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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

BAGOLYTÚRA
POGÁCSABEUGRÓVAL
elsõk az Alkoholbogarak

(2. oldal)

„DE AZ ALBIN!”
Leszkovszki Albin

80 éves
(3. oldal)

MEGTANULTAM
KOCSIBAN TANULNI
– Molnár Viki a kézirõl

(4. oldal)
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HáztetõhözHáztetõhöz
támasztott Mercitámasztott Merci

Játék a tûzzel
A tûz mint a lét egyik fõ eleme fontos szere-
pet követel magának a világban, mutatja
ezt a nyelvünk is: rossz fát tesz a tûzre, aki a
tûzzel játszik, könnyen megégeti magát.
Az újság hasábjain olvashatnak informá-
ciókat a tûzzománc-készítéssel kapcsolat-
ban, ahol az égõ lángok csodáját szemlél-
hetjük meg minden alkalommal: a terem-
tõdés során elképesztõ változáson mennek
át alkotások – mikor hirtelen színt változ-
tatnak, mintha egy új élet kerekedne belõ-
lük.
A fiatal tehetségekben csak úgy ég a tûz,
hogy a legjobbak lehessenek abban, amit
szeretnek.
A tûz azonban nemcsak melegít és életet
ad. A héten beköszöntött forróság komoly
veszélyeket is tartogat magában: mialatt
„tüzesen süt le a nyári Nap sugára”, az
emberek mellett az állatoknak is szükségük
van menedékre; odafigyelést igényelnek a
nagy melegben házi kedvenceink, akