aluli orosz csatornát. Mondjuk,
nem tévét jöttem nézni.
Bibiéknél estére mesébe illõ, bõven terített asztalkendõ várta a vendégeket. Lelkemet melegség töltötte el a gondolatra,
hogy ilyen kedvesen vártak. Nemsokára kiderült, hogy Bibi születésnapját ünnepelték. A bõ vacsorát egy felejthetetlen ízû
csokitorta zárta le a gyomromban.
A nyár épp csak kezdetét vette. A családom háza körüli utcákban és a kertekben
dúsan gyümölcsözõ, nagy lombú eperfák
kínálták mézédes terméseiket. Szerencsére Bibiék (nagymamáék) kertjében is,
ezért minden este átmentünk eprezni,
dinnyézni és tereferélni. Házuk nem
messze a családom házától állt; csak néhány ház és a Vakhs-folyó egyik mellékága

választott el tõlük. Esténként kitették a hideg folyóvízbe a másnapi piacra szánt soksok, hatalmasra hízott dinnyét. Ezek reggelre jól lehûltek, így a közeli Vadanaszosz
buszmegállónál még jobb áron lehetett
õket eladni.
A százéves nagypapa rendkívül megörült
nekem. Megint jól elbeszélgettünk a régi
szép idõkrõl. A lányok néha befogtak a
konyhába segíteni, mert mindig az étel a
legfontosabb. A tésztakészítõ gép kifogott
rajtam. Jobbnak láttam eltûnni, ezért aztán pár nap múlva el is indultam délnek
Sahrituz irányába. Az egyik unokatestvér
vitt ki a megfelelõ állomásra megfelelõ
összegért. Útközben elmesélte, hogy
Moszkvában nagyon jól keresett, de hát
vissza kellett jönni, mert itt a család a két
gyerekkel. Most fuvarozik a kocsijával, de
nem dolgozza magát agyon, mert a fuvarozás jól jövedelmez. Gondoltam, amit gondoltam magamban.
Az idõ ilyenkor júniusban kellemesen meleg, de esténként még szükség van pulóverre. Másnap zuhogó esõben indultunk a pár
utcával arrébb álló iskolába, hogy részt vegyünk a tizennégy évesek ballagási ünnepségén. A családból Bahszona ballagott.
Az iskolában a szokásos, rögtönzésen alapuló fejetlenséget találtam. A bejárat elõtt
látogatók tömege nyomakodott befelé; az
abból nyíló aulában tanulók éppen verseket mondtak, az igazgatónõ beszédet és
korholást, miközben huncut ifjak be-bekiabáltak az esküvõi stílusban kiöltözött, komoly lányoknak, akik nemtörõdést színlelve rebegtették feléjük csillámlós pilláikat.
Folytatom.
Gulyás Ibolya
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Megtetszett a motor

KÉK HÍREK
Balesetek a 61-es fõúton

Július 20-án az esti órákban a helyi körzeti megbízott Sárkeresztúrról elõállított egy 28 éves helyi lakost a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra bûncselekmény elkövetésének gyanúja miatt. A jelenleg
rendelkezésre álló adatok alapján a sárkeresztúri
férfi Sárkeresztúron, a Petõfi Sándor utcában található Ludányi kocsma elõl egy 49 éves helyi lakos
tulajdonát képezõ segédmotoros kerékpárt vitt el
engedély nélkül. A 28 éves férfit a nyomozók jármû
önkényes elvétele bûntettének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsítottként.

Barackimádók

Fotó: Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság
Anyagi káros közúti közlekedési baleset történt július 24-én délután a 61-es számú fõút 26. kilométerszelvényében Cece és Sáregres között. A balesetben eddig
tisztázatlan körülmények között két kamion összeütközött. Az egyik jármû
rakománya az úttestre ömlött. A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint anyagi káros közúti közlekedési baleset történt július 24-én délután Cece és Simontornya között, a 61-es számú fõút 29. kilométerszelvényében. A balesetben eddig
tisztázatlan körülmények között öt gépkocsi csúszott egymásba.
A forgalom mindkét balesetnél fél pályán haladt egy ideig.
Fának csapódott egy gépkocsi Alsószentiván közelében, ezért az útszakaszon
teljes útlezárás volt érvényben. A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt július 27-én 13 óra 20
perc körüli idõben a 61-es számú fõút 20. kilométerszelvényében, Alap közelében. A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint eddig ismeretlen okból fának
csapódott egy gépjármû.

Baleset a 63-as fõúton

Július 20-án bejelentés érkezett, miszerint Sárkeresztúron az egyik szõlõbõl ismeretlen tettes kb. 40
kg sárgabarackot tulajdonított el. Ezt követõen a
járõrök adatgyûjtést végeztek, majd megállapították, hogy a lopást 3 sárkeresztúri személy követte
el. A 31 éves helyi nõt és két fiatalkorú gyermekét a
körzeti megbízott elõállította a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra, ahol lopás szabálysértés elkövetése miatt meghallgatták, majd szabadon bocsátották õket.

Kizárta élettársát
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság körzeti megbízottja július 20-án Sárbogárdon, az Erkel Ferenc
utcában intézkedés alá vont egy 58 éves helyi lakost. Adatgyûjtést követõen megállapítást nyert,
hogy a férfi tettleg bántalmazta élettársát, valamint kizárta a saját házából. Az intézkedõ rendõr
ezért a bántalmazót a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra elõállította, majd ideiglenes megelõzõ
távoltartás elrendelését követõen szabadon bocsátotta.

Kiabált a gyámügyessel

Fotó: Katasztrófavédelem
Személygépjármû és kamion ütközött össze Aba térségében, ezért teljes útlezárás volt érvényben. Személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt július 27-én 7 óra 20 perckor a 63-as számú fõút 75-ös kilométerszelvényében, Aba
térségében. Az elsõdleges adatok szerint – eddig ismeretlen körülmények között
– egy személygépjármû kamionnal ütközött össze. A balesetben egy személy
megsérült.
Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

Tájékoztató szirénapróbáról
A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatja a lakosságot, hogy a Paksi
Atomerõmû Zrt. 30 kilométeres körzetébe esõ településeken a lakossági tájékoztató- és riasztórendszer mûködõképességének ellenõrzése érdekében Alap, Alsószentiván, Cece,
Sáregres, Vajta településeken csökkentett üzemû (morgató) szirénapróba végrehajtására
kerül sor 2015. augusztus 3-án, hétfõn, 13.00 órakor.
Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy, megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

A Sárbogárdi Rendõrkapitányság körzeti megbízottja július 20-án a délelõtti órákban a Sárbogárdi
Polgármesteri Hivatalban intézkedés alá vont egy
21 éves helyi férfit, aki az egyik gyámügyi ügyintézõvel hangosan kiabált, szidalmazta õt. Az ügyintézõben félelmet keltett ez a viselkedés, amit a férfi
többszöri felszólításra sem hagyott abba, és nem
távozott a helyiségbõl. A körzeti megbízott a 21
éves fiatalt a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra
elõállította, majd garázdaság szabálysértés elkövetése miatt szabálysértési eljárást kezdeményeztek
vele szemben.

Leköpte élettársát
A sárbogárdi körzeti megbízott július 20-án a délutáni órákban Sárkeresztúron, a Dózsa György
úton intézkedett egy 26 éves sárbogárdi lakossal
szemben. A férfi korábban leköpte élettársát, valamint kiabált vele, ezt a viselkedést pedig az intézkedés alatt sem fejezte be, többszöri felszólítást
követõen sem. A 26 éves férfit a körzeti megbízott
elõállította a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra,
majd rendzavarás szabálysértés elkövetése miatt
szabálysértési eljárást kezdeményeztek ellene.
Sárbogárdi Rendõrkapitányság
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A Bogárdi TV üzenõfaláról
Mivel az utóbbi héten érdekes párbeszéd bontakozott ki a
Bogárdi TV üzenõfalán, idézünk a hozzászólásokból.
2015-07-22 Tiszti lakótelepi lakos: „Jó lenne, ha a rend éber õrei
néha éjszakánként járõröznének a lakótelepen, mert még éjjel
két órakor sem lehet aludni, mert itt bömböltetik az autójukat hatalmas hangerõvel. A másik kis taknyos, 15 éves, beképzelt gyerek
szintén egész éjjel házibulit tart a másik lépcsõházban, aminek a
fala közös a mi lépcsõházunk falával. Egész éjjel nem tudnak a lakók ettõl sem aludni, ráadásul pici baba is van kettõ is. Jó lenne,
ha valami történne.”
2015-07-23 Józsi bá: „Jó lenne, ha az önkormányzat határozatot
hozna a szórólap-kihordási idõ szabályozására. Nagyon idegesítõ,
hogy már reggel fél 5 körül kezdik kihordani az újságokat, utána
meg 5-7 óra között a szórólapokat. Nem lehetne rendeletbe tenni,
hogy reggel 8 óra elõtt ne lehessen ezeket a tevékenységeket foly-

Meghívó
Sárbogárd Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete

tatni? Mikor jönnek a kihordók, az összes kutya ugat, mint az
õrült, és utána már nem lehet visszaaludni. Hulla fáradtan meg
nehéz munkába menni!”
2015-07-23 Viki: „A hírlapot reggel kell hordani; szórólapra rendelet – ugyan már! Pékárura ne legyen? Lassan mindenbe bele lehet kötni. Nem tudom, mindenki csak a rosszat látja, meg ki mibe
hibás? Szánalmas!”
2015-07-24 galsa: „Józsi bá ötletét továbbfejlesztve, javasolnám a
kutyák számára meghatározni az ugatási idõpontot. Már csak
azért is, mert akik az újságot és a szórólapot hordják, szintén munkát végeznek, sokszor a fõállásuk mellett, kereset-kiegészítésként. Nekik is sokkal könnyebb lenne, ha nem stresszelnék õket a
kutyák az ugatásukkal.”
2015-07-25 Józsi bá: „Kedves Viki! Aztán magyarázd már el, hogy
ki fog reggel fél 5-kor hírlapot olvasni? Tudod, van már elektronikus média is, pl. televízió, rádió. Nem tudom, honnét vetted, hogy
pékárura is kell engedély; vagy ki említett ilyen ostobaságot rajtad
kívül? Esetleg ha dolgoztál már 3 mûszakban, melyet kétlek, akkor tudnád, hogy éjfélkor érek haza, aztán tudok aludni kb. 4-5
órát! Próbálj meg ilyen kialvatlanul DOLGOZNI!”
2015-07-25 Józsi bá: „Tisztelet Galsa! Esetleg arra nem gondoltál, hogy a kutyák miért is ugatnak? Tudod, azok is végzik a dolgukat, mégpedig ugatással jelzik, hogy valami emberféle közeledik
az kutyusok védelmi vonala felé. Ez a dolguk. Hidd el, azok is inkább aludnának nyugodtan, ha nem keltenék fel õket az újságkihordók. Azt tudom, hogy kereset-kiegészítésként dolgoznak, de
én nem is azt kértem, hogy szüntessék meg, csak ne hajnalban jöjjenek.”
2015-07-25 Zsuzsa: „Jó ötletnek tartom Józsi bá felvetését. Szeretném kérni, hogy az ugatási rendeletet terjesszék ki munkaidõben a fõnökömre, munkaidõn kívül pedig a férjemre!”
2015-07-25 Józsi bá: „Tisztelt Zsuzsa! Nem értem, mi köze az én
kérésemnek a Te fõnöködhöz meg a férjedhez. Nem rendelet kell
neked, hanem cseréld le mindkettõt. Te ezt könnyen megteheted,
de én nem tudom lecserélni a szórólapkihordókat, és nem is akarom. Végezzék a dolgukat, de ne hajnalban.”

Romos ÁFÉSZ-ingatlanok

2015. augusztus 3-án (hétfõn)
16.00 órakor rendkívüli ülést tart.
Az ülés helye: a polgármesteri hivatal
díszterme, Sárbogárd, Hõsök tere 2.
Napirend:
1. Döntés a város tulajdonában lévõ
köznevelési intézmények állami intézményfenntartó központ általi mûködtetéshez megállapított hozzájárulás vállalásáról.
Elõadó: polgármester.
Dr. Sükösd Tamás polgármester

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke
eseményeirõl

Többen panaszkodtak, hogy az ÁFÉSZ kiadó épületeinek bérleti díja az állapotukhoz
képest nagyon magas. Így, miután az ember úgy dönt, üzletével más helyre költözik, az
épület magára marad, senki nem gondozza, pedig az eddig befizetett bérleti díjakból futná. Most számos helyen áll elhagyatva olyan helyiség, amelyet derékig érõ gaz nõtt be, a
falról omlik a vakolat, s nem lehet tudni, hogy az illetékesek mikor teszik ezeket rendbe.
Lejegyezte: Menyhárt Daniella
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10 dolog, amivel egy szórólap- és
újságkihordónak szembesülnie kell
Mi is olvastuk a Bogárdi TV üzenõfalán elharapódzott indulatokat, mely szerint a szórólapok kihordási idejét önkormányzatilag szabályozni kellene – a kutyák, fõnökök és
férjek ugatási idejével egyetemben. Erre reflektálva gyûjtöttünk össze 10 pontot arról,
mivel is kell szembesülnie egy szórólap- vagy újságkihordónak, de az sem lepne meg minket, ha pontjainkra a postások is bólogatnának.
1. Idõjárás. Minden idõre fel kell készülni
– a réteges öltözködés ugyanolyan fontos a
terjesztésnél, mint a túrázásnál. Amikor
elindulsz, nem lehetsz benne teljesen biztos, hogy rád szakad-e az ég, vagy túlöltözöl és nemcsak hogy kimelegedsz, hanem a
kulacsod helyett a ruhádból csavarod a vizet. A hajnali harmat is megtiszteli a lábad,
aminek köszönhetõen csodát kevésbé,
bosszúságot annál inkább érzel.
2. Jármû. A területedtõl és a terepviszonyoktól függõen választod ki a közlekedési
eszközöd: mehetsz gyalog, biciklivel, motorral, vagy autóval, a végén úgyis elfáradsz, mert minden izmod megfeszítésével
azon vagy, hogy minél gyorsabban eljuttasd az olvasókhoz az információkat.
3. Emberek. Utad során (legyen az éjszaka
vagy nappal) mindig találkozol érdekes
emberekkel. Van, aki igényli, hogy meghallgasd, van, aki azt kívánja, hogy ott se legyél, van, aki már a verandán vár, mert tudja, hogy melyik idõpontban érkezel. A napodat feldobja, amikor egy kedves lakos –
meglátván elcsépelt arcod – télen meleg
kávéra, teára, nyáron pedig hideg üdítõre
invitál.
4. Boltok. Sokszor megváltás beérni egy
üzletbe, mert nyáron pár perc alatt lehûlhetsz, télen pedig felmelegítheted lefagyott végtagjaidat. Ilyenkor az sem zavar,
ha meg kell várnod pár elõtted várakozó
vásárlót. Bár az kellemetlen tud lenni, ha a
fizetéskor még eszükbe jut pár dolog, ami
kimaradt a bevásárlókosárból.

5. Napszak/mûszak. Nappal a forgalommal, nyáron a meleggel, éjszaka a sötéttel,
télen a hideggel kell küzdened. Az éjszaka
leple alatt próbálsz osonni, a világítás nélküli utcákban a gödröket, gyalogosokat
(vagy autóval a kivilágítatlan kerékpárosokat) kerülgetve, de sohasem maradhatsz
inkognitóban. Hajnalban legalább bízhatsz abban, hogy a lapkihordás során nem
sötétebb, hanem világosabb lesz.
6. Remittenda. Hiába próbálod szortírozni
a friss és az elõzõ újságot, mindig benned
van a félsz, hogy egy hirtelen fékezéskor az
egész összekeveredik, és egy hosszú pakolás vár rád, míg kibogozod, és minden a
helyére kerül.
7. Aprópénz. Ha pénzzel is kell dolgozni,
akkor biztosan elõfordul a két kérdés valamelyike: „Nem tudsz felváltani valamennyit?”, „Nem kell egy kevés apró?”.
Aztán ha senki nem akar üzletelni veled, a
végállomásodra 3 kilóval nehezebben érkezel, és a zsebedbõl is tízforintosok folynak ki.
8. Idõtöltés. Miközben a munkád végzed, a
monotonitás miatt érdemes lefoglalnod
magad. Élvezheted a jó levegõt, mikor a
hosszú bezártság elõtt vagy után kiteszed a
lábad a szabadba. Gyönyörködhetsz a fákkal, virágokkal díszített zöld udvarok szépségében, de természetesen látod az ellenkezõjét is: szemetet, elhanyagolt területeket.
9. Postaládák. Sajnos a ládákat nem a postások szerelik fel, így sokszor elõfordul,
hogy nem kihordóbarát helyre kerülnek.

Hol egy fa alá vagy bokor mögé kell bebújnod, hol egy esõ után marad kezeden a
rozsda a nedves anyagtól, hol olyan szûk,
hogy minden más kihordott anyag belefér,
csak éppen az nem, amit te hordasz. Lelkednek megnyugvás, amikor küzdelem és
hajtogatás nélkül kecsesen, keresztben becsusszan a hatalmas nyíláson a lapod.
10. Kutyák. A legkényesebb téma a kihordás során. Még postás sem vagy, hogy bõrtáskád szaga irritálja a négylábút, mégis
mindig megtalálnak. Nem tehetsz róla, ha
a házõrzõ mindig a fenekedbe akar harapni, bármennyire próbálsz is jóban lenni vele. Nem tudsz olyan hosszú ideig dolgozni,
hogy a kutyák megszeressenek – vagy túlságosan is szeretnek, biztosan ezért akarnak átugrani a kerítésen. Bármennyire fáj
is, nem tehetsz ellene semmit. Sok gazda
figyelmetlensége (vagy néhány eb leleményessége) miatt olyan helyzetbe kerülhetsz, amelyet szívesen kihagynál a napodból: farkasszemet nézel egy nagy termetû
négylábúval, és várod a pozitív kimenetelû
fejleményeket – vagy csak azt, hogy élve
kikerülj ebbõl a szituációból.
Menyhárt Daniella és Hargitai Gergely

Kenyérgõz-meghajtású gépsárkány
Egyik ügyfelünk ezzel a saját készítésû kerékpárral gurult a szerkesztõség elé. A régies hatású (retro) gép váza egyedi építésû, szerszámtartója söröshordó, mely egy puskatöltény elfordításával nyílik. A láncvédõ bakelitlemez, hamarosan elkészül hozzá a szedõtû is,
így tekerés közben zenélni is tud majd. Talán nyomokban még biciklialkatrészeket is tartalmaz, de természetesen minden egyedi festésû, hajlítású, csavarozású és hegesztésû. Olyan kényelmi extrák is gazdagítják a csodajárgányt, melyek kizárólag luxusautókban fordulnak elõ, mint
például a famarkolatú, állítható kormány, illetve a
marhabõrülés.
Rutinos kerékpáros nem érzi magát zavarban a
nyergében, rendkívül kényelmes jószág. A hosszú
tengelytáv, a széles, ballonos gumik és a chopperkormány igazi túramotoros élménnyel ajándékoznak meg. Ajánlom bárkinek, aki szeretné kipróbálni, milyen, ha nem a belsõ értékeiért bámulják meg az utcán a népek.
Ezzel természetesen még nem nyerte el végsõ formáját az extravagáns gépsárkány, de amint elkészül, hírt adunk róla. Jelenleg a Balaton körüli kerékpárúton zajlik a tesztelése.
Hargitai–Kiss Balázs
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Koldusok és kéregetõk
A Magyar Evangéliumi Rádió szerkesztõjeként sok riportot készítek
a keresztény élet gyakorlati kérdéseirõl. A közelmúltban Szeverényi
Jánost, a Magyarországi Evangélikus Egyház országos missziói lelkészét kérdeztem arról, hogyan viszonyuljunk helyesen az utcán,
aluljárókban, templomok ajtajában kéregetõ emberekhez. Hiteles
forráshoz fordultam, hiszen õ lelkészként heti egy napot áldozott arra, hogy a VIII. kerületi családsegítõ központ utcai szociális munkásaként tapasztalatokat gyûjtsön.
– Hallottam már dicsekedni kéregetõket, hogy egyhavi bér többszörösét
gyûjtik össze a balekoktól. Ilyenkor megkeményíteném a szívem: nem! Aztán igék jutnak eszembe, és elbizonytalanodom.
– Bár az utcán élõ emberek nagyon sokfélék, mégis azt állítom, nem
kell mindenkinek adni. Sõt! A koldusok világa igencsak megkérdõjelezhetõ. Sokan maffiákban dolgoznak, s õket keményen büntetik, ha
nem hozzák a várt bevételt. „Egyéni vállalkozók” is vannak, akik
ügyesen átvágják az embereket. Sokszor lelki és szellemi zsarolással
élnek, olyan mondatokat küldenek utánunk, amelyek szíven találnak.
Máskor ránk ijesztenek. Általánosságban arra jutottam, hogy alig
adok az utcán. Én nem ismerem az egyén életét, és így nem is tudok
segíteni rajta. De ha az Úr vezet, az más…
– Akkor csak úgy menjünk tovább?
– Ha megmozdul a lelkünk, irányítsuk el egy olyan helyre, ahol személyesen veszik fel vele a kapcsolatot. Átbeszélik az életét, s felfedik
azokat a pontokat, amelyek elõidézték a bajt. Motiválják, támpontokat adnak neki, ahonnan elindulva ki tud kerülni nehéz helyzetébõl.
Természetesen ez nem az egyén dolga, erre a feladatra szakképzett
emberek vannak. Az akut helyzetet azonnal kezelni kell, a többit pedig sorjában. Ha ezt a felkarolást szívesen veszik, akkor már könnyebben fogadják a lelki megújulást is ezek az emberek. Lehetséges, hogy
éppen a mi segítségünkkel fog valaki hitre jutni.
– Értem, ez a hatékony segítés menete. De ha mégis adok neki?
– Ezzel sokszor csak fokozom a bajt. Magamat ugyan próbálom megnyugtatni, de õt tovább gördítem kiüresedett, méltatlan állapotú sorsában. Sokan eljutnak odáig, hogy erõszakosak lesznek, és még a
templom bejáratánál is határozott keresztény férfiak segítségére van
szükségük az oda betérni kívánó hívõknek.

MEGHÍVÓ HÁLAADÓ BÚCSÚ
ISTENTISZTELETRE
Hálaadó istentisztelet keretében szeretnénk elbúcsúzni evangélikus gyülekezetünktõl és mindazoktól, akik az elmúlt 13 év
során fontosakká váltak számunkra.

Találkozzunk 2015. augusztus 9-én, vasárnap,
11 órakor a sárszentmiklósi evangélikus templomban!
Megbecsüléssel és szeretettel: Bõjtös Attila és családja

– Megszólal bennem Jézus szava: „Éheztem, és ennem adtatok…, amikor
megtettétek ezeket akár csak eggyel is…, velem tettétek meg.”
– Igen, mindenkinek van egyéni feladata a segítségnyújtásban, de
nem mindegy, hogy hol és kinek nyújtunk segítséget. A megoldást
koncentrikus körként képzeljük el. Akik közel állnak hozzánk, azokért tartozunk elsõsorban felelõsséggel. Család, szülõk, rokonok,
gyülekezet, barátok, munkatársak, szomszéd… Mesterünk sem úgy
gondolta, hogy összevissza, kontroll nélkül adakozzunk, akárhány
csekk jön, vagy akárhányan kérnek, mert a végén mi válunk kéregetõkké. Követendõ példa: kiválasztani egy ismert családot, és õket támogatni. Akár rendszeres havi összeggel, akár csak ebédet vinni a kis
nyugdíjas szomszéd néninek. Jézus se csinált rendszert abból, hogy állandóan ötezreket vendégelt meg, vagy nem nyitott Kánában borozót…
– Mi a támogatásainkat a gyülekezetnek adjuk. Ezért van, aki azt mondja
a kéregetõnek, hogy jöjjön be a lelkészhez vagy a gyülekezetvezetõhöz.
– Nem ajánlanám. A vezetõk általában képzetlenek ezekben a dolgokban, ne terheljük õket, sok minden megeshet. Elõfordult agresszivitás is a lelkészi hivatalban, amikor valaki elesett, részeg állapotában
támadt. Volt, aki kést rántott elõ. Mások rendszeresen be akarnak
csapni minket. Ébernek kell lenni, hogy ne használhassanak ki bennünket. De ismét mondom: nem lehet sémákban gondolkodni, mindig szükségünk van a Szentlélek vezetésére.
– Tehát akkor a mi dolgunk ezekben az esetekben a közvetítés?
– Igen, az a legjobb megoldás, ha a hajléktalanokkal foglalkozó egyházi vagy más szervezetekkel vesszük fel a kapcsolatot, amelyekben
szakmai ismeretekkel rendelkezõ, elkötelezett, hívõ emberek segítenek. De van, amikor mentõt kell hívni, vagy rendõrt. Ilyenkor készüljünk fel, hogy tudjunk információt is adni a helyzetrõl.
– Honnan tudhatom, hogy kit hívhatok fel?
– Legyen a gyülekezeti faliújságra kitéve egy lista: a környékbeli hajléktalanszállások, ingyenkonyhák, segélyhelyek, irodák címe és telefonszáma. Így nem egyszeri, csak magunkat megnyugtató módon tudjuk le a dolgokat, hanem a bajba jutott személy teljes körû, hathatós
segítséget kap. Ilyen szervezet az Üdvhadsereg vagy a Baptista Szeretetszolgálat is.
– Õk erre specializálódtak?
– Igen. Ahogy nem mindenkinek dolga szenvedélybetegekkel – droghasználókkal, alkoholistákkal !, pszichésen–mentálisan sérült emberekkel foglalkozni, úgy ezzel a témával sem. Hangsúlyozom, bízzuk az
ügyet inkább azokra, akiknek elhívásuk van erre Istentõl, és a szakmai
tudásuk is megvan hozzá. Nagyon fontos, hogy ne frusztráljon bennünket, ha becsmérlõ megjegyzéseket kapunk, vagy lelki zsarolással
próbálkozik valaki, hiszen ez a munka nem a mi feladatunk. Mindenki mindenütt tegye a saját dolgát, amire talentumot kapott. Akkor
lesz eredményes az ügyünk. És ha adni tudunk, akkor a környezetünkben nézzünk szét.
– Mit tegyek olyankor, ha szörnyû sebeket mutogatnak, csonka végtagokat,
síró csecsemõt, és úgy érzem, nem bírok továbbmenni. Sokszor adok élelmet, de el sem fogadják, vagy csak fintorogva, aztán leteszik. Ritkán láttam, hogy valóban éhesek lettek volna, pedig ezt mondják. Volt-e olyan
tapasztalása, ami fájt, mert nem tudott segíteni?
– Rá kellett jönnöm, hogy ezek az emberek is a legkülönbözõbb állapotban lehetnek: huncut, rafinált, zsivány, maffiózó. Ezek általában
manipulálások. Egy a fontos nekik: pénzt kisajtolni a másikból. De találkoztam már teljesen leépült koldussal is, akivel kommunikálni sem
lehetett, nemhogy elvezetni õt a rehabilitációig.
– Ilyenkor mi a teendõ?
– Én egy ilyen embernek a zsebébe dugtam be egy papírcetlit címmel,
elérhetõséggel… volt, aki meg is keresett. Ez több mint odapottyintani némi aprópénzt. Legyen ott a mobilunkban egy-két segítõszervezet telefonszáma is, ha kell. Az is jó megoldás, ha pár papírdarabra
ezeket még otthon leírjuk, és a szükség idején odaadjuk. Az adomány
száz forintokat inkább arra fordítsuk, hogy telefonon hívjunk a kéregetõnek segítséget, ha elfogadja. Ha nem… Az már ismét nem a mi
dolgunk.
Salyámosy Éva

Evangélikus Élet, 2012. augusztus 5. (Szeverényi János honlapja)
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Oly korban éltünk 77.
– Ennyi pénzem nincs – mondom lemondóan.
– Hargitai úr, találunk megoldást. Jöjjön el
hozzánk, a bemutatótermünkbe a kiállítás
után! Bízom benne, hogy megegyezünk.
Tetszik nekem a lelkesedése és az elszántsága, ahogy a saját nevében nekiállt újságot csinálni vidéken családi vállalkozásban. A családi vállalkozásoké a jövõ – biztat és bátorít ez a nagyon szimpatikus, bõbeszédû fiatalember. Egész kiselõadást
tart nekem arról, hogy bátor lépésekkel,
fejlesztéssel biztos a siker.
Egy hónapig alkudozunk, s végül megegyezünk, hogy az enyém lehet a bemutatótermi gép 800.000 Ft-ért. Ennek felét
kell átutalnom a leszállítás és beüzemelés
után egy hónap határidõvel, a másik felét
pedig hat hónapon belül fizethetem ki.
Knyihár Lajosnak büszkén újságolom,
hogy digitális nyomdagépet vettem. Õ csak
lekicsinylõen legyint:
– Az ofszet technikának nincs versenytársa. Bukásra vagy ítélve ezzel az újabb üzleteddel.
Bánt a hangjából kicsendülõ irónia, de
nem szólok. Ekkor csenget be Knyihárékhoz a Point reklámiroda vezetõje, kezében
egy köteg papírral.
– Bajban vagyok – fordul Lajoshoz a kézfogás, bemutatkozás után nyomban a pasas.
– Kaptam egy munkát, de nagyon rövid határidõvel. Az SZDSZ távközlési parlamenti interpellációjához egy ötvenoldalas
szakmai anyagot kellene kinyomtatni
négyszáz példányban. De holnap reggel
hat órára készen kell lenni vele. Senki se
vállalja. Már csak benned bízom, drága
Lajoskám!
Knyihár Lajos csak ingatja a fejét:
– Ofszettel ez lehetetlen, fénymásolóval
meg lassú – odafordul hozzám kissé leereszkedõ stílusban –; na, ez éppen digitális stencilgépre való munka. Vállalod?
Azonnal bólintok. Megegyezek 20 Ft-os
oldalankénti árban a reklámiroda vezetõjével, aki rettenetesen örül, de azért aggódik is:
– Komolyan mondod, hogy reggel hatig
meglesz? – hitetlenkedik. – Mert ha nem,
nekem a fejemet veszik, és akkor te fizeted
a kötbért!
– Ha mondom, meglesz. Reggel hatra a kezedben lesz a kész munka – válaszolom elszántan.
Szinte repülök haza a nagy örömtõl. Megvan az elsõ munka! És éppen négyszázezer
forint bevételt hoz. Annyit, amennyit még
át kell utalnom a gép árának második részleteként. Azonnal nekiállok a nyomtatásnak. Egészen gyorsan halad. De a tûzéshez
acél tûzõkapocs kellene. Nekünk ilyen
nincs, és fõleg füzettûzõnk nincs. Édesanyám az ÁFÉSZ-nál dolgozik még részmunkaidõben. A bérszámfejtésen van egy
ilyen tûzõgép, elkéri. De ez se viszi át a vastag köteget. Árral egyenként lyukasztgat-

juk a gerincet. Az egész család a kezem alá
dolgozik. Alvás nélkül, munkában telik az
éjszaka. Másnap hajnali ötre végzünk. Autóba vágom magam, irány Dunaújváros.
Leadom az anyagot, amit azonnal készpénzben ki is fizetnek. Hurrá! Most már
tényleg az enyém a csodamasina, amin újságokat és minden mást is lehet nyomtatni!
Az elsõ dolgom, hogy Pesten veszek egy
nyomdai füzettûzõ gépet. A kiállításon
megismerkedtem egy svéd kisgépkereskedõ céggel. Náluk láttam ilyet. Megvan a telefonszámuk. Ott egyébként egy újságösszehordót és hajtogatót néztem meg. Ez
lesz a következõ beszerzés. De ez még
odébb van.
Nagy elhatározásra jutok, s ezt megbeszélem a családommal. Hazahozzuk a munkát
Dunaújvárosból, és magunk nyomtatjuk ki
az újságot. Alig merem elhinni, hogy ez sikerülni fog, de elszánt vagyok. A család bízik bennem, és mindenben segítenek.
A dunaújvárosi nyomdában szedõ–tördelõként dolgozik Barabás Klári. Õt érdekli a
digitális tördelés, és egyik munkatársa
ajánlotta, hogy betanítaná, ha fizetem a tanítási díjat. Persze, hogy fizetem! Így kerül
a vállalkozásomba az elsõ fõhivatású alkalmazott, Klári, s vele már minden munkát
itthon tudunk elvégezni. Rózsika még gépel, Klári tördel, én nyomtatok, a család
pedig összehordja és meghajtja az újságot.
A nappaliban asztalokon, padokon ott állnak halomban az újságkötegek. E kötegek
közt bolyong az egész család hat órán keresztül, s szedi össze a lapokat, majd hajtja
készre az újságot. Éppen jönnek hirdetést
föladni Újházyék. Amikor látják, hogy milyen nagy munkában vagyunk, Újházyné
Gizi megkérdezi tõlem:
– Lajos! Megengeditek, hogy itt maradjunk és mi is hajtogassuk veletek az újságot? Olyan jó buli lenne nekünk ebben
részt venni!
Persze, hogy örülünk a váratlan segítségnek. Édesanyám fõz egy jó teát, süt hozzá
kefires lángost. Ez a vacsora. Így készül el
kalákában a nagycsalád és barátai segítségével másnap hajnalra a Bogárd és Vidéke
hetilap elsõ Sárbogárdon szerkesztett és
nyomtatott újságszáma 4800 példányban.
Hamar híre megy a bogárdi nyomdának, s
jönnek a megrendelések egyre nagyobb
számban.
Terner Irénnel mindig élvezettel alkudozom. Mint két piaci kofa, olyanok vagyunk.
Filléreken öljük egymást. Kemény üzletasszony Irén és kemény vagyok én is. Tanuljuk egymáson az üzleti világ mûködését. Most fut föl az õ vállalkozása is, az
A-tól Z-ig Ügynökség. Ezrével kell neki a
nyomtatvány a reklámkampányaihoz.
A megszaporodó munka miatt még két
gépírót kell fölvennem. Így lesz újabb két
munkatársam: Fekete Mónika és Huszár
Anikó. A CAGAARD svéd cégtõl megve-

szem az összehordót és a hajtogatót. Heiland Janit hívom, jöjjön hozzám dolgozni.
Õ szakmája szerint könyvkötõ, de a katonaság alatt nyomdában is dolgozott. Édesapja könyvkötõmûhelyében vágjuk a papírt, mert vágógépem még nincs. János bácsi ilyenkor mesél a háború elõtti világról:
Egyed Miskáról, a focirajongó vendéglõsrõl, Spitzer Jakab sárbogárdi nyomdászról,
aki a századfordulón a Sárbogárd és Vidéke lapot kiadta, és mivel zsidó volt, õt is elvitték Auswitzba. A nyomdáját kirabolták.
Az udvara terítve volt az ólombetûkkel,
amiket a nyilas suhancok a szedõszekrénybõl kiszórtak. Heilandék padlásán vészelte
át a háborút zsírpapírba csomagolva a
Spitzer nyomda perforálója. Jani most ezt
lehozza a padlásról, megtisztítja a rozsdától. Egy Trabant-fékkarral pótolja a hiányzó karját, s teszi mûködõképessé a mi
nyomdánk számára. A gyönyörû ipartörténeti emléket sokan megcsodálják.
Egész nap zúg, zakatol a ház. Állandóan
szól a csengõ. Nincs már itt magánélet. A
családra alig van idõm. Illetve a család, a
szerkesztõség és a nyomda egy hatalmas
katyvasszá olvad össze. Sokszor úgy írom a
cikket, hogy Gergely a nyakamban ül. Õ is
megtanulja, hogyan kell a nyomdagépet
egy gombnyomással elindítani. Õ a kisinasom. De arra, hogy csak vele foglalkozzam,
alig van idõm. Ha nem írom a cikkeket az
újságba éppen, vagy nem szaladok híranyag után, ha éppen nem tárgyalok a
megrendelõkkel, akkor megyek papírért
Balatonfûzfõre, vagy Pestre, vagy névkártyát, meghívót szerkesztek, nyomtatok, és
közben magam is beletanulok az újságírás
mellett a nyomdai munkákba.
A fûzfõi papírgyár még nagyon szocialista.
Sok a lézengõ, akinek nincs munkája, de
kapja a fizetést. A technológiai fegyelem
katasztrofális. A papír minõsége állandóan változik. Hol a lúg sok benne, hol a kaolin, nem ugyanaz a cellulóz. Így kényszerûen beletanulok a meózásba. Például a papír megnyalásával tudom megállapítani a
zsugorodásra való hajlamot, ami nálunk a
vizes emulziós festéknél fontos. Ha megrázom, a zörgésérõl tudom, hogy szalmát,
vagy fát használtak-e alapanyagnak. A facellulózból készült papír jobban hajlik a
hengerek közt, nem akad el munka közben. Amikor reklamálok a laborvezetõ fõmérnöknél a minõségi problémák miatt,
csodálkozik, hogy tudom megállapítani laborvizsgálat nélkül a hibát. De a csodálkozásnál õ se jut tovább. Látja, hogy igazam
van, ezért a reklamált hibás szállítmányért
cserébe ad kétszer annyi papírt. Nem törõdnek semmivel, nincs motivációjuk.
Amikor aztán a raktáros fölajánlja, hogy
csúszópénzért ingyen kivihetek egy raklap
papírt, megválok Fûzfõtõl. A gyár rövidesen csõdbe megy. Nem csodálkozom rajta.
Folytatom.
Hargitai Lajos
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NAGYMAMA RECEPTJEI
Rántott karfiol túrókrémes
sült almával
Hozzávalók a karfiol elõkészítéséhez: 1 db karfiol, só ízlés szerint; a panírozáshoz: 1 ek szezámmag, 25 dkg zsemlemorzsa, 20
dkg finomliszt, 3 db tojás, bors ízlés szerint; a sütéshez: 5 dl napraforgóolaj; az almák elõkészítéséhez: 3 db alma, 3 ek méz; az
almák töltéséhez: 90 g krémtúró.
A karfiolt rózsákra szedjük és sós vízben puhára pároljuk. Elõbb
lisztben, majd felvert tojásban – amibe beletettük a szezámmagot
–, utána prézliben meghempergetjük és olajban kisütjük. Az almákat megmossuk, a szárakat leszedjük, meglocsoljuk mézzel, és
a sütõben készre sütjük. Mikor kész az alma, késsel a közepét kicsit kivájjuk és beletöltjük a túrókrémet. A tepsiben maradt mézet
kanállal rálocsoljuk az almákra, és lehet tálalni.

Csõben sült
tejszínes sárgarépa
és karalábé
Hozzávalók: 2 kisebb karalábé, 2
vastag sárgarépa, 1/2 cs gnocchi, 2
közepes fokhagyma, 2 kk zöldséges
ételízesítõ, 2 kk vaj + vaj a sütéshez, 1 tojássárgája + 1 egész tojás,
2 dl habtejszín, reszelt sajt, frissen
õrölt fekete bors.
Meghámozzuk, megmossuk a zöldségeket. A répát srég szeletekre vágjuk (kb. 1/2 cm), a karalábét elõször félbe, majd ugyanolyan
vastagságúra, mint a répát, korongokra szeljük.
Két edényben készítjük, mindegyiket azonos módon: 1 kk vajon
sûrû kevergetés közben dinsztelünk addig, amíg a répa és a karalábé szélei pici színt kapnak. Hozzáadjuk a durván feldarabolt
fokhagymát, és annyi vízzel öntjük fel, amennyi éppen ellepi. 1 kk
zöldséges ételízesítõvel felforraljuk, majd lassan megpároljuk. A
répa elõbb fõ meg, mint a karalábé, erre figyeljünk! A készre fõtt
zöldséget egy nagy tányérra kiszedjük, hûlni hagyjuk.
A két fõzõlevet összeöntjük, és ebben fõzzük a gnocchit 2-3 percen keresztül. Leszûrjük, röviden leöblítjük. A tojássárgáját és az
egész tojást lazán felverjük, hozzáöntjük a tejszínt, sózzuk, borsozzuk. A tûzálló edény egyik oldalára a karalábét, a másik oldalára a répát pikkelyes alakzatban lerakjuk. A gnocchit az edény
üresen hagyott közepébe halmozzuk. Ráöntjük a tojásos tejszínt,
vajdarabkákat szórunk rá, és elõmelegített sütõben addig sütjük,
amíg az öntet megkocsonyásodik. A sütõbõl kivéve frissen reszelt
sajttal megszórjuk.

Húsos brokkoli római tálban
Hozzávalók a brokkolihoz: 40 dkg csirke (hét szelet), 0,5 db burgonya, 30 dkg brokkoli (mirelit), 4 közepes fej vöröshagyma, só
ízlés szerint, bors ízlés szerint, szerecsendió ízlés szerint, gyros-fûszerkeverék ízlés szerint, 10 dkg sajt (reszelt), 2 ek napraforgóolaj; a besamelhez: 3 dkg vaj, 3 dkg finomliszt, 3 dl tej, só és
bors ízlés szerint, 2 gerezd fokhagyma (zúzott).
A burgonyát megpucoljuk, karikákra vágjuk, a hagymát is megpucoljuk, negyedeljük. A hússzeleteket kicsit kiklopfoljuk, majd befûszerezzük. A római tálat min. 20 percre beáztatjuk. Míg a tál
ázik, a hússzeleteket kevés olajon majdnem készre sütjük. Majd
jön a rétegezés: burgonya+brokkoli+hagyma+só, bors, szerecsendió, majd a hús. Addig rétegezzük, míg van mit. Majd betoljuk a hideg sütõbe sülni. Elkészítjük a besamelt a szokásos módon
(elég a 3 dl tej, mert a tál is enged ki egy kis folyadékot), sózzuk,
borsozzuk, majd beletesszük a zúzott fokhagymát. Ha a burgonya
megpuhult, levesszük a tál tetejét, ráöntjük a besamelt, sajtot reszelünk a tetejére, és még 10 percig sütjük.
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PÉLDÁUL
A VEREBEK
Az udvarunkon, az ablakkal szemközt magasodik egy fantasztikus
napraforgó. Nem restelltem, megmértem a magasságát: majdnem négy méter. Nem tudom, mi van az idén némely növényféleségekkel, akkorára nõnek, hogy el sem hinném, ha nem látnám.
Néha elsétálok például egy kukoricaföld mellett. Tényleg oly magasságokba törtek kukoricák, hogy ha netán egy huszárféle elvágtatna ott, a feje sem látszana ki. Jelent valamit ez a burjánzás?
Lehet, hogy valami jót?
De térjünk vissza a napraforgóra! Már négy sárga szirmú virág is
lengedezik a tetején. A legelõször képzõdött tányér magvacskái
már élvezhetõvé váltak, ha hihetünk a verebeknek, amelyek
ugyancsak látogatják. Érdekes figyelni ezeket a verebeket. Van
belõlük legalább egy tucatnyi. A tányéron azonban legfeljebb kettõ tud egyszerre lakmározni. A többi türelmesen vár a sorára. Ha
egy eltávozik a tányérról, már röppen is oda a következõ finom
szotyolamagot csipegetni. Nagy, mondhatni világnézeti kérdés:
milyen rend szerint követik egymás a madárkák? Emeljük föl a
szívünket! A javak elosztása világtörténelmileg is gyötrelmes
problémájának valamiféle természetes módját adódott alkalmunk tanulmányozni! A feleségem valami olyasmit feltételez,
hogy van a mozgékony
szárnyasok között egy fõnök, amelyik megadja az
engedélyt. Én nem látok
erre utaló jelet, de az biztos, hogy a javakhoz való
hozzáférés terén a verebek
világában rend van. Már
második napja tart ez a táplálkozási folyamat, s most,
miközben írok, azt látom,
hogy ki is ürült a „spájz”.
Az utolsó magokon néhány
harcosabb veréb – nem
tudva, hogy én árgus szemekkel figyelem õket – össze is különbözött, tépték egymást, rebegtek a kis szárnyak. Amíg volt kaja, rend volt. Amikor fellépett
a hiány, jött a csata. Jelenleg béke van, nincs min veszekedni. A
növénymonstrum tetején legalább öt veréb hintáztatja magát.
Meg akarják várni, amíg a következõ tányér magvai is megérnek?
Vagy csak az édes semmittevésnek adják át magukat a véget ért
lakoma emlékein andalodva? Ki láthat a veréblélekbe?
Nagy dolog történt velem szemlélõdésem közben. Módom volt
szemmel láthatóan tapasztalni a nagybetûs Egyenlõséget. Nekünk, embereknek szavunk ugyan van rá, de a magunk köreiben
soha senki nem találkozott vele. Megint kiderült, hogy a nyelv képes csakis az emberiség közös tudatában létezõ, a valóságban
azonban soha elõ nem forduló titkos ábránd kifejezésére. Mert
van ugyan nekünk tudásunk a jóról, de alkalmatlanok vagyunk
arra, hogy meg is valósítsuk.
Valaki nemrég mesélte, hogy az olasz tengerparton gazdag tapasztalatokat szerzett az egyenlõség ellentétérõl, az egyenlõtlenségrõl. Például hogy valaki milyen nyelven beszélt, aszerint volt
fényûzõ az autója. Az orosz nyelvet használók másztak ki a legpompásabb kocsikból. Nem kis dolog! Ezelõtt ötven évvel láttunk
mi oroszokat. A testben-lélekben eltorzított, katonaruhás rabszolgák verték a díszmenetet az Ady Endre úton a számunkra is
kötelezõ szovjet ünnepen. Láttukra szinte elszorult a szívem a
szánalomtól, pedig hát a gyarmattartó birodalom fegyveresei voltak. Magam sem tudom, hogy most örüljek-e a luxusjárgányaiknak Európa tengerpartjain.
L. A.
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A két borsökröcske
Hát volt egyszer egy igen-igen szegény ember, szomszédjában lakott még egy nálánál
is szegényebb. Az egyiknek fia volt, a másiknak leánya. Kapták magukat a szegény
emberek, s összeboronálták a legényt s a
leányt, hogy ha már annyiban van: legyen
egy kódustarisznyából kettõ.
Azt mondja egyszer az ifjasszony az urának.
– Hallá-e! Kied, az igaz, hogy nincs pápista
hiten, de próbáljon egyet: böjtöljön meg
egy pénteket, hátha adna az Isten valamit.
A férfiember meg is hallgatta a tanácsot,
nem eszik egy betévõ falást sem pénteken,
hanem az Isten nem adott azért semmit.
,,No, isten neki – gondolja magában –, legyen a többi után!” –, s megböjtöli a másodikat meg a harmadikat is, s egyszer csak
úgy beléjött a böjtölésbe, hogy hét egymás
után esõ pénteken nem evett semmit, de
semmit az ég alatt.
De az Isten csak nem adott semmit a hétnapos böjtre sem. ,,Hm – gondolja magában –, ez már csak elég volt, ha akart volna
õ szent felsége, erre adhatott volna!”
Meggondolkozik a szegény ember, s azt
mondja a feleségének:
– Hallod-e, feleség! Süss nekem egy hamuból sült pogácsát, mert menni akarok az Istenhez, hadd látom, hol a hiba.
Süti is az asszony, s a szegény ember útnak
indul.
Déltájt elért a Herecz-erdõbe. Ott talált
egy õsz embert, amint két akkora ökörrel,
mint egy-egy borsszem, szántogatott a
ciheres parlagon. Köszön neki, s az fogadja
is. Kérdi, hogy merre van szándéka, mi járatban van?
– Én bizony az Istenhez mennék – felel a
szegény ember. – Hét pénteken böjtöltem,
s nem adott érte semmit. Most azt szeretném megtudni, hogy miért nem adott.
– Abba hiába ne fáradj – mondja az õsz
öregember –, hanem én neked adom ezt a
két borsökröcskét, ezek után elélhetsz,
csak senkinek el ne add, akármennyit ígérjenek értök.
Hazahajtja a szegény ember a két ajándék
állatot, s másnap mindjárt erdõbe ment
vélök. A szekeret innét s túl szedte össze,
egyik ember kereket, a másik rudat, a harmadik tengelyt adott, s úgy tákolta össze.
Elég az, hogy volt, olyan, amilyen. De nem
is mert két szál fánál többet feltenni, mert
az ökröcskékben még kevesebbet bízott.
Hanem ezek táltosok voltak, s mikor meg
akará indítani, megszólal az egyik:
– Hát ezt a két szál fát ki után tette, gazduram? Csak rakja meg a szekeret istenesen,
hogy recsegjen alatta, mert mi két szál fával szégyelljük bémenni a faluba!
A szegény ember csak csavargatta a fejét,
de rászánta magát, s istenesen megrakta a
szekeret, amennyi csak ráfért.
Amint kiérnének az erdõbõl, találkoznak a
gróffal s a falubíróval. Ezek majd hanyat-

tég estek, mikor látták, hogy a két kis pirinkó ökör mekkora szekér fát viszen.
Kérdi a gróf:
– Mennyiért adod nekem ezt a két ökröt, te
szegény ember?
– Nem eladó, méltóságos gróf úr – felel a
szegény ember.
Megharagszik a gróf, s azt mondja a szegény embernek, hogy ha egy nap alatt meg
nem szántja a Herecz-erdõt, s bé nem veti,
s el nem boronálja, ökre nélkül marad.
Aj, megbúsulja magát a szegény ember!
Mit tudjon csinálni?
– Egyet se búsuljon, gazduram – szólalt
meg az egyik borsszem ökröcske –, csak
szerezzen kied ekeszerszámot, a többi már
a mi dolgunk!
No, szerez is a szegény ember. Egyik ad
talyigakereket, a másik ekekabalát, a harmadik esztekét, kurtavasat, hosszúvasat, s
egy picre összeszokotálta az ekét.
Elmennek a Hereczbe, s azt mondja ott az
egyik ökör:
– Kied csak feküdjék le s aludjék, gazduram, eligazítjuk mi a többit!
A gazda bizony meg is fogadta a szót: lefeküdt, elaludt, s mire felébredt, már szépen
el is volt boronálva a szántás. Avval
hazaeregéltek, s jelentette a bírónak, hogy
készen van a munkával. Kimegy a bíró s a
gróf a helyszínre, végigjárják a helyet, de
egy hajszálnál nem sok, bizony annyi hibát
sem találtak a vetésben.
– No, te szegény ember – mondja a gróf –,
ha mi nekem takarmányom van, gyökerestül, mindenestül be nem takarítod egy nap
alatt, ökröd nélkül maradsz, tudd meg!
A szegény ember elkezd búsulni, de a
borsökröcske ismét megvigasztalja:
– Egyet se búsuljon, gazduram! Kied csak
feküdjék le a barázdába, s aludjék, a többi
a mi gondunk!
Bé is takarították egy nap még a helyét is a
teméntelen sok takarmánynak. Egy szekérre rakták az egészet, de olyan magasra
felrakták, hogy a szegény ember nem tudott a tetejébe nézni. Mikor a kastélyhoz

értek, bémegyen a szegény ember a grófhoz, s mondja:
– Méltóságos gróf úr, elhoztam eddig a takarmányt, de ha a kastélyt el nem fordíttatja a helyérõl, nem férünk bé az udvarra.
A gróf még ki sem hallgatta jóformán, úgy
kivetette a szegény embert, hogy majd
megszakadt a nyaka. Meglátták ezt az ökröcskék, mozdítanak egyet a szekéren, neki a kastélynak, s az fenekestül felfordult.
A grófot majd megölte a bosszúság.
– Hallod-e, te szegény ember – mondá a
gróf –, ha te engem be nem vitetsz a pokolba a bíróval együtt, ökröd sem lesz, s magad is csúfot látsz! Látni akarom a poklot,
hogy milyen világ van ott!
Hej! Búnak adja magát a szegény ember.
Hogy tudja õ oda vitetni, mikor soha még a
tájéka felé sem járt a pokolnak! Megszólal
az egyik ökröcske:
– Azért sohase búsuljon, gazduram! Oda
éppen jó helyre kívánkoznak, megilleti
mind a kettõt.
Avval a szegény ember eléállott a nagy
egész vágás szekérrel, a gróf s a bíró felkászálódtak rá, s elindult a két ökröcske a pokol tartománya felé.
Estére kelve a szádához értek. A borsszemökröcskék nekifutottak az ajtónak,
beütötték a fejükkel, avval a gróf nagy tempóra besétált, s utána a bíró.
– No most, gazduram, rántsa rájuk az ajtót!
– javallá az egyik.
A szegény ember úgy is tett, s a gróf soha ki
nem tudott kerülni a világ színére, sem a
bíró. A szegény ember pedig a két borsszemökröcskével máig is boldogul él, ha
meg nem halt.
Magyar népmese

AZ ÉN TÖRTÉNETEM
A Sárbogárdi Múzeum Egyesület pályázatot hirdet a második világháború befejezésének 70. évfordulója alkalmából „Az én történetem” címmel.
Pályázni lehet írásmûvekkel, hang- és képdokumentumokkal, amelyek kapcsolódnak Sárbogárd
és környékének világháborús történetéhez. A beadott pályamû lehet személyes visszaemlékezés, interjú emlékezõkkel, családi emlékekbõl, képekbõl, dokumentumokból, tárgyi emlékekbõl
összeállított gyûjtemény. Részletes információkat az egyesület vezetõségénél kaphatnak az érdeklõdõk: Novák Kovács Zsolt, 06 (30) 2732 389, sarbogardimuzeum@gmail.com, Isztl László,
dr. Lendvai Gábor, Sáriné Geiger Ágnes.
A pályázatok leadási határideje, helye: 2015. szeptember 30., József Attila Mûvelõdési
Központ, Hõsök tere 3.
A pályamûveket szakmai zsûri értékeli. A kiemelkedõ pályamûvek értékes jutalomban részesülnek. A legjobb pályamûvek nyomtatásban való megjelenését támogatjuk, illetve a gyûjteményekbõl kiállítást szervezünk.
Sárbogárdi Múzeum Egyesület
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KÖZÉRDEKÛ KÖZLEMÉNYEK

HÁZIORVOSI RENDELÉSEK
Dr. Csanádi József háziorvos
a Sárbogárd, Ady E. út 79. szám alatt (SZTK), a 2. emeleten rendel. Tel.:
06 (25) 462 641. H: 8-12, K: 12-15.30, Sze: 8-10, Cs: 8-12, P: 8-12.
Nagyhörcsök: Sze: 10.30-12.00.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Belvíz, árvíz, vegyi stb. katasztrófa esetén:
Fejér
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság:
06(22)311-120,
06(22)512-150. Sárbogárdon polgármesteri hivatal: napközben hívható a
06(25)520-260, 06(25)520-240, egyéb idõben a katasztrófa-elhárítási bizottság elnöke: dr. Sükösd Tamás a 06(30)5300-858 számon bármikor riasztható.

Bogárd és Vidéke 2015. július 30.
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JOGOSULT ÁLLATORVOSI ÉS
BETEGELLÁTÁSI ÜGYELET
2015. augusztus
Augusztus 1-2.: dr. Pátzay József, Sárbogárd, Asztalos u.
1/a, 06 (30) 6393 977;
augusztus 8-9.: dr. Keszthelyi Gábor, Sárkeresztúr, Szent
I. u. 3., 06 (20) 9749 065;
augusztus 15-16.: dr. Szénási Károly, Sárbogárd, Tüzér u.
24., 06 (30) 8161 376;
augusztus 20-21.: dr. Kellner Péter, Sárbogárd, Rákóczi u.
62., 06 (30) 9398 629;
augusztus 22-23.: dr. Csele István, Sárosd, Sport u. 30.,
06 (30) 9939 404;
augusztus 29-30.: dr. Földi József, Cece, Köztársaság u.
30/a, 06 (20) 3557 213.
Illetékességi terület: Sárbogárd, Pusztaegres, Sárhatvan,
Nagyhörcsök, Mezõfalvai Rt. Sárrét, Alap, Alsószentiván,
Cece, Vajta, Sáregres, Káloz, Nagylók, Hantos, Sárosd,
Sárkeresztúr, Sárszentágota, Szabadegyháza
Dr. Szlávik Ferenc járási fõállatorvos
Fejér Megyei Kormányhivatal Sárbogárdi
Járási Hivatal Kormányablak Sárbogárd
Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy

2015. augusztus 13-án (csütörtökön)
ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNKON
AZ ÜGYINTÉZÉS SZÜNETEL.
Ezen a napon az elkészült okmányok átvételére
sincsen lehetõség.
Kérem, további információért forduljanak munkatársaimhoz, akik készséggel állnak az Önök rendelkezésére.
Megértésüket és türelmüket köszönöm.
Simon János hivatalvezetõ
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FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
SÁRBOGÁRDI JÁRÁSI HIVATALA
ELÉRHETÕSÉGEK,
NYITVA TARTÁS
Törzshivatal és Hatósági Osztály 7000
Sárbogárd, Hõsök tere 2.; tel.: 06 (25) 520
291, fax: 06 (25) 520 290; hivatal@sarbogard.fejer.gov.hu; H 8.00–16.00, K 8.00–
11.30, Sze 8.00–16.00, Cs 8.00–11.30, P
8.00–11.30
Járási Állat-egészségügyi és Élelmiszerellenõrzõ Hivatal 7000 Sárbogárd, Ady E.
út 164.; levélcím: 7001 Sárbogárd, Pf. 32.;
tel./fax: 06 (25) 508 701; bogyos.gabor@
sarbogard.fejer.gov.hu; H–Cs 8.00–12.00
Járási Földhivatal 7000 Sárbogárd, Hõsök
tere 17.; tel.: 06 (25) 508 615, 06 (25) 518
020, fax: 06 (25) 518 021; sarbogard@
takarnet.hu; H 8.00–12.00, 13.00–15.30, K
8.00–10.00, Sze 8.00–12.00, 13.00–
15.30, P 8.00–12.00
Járási Gyámhivatal 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.; tel.: 06 (25) 520 291, 06 (25)
460 004, fax: 06 (25) 520 290; gyamhivatal@sarbogard.fejer.gov.hu; H 8.00–
11.30, Sze 8.00–11.30, 12.30–16.00
Munkaügyi Kirendeltség 7000 Sárbogárd,
Túry M. u. 3.; levélcím: 7001 Sárbogárd, Pf.
28.; tel. és fax: 06 (25) 508 175; fejermmksarbogard@lab.hu; H 8.00–14.00, Sze
8.00–14.00, Cs 8.00–14.00, P 8.00–12.00
Okmányirodai Osztály 7000 Sárbogárd,
Hõsök tere 2., tel.: 06 (25) 520 290, fax: 06
(25) 520 290; okmanyiroda@sarbogard.
fejer.gov.hu; H 7.00–17.00, K 7.30–12.00;
Sze 7.30–16.00, Cs 8.00–18.00, P 7.30–
12.00

KIRENDELTSÉGEK
E-mail:
hivatal@sarbogard.fejer.gov.hu
Alap, 7011, Dózsa Gy. u. 31.,
tel.: 06 (25) 221 102, fax: 06 (25) 220 370,
Sze 8.00–10.00
Alsószentiván, 7012, Béke u. 56/a,
tel. és fax: 06 (25) 224 501,
Sze 10.00–12.00
Cece, 7013, Deák F. út 13.;
tel.: 06 (25) 505 150/21,
fax: 06 (25) 234 389;
H 8.00–12.00, K 8.00–12.00,
Cs 7.30– 16.00, P 8.00– 12.00
Hantos, 2434, Nagylóki út 3.,
tel. és fax: 06 (25) 506 000, H 8.00–10.00
Igar, 7015, Fõ út 1., tel.: 06 (25) 506 120,
fax: 06 (25) 506 100, K 7.30–9.00
Mezõszilas, 7017, Fõ út 111.,
tel.: 06 (25) 680 011,
fax: 06 (25) 247 001/45, P 7.30–12.00
Nagylók, 2435, Hunyadi J. út 1.,
tel.: 06 (25) 507 350, fax: 06 (25) 507 311,
H 10.00–12.00
Sáregres, 7014, Kossuth út 10.,
tel.: 06 (25) 509 130, fax: 06 (25) 473 005,
H 14.00–16.00
Sárkeresztúr, 8125, Fõ u. 34.,
tel. és fax: 06 (25) 523 623, Sze 8.00–16.00
Sárszentágota, 8126, Május 1. u. 1.,
tel.: 06 (25) 509 428, fax: 06 (25) 509 429,
Cs 8.00–12.00
Vajta, 7041, Szabadság tér 1.,
tel.: 06 (25) 509 720, fax: 06 (25) 509 757,
Cs 13.00–15.00

A SÁRBOGÁRDI RENDELÕINTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK IDÕPONTJAI
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TV-RÁDIÓMÛSOR

Augusztus 1., 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 Summa 14.15 4kerék 15.15 Kárpát Expressz 16.15 Világ 17.15 Summa 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 Magyar történelmi arcképcsarnok 6.30 Világ-nézet 7.00
Híradó 7.30 Hogy volt!? 8.25 Ybl 200 9.20 Anna 11.00
Építészkorzó 11.30 Csodabogár 12.00 Híradó 12.55
Térkép 13.25 Ízõrzõk 14.00 Tízparancsolat 15.35 Szeretettel Hollywoodból 16.05 Balatoni nyár 18.00 Híradó 18.30 Szerencseszombat 19.30 Volare – Repülni –
Domenico Modugno története 21.10 Annie Hall 22.50
Anna Bál 2015 23.20 Dühöngõ bika 1.25 Volare – Repülni – Domenico Modugno története 3.10 Virágzó
Magyarország 3.30 Építészkorzó 4.00 Hogy volt!? 4.55
Táncvarázs
RTL KLUB: 6.15 Top Shop 6.50 Kölyökklub 10.00 Ízes
élet 10.20 Teleshop 11.15 Kalandor 11.40 Street
Kitchen 12.10 Egy rém modern család 13.05 Az élet
csajos oldala 13.55 A harc törvénye 16.00 Apokalipszis itt és most 18.00 Híradó 18.50 Fókusz Plusz 19.15
Maverick 21.40 Halálos meló 23.45 Egyik kopó, másik
zsaru 2.10 Apokalipszis itt és most 3.35 Az élet csajos
oldala 4.00 Maverick 6.00 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Egzotikus Ázsia 6.25 TV2 matiné 8.20 Állati
dokik 8.45 Astro-világ 9.50 Babavilág 10.20 Kandász
Travel 11.25 Pimasz úr ott alszik 12.40 Kasza! 13.55
Kuzey Güney – Tûz és víz 15.55 Kutyám, Jerry Lee
18.00 Tények 19.00 A mag 21.45 Hellboy II. – Az
aranyhadsereg 0.15 Kettõs játék 2.30 Sportos 2.40 A
férjem védelmében 3.25 Rúzs és New York 4.05 Felejthetetlen 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

Augusztus 2., 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 Kérdések a Bibliában 7.00 Híradó 7.25 Hogy volt!? 8.30
Magyar történelmi arcképcsarnok 9.00 Isten kezében
9.25 Engedjétek hozzám… 9.35 A pannonhalmi Apátsági Major 10.00 Református ifjúsági mûsor 10.10
Evangélikus ifjúsági mûsor 10.20 Úton-útfélen 10.25
Református magazin 10.55 Református istentisztelet
közv. 12.00 Híradó 12.45 Behajtani tilos! 14.15 Liliomfi
16.05 Balatoni nyár 18.00 Híradó 18.35 Rámenõs páros 19.30 Némó nyomában 21.15 Mission: Impossible
3. 23.20 Monty Python Amerikában 0.35 Annie Hall
2.15 A pannonhalmi Apátsági Major 2.40 Hogy volt!?
3.35 Szeretettel Hollywoodból 4.00 Aranyfeszt 4.55
Táncvarázs
RTL KLUB: 6.20 Top Shop 6.50 Kölyökklub 10.00
Teleshop 10.55 A Muzsika TV bemutatja: Mert mindenkiben van muzsikus lélek 11.25 4ütem 11.55 Hazug
csajok társasága 13.50 Agatha Christie: Gyilkolni
könnyû 15.50 Spymaker – Ian Fleming titkos élete
18.00 Híradó 18.50 Cobra 11 19.50 Rágcsávók 21.35
Amerikai pite 23.30 A nõvérem húga 1.40 Portré 2.10
Döglött akták 2.55 Cobra 11 3.40 Gálvölgyi-show 4.00
Dr. Tóth 4.45 Reflektor 5.00 Barátok közt
TV2: 6.00 Egzotikus Ázsia 6.25 TV2 matiné 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 15.55 Hajrá csajok 3.
18.00 Tények 19.00 Éjszaka a múzeumban 21.15
Agyõ, nagy Õ! 23.40 Rachel esküvõje 2.00 Sportos
2.10 Psych – Dilis detektívek 2.55 Haláli zsaruk 3.40
Mrs. Klinika 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 Református istentisztelet 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 Irány Rio! 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 21.55 Vers napról napra 21.05 Rádiószínház 21.50 Zene 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek 23.05 Sport
23.10 Egy hazában 0.10 Éjszaka

Augusztus 3., HÉTFÕ
M1: 5.55 Ma reggel 9.00 Ma délelõtt 9.15 Magyar gazda 10.15 Kék bolygó 12.00 Híradó 12.45 Ma délután
13.15 Kárpát Expressz 14.15 Unió28 15.15 Minden tudás 16.15 Kék bolygó 17.15 Magyar gazda 18.00 Híradó 18.30 Ma este 22.00 Ma éjjel 0.05 Éjszakai
program
Duna TV: 5.50 Hajnali gondolatok 6.00 Roma magazin
6.30 Domovina 7.00 Híradó 7.20 Rózsák harca 8.15 Virágzó Magyarország 8.40 Don Matteo 9.40 A szenvedélyek lángjai 10.25 A hegyi doktor – Újra rendel 11.15
Rózsák harca 12.00 Híradó 12.45 Jamie vidéki konyhája 13.15 Kívánságkosár 15.05 Rex felügyelõ 16.00
Balatoni nyár 18.00 Híradó 18.40 Don Matteo 19.40 A
hegyi doktor – Újra rendel 20.30 J.A.G. – Becsületbeli
ügyek 21.25 Sherlock 23.00 Mission: Impossible 3.
1.00 Színhús 2.30 Magyar elsõk 2.50 Szerelmes földrajz 3.20 Pannon expressz 3.45 Határtalanul magyar
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok!
7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet
9.35 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 A mentalista 16.50 A szerelem foglyai 18.00 Híradó 18.50 Fókusz 19.25 Éjjel-nappal Budapest 20.45 Barátok közt 21.20 Dr. Csont 23.20
Híradó 23.55 Gyilkos elmék 0.55 Reflektor 1.10 A harc
törvénye 2.40 A bosszú angyala 3.25 Gálvölgyi-show
4.00 Dr. Tóth 4.45 Reflektor 5.00 Barátok közt
TV2: 6.20 Mokka 9.25 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.40 TeleShop 10.45 Astro-Világ 12.00 Tények
12.25 Aktív 12.55 Sherlock és Watson 13.55 Magánnyomozók 14.55 Az én bûnöm 15.55 Veronica aranya
16.55 Fiorella 18.00 Tények 19.30 Jóban-Rosszban
20.15 Hõhullám 21.20 Hal a tortán 22.30 Amerikai pite
5. – Pucér maraton 0.40 Tények 1.25 Aktív 1.45 Sportos 2.00 Ezo.TV 3.05 Zsaruvér 3.50 Kuzey Güney – Tûz
és víz 5.10 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 13.30 A görög katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ
15.00 Krónika 15.10 Rendszerváltók – 1989. 15.35 Közelrõl 16.00 Krónika 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 20.55 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

Augusztus 4., KEDD
M1: 5.55 Ma reggel 9.00 Ma délelõtt 9.15 Tessék!
10.15 Élõ egyház 12.00 Híradó 12.45 Ma délután 13.15
Kék bolygó 14.15 Világ 15.15 Magyar gazda 16.15 Élõ
egyház 17.15 Tessék! 18.00 Híradó 18.30 Ma este
22.00 Ma éjjel 0.05 Éjszakai program

2015. július 30. Bogárd és Vidéke
Duna TV: 4.15 Hazajáró 4.50 Zegzugos történetek
5.20 Akadálytalanul 5.50 Hajnali gondolatok 6.00
Srpski Ekran 6.30 Unser Bildschirm 7.00 Híradó 7.20
Rózsák harca 8.05 Jamie vidéki konyhája 8.35 Don
Matteo 9.35 A szenvedélyek lángjai 10.20 A hegyi
doktor – Újra rendel 11.05 Rózsák harca 12.00 Híradó
12.45 Jamie vidéki konyhája 13.20 Kívánságkosár
15.10 Rex felügyelõ 16.00 Balatoni nyár 18.00 Híradó
18.40 Don Matteo 19.45 A hegyi doktor – Újra rendel
20.35 Párizsi helyszínelõk 21.30 Az utolsó angol úriember 22.25 A Dal slágerei 22.55 Földindulás 0.15 Fekete
krónika 1.10 Sherlock 2.45 Magyar elsõk 3.00 Szerelmes földrajz 3.30 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
9.35 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 A mentalista 16.50 A szerelem foglyai 18.00 Híradó 18.50 Fókusz 19.25 Éjjel-nappal Budapest 20.45 Barátok közt 21.20 Két hét múlva
örökké 23.20 Híradó 23.55 Tökéletes célpont 0.55 Nevelésbõl elégséges 1.25 Reflektor 1.40 A Muzsika TV
bemutatja: Mi, muzsikus lelkek 2.10 A bosszú angyala
4.00 Dr. Tóth 4.45 Reflektor 5.00 Barátok közt
TV2: 6.20 Mokka 9.25 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.40 TeleShop 10.45 Astro-világ 12.00 Tények
12.25 Aktív 12.55 Sherlock és Watson 13.55 Magánnyomozók 14.55 Az én bûnöm 15.55 Veronica aranya
16.55 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 Városon kívüli találkozások 4.00 Sherlock és Watson 4.45 Aktív 5.10
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 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05
Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 XX.
századi történelem 15.35 Közelrõl 16.00 Krónika 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 20.55 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

Augusztus 5., 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 Tessék! 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 4.55 Zegzugos történetek
5.20 Akadálytalanul 5.50 Hajnali gondolatok 6.00 Horvát krónika 6.30 Ecranul nostru 7.00 Híradó 7.25 Rózsák harca 8.15 Jamie vidéki konyhája 8.45 Don
Matteo 9.45 A szenvedélyek lángjai 10.30 A hegyi
doktor – Újra rendel 11.20 Rózsák harca 12.00 Híradó
12.45 Jamie vidéki konyhája 13.15 Kívánságkosár
15.10 Rex felügyelõ 16.00 Balatoni nyár 18.00 Híradó
18.40 Don Matteo 19.35 A hegyi doktor – Újra rendel
20.25 Szabadság tér ’89 21.15 Szerelem és vérbosszú
22.20 Római helyszínelõk 23.15 Aranyfeszt 0.10 A
nagy zabálás 2.20 Az utolsó angol úriember 3.10 Magyar elsõk 3.25 Szerelmes földrajz 3.55 Határtalanul
magyar
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok!
7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet
9.35 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 A mentalista 16.50 A szerelem foglyai 18.00 Híradó 18.50 Fókusz 19.25 Éjjel-nappal Budapest 20.45 Barátok közt 21.20 Szulejmán
22.30 Híradó 22.55 Döglött akták 0.00 Egy rém modern család 0.25 Reflektor 0.45 Esküvõtõl válóperig –
A Thália Színház elõadása 2.35 A bosszú angyala 3.20
Gálvölgyi-show 4.00 Dr. Tóth 4.45 Reflektor 5.00 Barátok közt
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TV2: 6.20 Mokka 9.25 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.40 TeleShop 10.45 Astro-világ 12.00 Tények
12.25 Aktív 12.55 Sherlock és Watson 13.55 Magánnyomozók 14.55 Az én bûnöm 15.55 Veronica aranya
16.55 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 görög mágnás 5.10 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 13.30 A református
egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00
Krónika 15.10 Megújuló értékeink 15.35 Közelrõl 16.00
Krónika 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 20.55
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

kus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ
15.00 Hírek 15.05 Alma és fája 15.35 Közelrõl 15.40
Hangtár 16.00 Krónika 16.10 Trend-idõk 16.30 Sportvilág 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 20.55 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

Augusztus 6., 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 Szellem a palackból…
5.20 Akadálytalanul 5.50 Hajnali gondolatok 6.00 Rondó 7.00 Híradó 7.25 Rózsák harca 8.05 Jamie vidéki
konyhája 8.35 Don Matteo 9.35 A szenvedélyek lángjai 10.15 A hegyi doktor – Újra rendel 11.05 Rózsák
harca 12.00 Híradó 12.45 Jamie vidéki konyhája 13.15
Kívánságkosár 15.10 Rex felügyelõ 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 Két apának mennyi a fele? 23.10
kult.hu 23.45 Kontroll 1.35 A nagy zabálás 3.45 A nap
vendége 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
9.35 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 A mentalista 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 22.50 CSI: A helyszínelõk 23.55
Gyõzzön az élet! 1.45 Reflektor 2.00 A bosszú angyala
3.20 Gálvölgyi-show 4.00 Dr. Tóth 4.45 Reflektor 5.00
Barátok közt
TV2: 6.20 Mokka 9.25 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.40 TeleShop 10.45 Astro-világ 12.00 Tények
12.25 Aktív 12.55 Sherlock és Watson 13.55 Magánnyomozók 14.55 Az én bûnöm 15.55 Veronica aranya
16.55 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 Isten kezében 4.30 Zsaruvér 5.10
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 13.30 A római katoli-

Augusztus 7., PÉNTEK
M1: 5.55 Ma reggel 9.00 Ma délelõtt 9.15 Itthon vagy!
10.15 Minden tudás 12.00 Híradó 12.45 Ma délután
13.15 Unió28 14.15 Summa 15.15 Kosár 16.15 Minden tudás 17.15 Itthon vagy! 18.00 Híradó 18.30 Ma
este 22.00 Ma éjjel 0.05 Éjszakai program
Duna TV: 4.25 Hazajáró 4.50 Szellem a palackból 5.20
Akadálytalanul 5.50 Hajnali gondolatok 6.00 Roma kultúra 6.25 Öt kontinens 7.00 Híradó 7.20 Rózsák harca
8.10 Jamie vidéki konyhája 8.40 Don Matteo 9.40 A
szenvedélyek lángjai 10.25 A hegyi doktor – Újra rendel 11.10 Rózsák harca 12.00 Híradó 12.40 Jamie vidéki konyhája 13.15 Kívánságkosár 15.10 Rex felügyelõ 16.00 Balatoni nyár 18.00 Híradó 18.40 Don
Matteo 19.40 A hegyi doktor – Újra rendel 20.30
Brown atya 21.25 Columbo 22.40 Öt kismalac 0.10 Két
apának mennyi a fele? 2.05 Magyar elsõk 2.20 Szerelmes földrajz 2.55 Pannon expressz 3.25 A nap vendége 3.35 Virágzó Magyarország 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
9.35 Reflektor 11.45 Asztro-show 12.45 Reflektor
13.00 Dr. Tóth 14.00 Fókusz 14.40 Éjjel-nappal Budapest 15.55 A mentalista 16.50 A szerelem foglyai
18.00 Híradó 18.50 Fókusz 19.25 Éjjel-nappal Budapest 20.45 Barátok közt 21.20 …és megint dühbe jövünk 23.45 Híradó 0.20 A fõnök 1.20 Reflektor 1.35
Street Kitchen 2.05 Kalandor 2.25 4ütem 2.50 A
bosszú angyala 4.00 A nagy svindli
TV2: 6.20 Mokka 9.25 Stahl konyhája 9.30 Babapercek 9.40 TeleShop 10.45 Astro-világ 12.00 Tények
12.25 Aktív 12.55 Sherlock és Watson 13.55 Magánnyomozók 14.55 Az én bûnöm 15.55 Veronica aranya
16.55 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 13.30 A Hetednapi Adventista Egyház félórája
14.05 Történet hangszerelve 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Regényes történelem 15.35 Közelrõl 16.00
Krónika 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Sportvilág 18.05 Krónika 18.25 Hõsök naptára 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 20.55 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 31., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet: Koncert
Szent László tiszteletére (ism. 77p) 13.00 és 18.00
Lapszemle 19.00 Interjú Hári Levente kézilabdázóval
(10p), Interjú Lajtos Anna zongoristával (27p), Pálfai
jótékonysági sportkavalkád (50p), Lencsevégen Indonézia (ism.) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Augusztus 1., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Futballmérkõzés (ism. 90p), Kézilabda-mérkõzés (ism.
70p) 13.00 Lapszemle 14.00 Interjú Hári Levente kézilabdázóval (10p), Interjú Lajtos Anna zongoristával
(27p) Pálfai jótékonysági sportkavalkád (50p), Lencsevégen Indonézia (ism.) 18.00 Lapszemle 19.00
Juliális Cecén (45p), Borostyán Istvánné Buli néni fõz
(~20p), N. Kovács Zsolt Indonéziáról 5. rész (ism.)
23.00 és 0.00 Lapszemle
Augusztus 2., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Interjú Hári Levente kézilabdázóval (10p), Interjú Lajtos Anna zongoristával (27p), Pálfai jótékonysági sportkavalkád
(50p), Lencsevégen Indonézia (ism.) 14.00 Juliális
Cecén (45p), Borostyán Istvánné Buli néni fõz
(~20p), N. Kovács Zsolt Indonéziáról 5. rész (ism.)
18.00 Heti híradó 19.00 Hitélet: Sándor Levente búcsúja (ism. 94p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Augusztus 3., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet: Sándor
Levente búcsúja (ism. 94p) 13.00 és 18.00 Heti híradó
19.00 Szakácsné Terike néni receptjei (15p), Pünkösdi Néptánctalálkozó Alapon 1. rész (ism. 40p), 2. rész
(ism. 83p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Augusztus 4., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Futballmérkõzés (ism. 90p), Kézilabda-mérkõzés (ism. 70p)
13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Interjú Katona Dóra
íjásszal (13p), Interjú Rohonczi Gergõ kézilabdázóval
(15p), Dana Rómában (ism. 26p), Pünkösdi Néptánctalálkozó Alapon 3. rész (ism. 73p) 23.00 és 0.00 Heti
híradó
Augusztus 5., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Szakácsné
Terike néni receptjei (15p), Pünkösdi Néptánctalálkozó Alapon 1. rész (ism. 40p), 2. rész (ism. 83p)
13.00 Heti híradó 18.00 Lapszemle élõben 19.00
Sport: Futballmérkõzés (ism. 90p), Kézilabda-mérkõzés (ism. 70p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Augusztus 6., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Futballmérkõzés (ism. 90p), Kézilabda-mérkõzés (ism.
70p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Hitélet: Sándor
Levente búcsúja (ism. 94p) 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

APRÓHIRDETÉSEK
Redõnyös. 06 (30) 966 8446
Takarmánybúzát, tritikálét és zabot vásárolok 06 (30) 382 4133
Nagyobb méretû (OSB lapból) kutyaház 5.000 Ft-ért eladó. 06 (20) 405
7366

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

Górés morzsolt kukorica és tritikálé eladó. 4000 Ft/mázsa. Telefon: 06
70 318 5251

AUTÓMENTÉS, AUTÓSZÁLLÍTÁS 06 20 3426 091

Franciaágy eladó vagy cserélhetõ egyszemélyes heverõre. 06 (20) 390
4524. (1148823)

SÁRBOGÁRD KÖZPONTJÁBAN, négylakásos
TÁRSASHÁZBAN, FELÚJÍTOTT LAKÁS ELADÓ
06 20 405 7366
AUTÓMENTÉS, AUTÓBÉRLÉS,
KÉSZPÉNZES AUTÓFELVÁSÁRLÁS
06 20 424 7728 – SEBAFER KFT.
AUTÓBUSZVEZETÕKET KERESÜNK hosszú távú
FEJÉR MEGYEI MUNKÁRA!
Sárbogárd és 30 kilométeres körzetébõl.
Jelentkezés önéletrajzzal: tibor@buszrent.hu
Klarstein DAGASZTÓGÉP (új), 200x180-as fejtámlás
FRANCIAÁGY Billerbeck rugós matraccal
JÓ ÁLLAPOTBAN ELADÓ. Érdeklõdni: +36 70 379 2012
ELADÓ PARASZTHÁZ (irányár: 1.650.000 Ft) és
KÜLÖN TELEK 06 30 266 5234
300 literes HÛTÕLÁDA eladó 06 20 9930 244

Választási malacok eladók. 06 (20) 367 2785 (1148832)

2

Árpád-lakótelepen 4. emeleti, 53 m -es, kétszobás lakás eladó. Irányár:
2,99 M Ft. 06 (70) 6811 133.
Pusztaegresen, Deák u. 4. szám, hosszú parasztház eladó. Irányár:
2.200.000 Ft. Érdeklõdni: 06 (30) 401 1363. (1148820)
Rántani való csirke kapható. Bethlen u. 25. 06 (70) 339 6137. (1148834)

HÁZASSÁGKÖTÉS
A hónap folyamán a következõ pár kötötte össze hivatalosan is
élete fonalát Sárbogárdon:

július 25-én FARKAS EDIT (Sárbogárd) és
KOVÁCS KÁLMÁN (Szabadszállás).
A neveket az önkormányzat közlése alapján, a házaspár hozzájárulásával tettük közzé.
Gratulálunk! Sok boldogságot, bõséges gyermekáldást, a nehézségekben kitartást kívánunk az újdonsült házasoknak!
Szerkesztõség

NYÁRI SZÜNET
A SZERKESZTÕSÉGBEN
Tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat és
Ügyfeleinket, hogy szerkesztõségünk

augusztus 1-jétõl augusztus 16-áig
ZÁRVA TART.
Ez idõ alatt nem jelenik meg a Bogárd és Vidéke,
a hirdetésfelvétel valamint az ügyfélfogadás szünetel.

FELHÍVÁS TEREMLABDARÚGÓBAJNOKSÁGRA
A városi teremlabdarúgó-bajnokságra az elõzetes nevezés határideje: 2015. szeptember 15.
A bajnokságot csak tíz csapat nevezése esetén indítjuk. A befizetendõ összegrõl az indulni kívánó csapatokat késõbbi idõpontban tájékoztatjuk, az iskola igazgatójával történõ egyeztetés után.
Elõzetesen nevezni a 06 (30) 581 2047, 06 (30) 301 6321-es telefonszámokon lehet.
Szervezõk

Nyitás: 2015. augusztus 17., hétfõ, 8.00.
Szerkesztõség

Csütörtökön még megmarad a
kettõsség idõjárásunkban, északnyugaton lesznek helyek, ahol a 20 fokot is alig éri el a csúcshõmérséklet, míg délkeleten ismét 30 fokhoz közeli maximumok
várhatók. Többfelé lehet záporesõ, zivatar. Péntekre gyengül a
megosztottság, nyugaton is sok lesz már a napsütés és melegszik
az idõ. Csapadék már nem várható. Szombaton kissé tovább melegszik a levegõ, többfelé, fõleg délen 30 fok fölötti meleggel. Vasárnap és hétfõn is marad a meleg, de újra nedvesebb levegõfajta
érkezése valószínû, és ismét megjelennek a záporok, zivatarok,
bárhol az országban. Eleinte többfelé élénk északnyugati szél várható, majd mérséklõdik a légmozgás, iránya jellemzõen keleties
lesz, csak zivatarok idején és környezetében erõsödik meg átmenetileg. Az éjszakák nem lesznek különösen hûvösek. Az idõszak
vége felé a nagyvárosokban, illetve a magasabb helyeken ismét
lehetnek kevéssel 20 fok feletti minimumok.

Heti idõjárás

www.metnet.hu
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Mutasd a pontgyûjtõkártyád, megmondom, ki vagy!
Egyre mélyebb és érzékenyebb információkhoz juthatnak rólunk azok a vállalkozások,
amelyek a piacuk bõvítéséhez adatokat gyûjtenek a különbözõ programjaikkal. A szakértõ figyelmeztet: nem árt óvatosnak lennünk.
Ma már szinte lehetetlen úgy vásárolnunk egy nagyobb áruházban, hogy az eladó ne
kérdezné meg: van-e pontgyûjtõ kártyánk, s ha nincs, szeretnénk-e ilyet. A pontszerzéshez sokszor olyan adatlapot töltetnek ki velünk, amelyen olyan kérdésekre kell válaszolnunk, melyeket még a barátainkkal sem osztanánk meg.
Magyarországon az adatbányászat és a vevõi szokások vizsgálata a törvényi keretek között szabad, a kereskedõk és a szolgáltatók így egyre kifinomultabb módszereket alkalmaznak, hogy alaposabban feltérképezzék a fogyasztókat.

Változatos eszközök
Fodor Péter, a Pécsi Tudományegyetem
Közgazdaságtudományi Karának oktatója, több, a témához kapcsolódó projekt
szakértõje elmondta: a leggyakrabban úgy
jutnak információkhoz a cégek, hogy mi
magunk adjuk meg nekik. A legtöbb bolti
akció vagy netes kampány célja ugyanis az,
hogy adatbázist építsenek a vásárlókról.
Erre a közelmúltból remek példa a Magyar Posta ügyfélkártyája volt, ahol a bevezetést nyereményjátékkal kötötték össze.
A résztvevõknek egy igen hosszú kérdõívet
kellett kitölteniük, egyebek között az érdeklõdési köreikrõl, hobbijukról, szokásaikról is. Mindez teljesen legális, hiszen az
adatainkat mi magunk adjuk meg – magyarázta a szakember.
Ettõl eltér a félig önkéntes módszer, amely
a netes területen jellemzõ: ilyenkor különbözõ szoftveres megoldások vagy alkalmazások elfogadásával nyomon lehet követni
a felhasználók tevékenységét, hozzá lehet
férni az engedélyezett adataikhoz. Ugyan
ez is legális, sokan nem tudják, hogy a
módszer azzal jár, hogy az adataik egy részét megosztják.
A harmadik lehetõség az adatvásárlás, így
ha valaki már összegyûjtötte az adatainkat,
az adott esetben el is adhatja õket egy másik vállalatnak, amennyiben korábban ehhez a felhasználó hozzájárult. Fodor Péter
szerint ez utóbbi különösen jellemzõ a cégekrõl való adatgyûjtésnél, erre ma már
külön vállalatok szakosodnak.

Mindent az adatokért
A szakember szerint hazánkban alapvetõen háromféle módszer alakult ki az adatok
megszerzésére. A célzott lojalitási programok, mint a Smart-, Supershop- vagy a
Multipont-kártya használata után jóváírnak nekünk pontokat, amelyeket késõbb
levásárolhatunk. Azonban ezzel akár minden vásárlásunkat nyomon tudják követni,
amit el is raktároznak.
Ugyancsak jellemzõ, hogy bizonyos kereskedelmi egységek olyan kártyát adnak ki,
amelyek nélkülözhetetlenek a vásárláshoz
– ilyen a Metro kártyája is. Ebben az esetben a kártya birtoklásához szükséges adatok megosztása mellett az áruház nyomon
tudja követni azt, hogy mit vásárolunk,
mennyi idõt töltünk a kereskedelmi egységben. A látszólag kevés megadott információ és a vásárlási szokások elemzése kiváló alkalmat ad az ügyfelek értékének
meghatározására és a szegmentálásra.

Sokszor ehhez kötik a marketingkampányaikat is, így ha egy konkurens eladó megjelenne a környezetünkben, erre azonnal
reagálni tudnak. Erre példa, hogy ha a vásárlásainkból látszik, hogy egy kis irodát
üzemeltetünk, és megjelent a környékünkön egy vállalat a hirdetéseivel, akkor nagy
valószínûséggel kapni fogunk egy olyan
brosúrát, amellyel megpróbálják megakadályozni, hogy egy másik eladó elcsábítson
bennünket.
Ezenkívül jellemzõek a „legjobb vásárlói”
programok is, ilyenkor bizonyos sávokat
alakítanak ki, és a vevõ annak függvényében lép az egyre több bónuszszolgáltatást
és juttatást biztosító tartományba, minél
több pénzt hagy a programot szervezõ cégnél. De nem csak pénzt fizetünk ezért: egyre több adatot adunk át magunkról ahhoz,
hogy mi legyünk a legjobb vásárlók.

A bankok tudnak a legtöbbet
Fodor Péter kiemelte, hogy a legérzékenyebb adataink a bankoknál vannak, mivel
a pénzintézeteknek törvényi kötelességük
az adatkérés a bankszámla nyitásához.
Ezenfelül lehetõségük van arra is, hogy további információhoz jussanak rólunk, a
bankoknál lévõ adatmennyiség így rendkívül széles és mély, amelyet sokszor elemeznek is a cégek.
Az adatok felhasználása azonban csak szigorú törvényi és bankbiztonsági elõírások
betartása mellett lehetséges. A szakember
az ilyen adatgyûjtés szemléltetésére a saját
példáját hozta fel. Egy alkalommal olyan
terméket vásárolt a bankkártyájával,
amely korábban nem volt jellemzõ, ezért a
kártyakibocsátó fizetési szolgáltatótól felhívták telefonon, és jelezték, hogy olyan
tranzakciót látnak, amely a korábbi vásárlási szokásaival nem egyezik. Akkor azt
mondták, azért hívják, mert azt gyanítják,
hogy valaki eltulajdonította a kártyáját,
ezért szeretnék, ha megerõsítené a vásárlási szándékát. A szakember hangsúlyozta:
ebbõl az esetbõl is látszik, hogy a kezelõk
az adatainkból vásárlóiszokás-mintát épí-

tenek, és adattárházakban tárolnak mindent a költéseinkrõl. Ugyan a tranzakcióink esetében ez a kötelességük is, gyakran
különbözõ algoritmusokkal elemzik az
adatállományokat, hogy mélyebb információkhoz jussanak.

A magánéletünkre is
következtethetnek
A szakértõ felhívta a figyelmet, hogy a vásárlásaink révén sokszor lehetõség van arra is, hogy a kereskedelmi egységek következtessenek arra, házasok vagyunk vagy
egyedülállók, illetve hogy a háztartásunkban hányan lakunk. A szolgáltatók rendelkeznek az alapvetõ demográfiai ismérveinkkel, bizonyos termékekbõl – például az
újságvásárlásainkból – pedig feltételezni
lehet azt, hogy családban élünk-e, de sokszor a vásárolt termékmennyiségbõl is felmérhetõ a háztartás mérete. Az ilyen
elemzések például a más termékek iránti
érdeklõdésünket tudja elõre jelezni.
Ezek az adatok a cégeknek különösen jól
jönnek, mert olyan célzott reklámújságot
készíthetnek, amelyben azokat a termékeket mutatják be, amelyekre szerintük
szükségünk lehet.

Adatbiztonság: hol a gyenge pont?
A meglévõ adatainkat a cégek tárolják, így
a sorsuk legtöbbször egyedül az adatgazdától függ. Fodor Péter hangsúlyozta,
hogy mindenképpen körültekintõen bánjunk el olyankor, amikor önként adjuk
meg az adatainkat, mert a késõbbiekben
még kárunk is származhat ebbõl. Ugyan
törvényi lehetõségünk van tárolt adataink
törlését kérni, de ez jellemzõen nagyobb
erõfeszítéssel jár, mintha meg sem adnánk
õket.
Véleménye szerint a visszaélések szempontjából az egyik legveszélyesebb pont,
ha nem törlik a megadott adatokat, amelyek eltávolítása a rendszerbõl mindkét fél
érdeke lenne. Így például ha egy szállásközvetítõ portálon foglalunk szobát, akkor
a szálloda hozzáférést kap a bankkártyaadatainkhoz, hiszen ezzel garantáljuk a
foglalást. Ezeket csakis a foglalási rendszerükben tarthatnák nyilván, és egy idõ után
a szállásadóknak is érdeke, hogy töröljék
õket, ugyanis elõfordulhat, hogy olyan
munkatárs fog visszaélni ezekkel, aki már
távozott a cégtõl. „Azonban erõsen kérdéses, hogy ezt a cégek megteszik-e, vagy
egyáltalán foglalkoznak-e ezzel a kérdéssel” – hangsúlyozta a szakember.
Hozzátette: összességében egy Facebookprofilból gyakran többet meg lehet tudni,
mint amit a szolgáltatók nyilvántarthatnak, így mindenkinek a saját tudatosságán
és érzékenységén múlik, hogy mit enged
láttatni magából.
Forrás: Majláth Ronald, mno.hu
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A KATASZTRÓFAVÉDELEM HÍREI
KAMION ÉS AUTÓ ÜTKÖZÖTT
A 63-AS FÕÚTON

Fotó: Katasztrófavédelem

A Gyõr–Moson–Sopron megyei Hegykõn rendezték meg július
25-én, szombaton az V. Országos Kismotorfecskendõ-szerelési
Bajnokság hatodik fordulóját. A megmérettetésen „modern”,
„retro” és „nõi retro” kategóriában indultak a hivatásos, az önkéntes és létesítményi tûzoltókból álló csapatok.
A hatodik futamon a Fejér megyei lányokból (Sárosd, Sárbogárd,
Pusztaszabolcs) álló Tüzescsajok–Simontornya ÖTE csapata
„retro” kategóriában a férfiakat maguk mögé utasítva 34,26 mp-es
idõeredménnyel elsõ helyezést értek el. Ebben a kategóriában még
nõi csapat soha nem nyert.
A versenynap végén rajthoz álló lányok új országos csúccsal, 32,48
mp-es idõeredménnyel megnyerték a „nõi retro” kategóriát is,
mely eddig az idei bajnokság legjobb idõeredménye, így a
Tüzescsajok kétszer is felállhattak az eredményhirdetésen a dobogó legfelsõ fokára.
A „modern” kategóriában 31,59 mp-es idõeredménnyel ötödik helyezést érték el a Fejér megyei lányok. A csapat tagjai: Kiss Kitti,
Kiss Nikolett, Krizsány Piroska, Németh Vanessza, Ország Renáta
– Sárosd, Zsichla Petra – Pusztaszabolcs, Dézsi Szilvia – Sárbogárd.
A Tüzescsajok–Simontornya ÖTE csapatának felkészítõje és
edzõje Polákovics Tamás tû. zászlós (Fõvárosi Katasztrófavédelmi
Igazgatóság), a csapat segítõje Pálinkás József (Pusztaszabolcs).
A bajnokság következõ fordulója szeptember 5-én kerül megrendezésre Böhönyén.
Hajrá, Tüzescsajok!
Tudósítónktól

Közlekedési balesethez riasztották a sárbogárdi hivatásos tûzoltókat és a katasztrófavédelmi mûveleti szolgálatot július 27-én,
hétfõn, reggel. A 63-as fõút abai szakaszán egy nyerges vontató és
egy személygépkocsi ütközött. A mûszaki mentésben a székesfehérvári tûzoltódaru is részt vett.
Az ütközés után a rakomány nélküli kamion az elejével a vízelvezetõ árokban állt meg, a hátulja az útra lógott. A katasztrófavédelmi mûveleti szolgálat irányításával a tûzoltók áramtalanították a jármûvet, és daru csörlõjével vontatták ki az árokból. A nyerges vontató egyik elsõ kerekéhez szorult vaslemezt hidraulikus feszítõvel elhúzták a gumiabroncstól. A személyautót a tûzoltók
gépjármûfecskendõvel vontatták le az árokpartra.

SZEMÉLYGÉPKOCSI BORULT FEL
A 61-ES FÕÚTON

Fotó: Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság
Hárman sérültek meg abban a személygépkocsiban, amely árokba borult július 27-én, hétfõn, délután a 61-es fõúton, Cece és
Alsószentiván között. Az alapi bekötõút közelében az autó az intenzív esõben lesodródott az útról és a tetejére borult. A jármûben hárman ültek. A sárbogárdi hivatásos tûzoltók a jármû bal elsõ ajtaját levágták, majd a mentõkkel közösen kiemelték a gépkocsiból az egyik sérültet. A mûszaki mentés részeként a tûzoltók
kerekeire állították az autót és áramtalanították.
Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy,
megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

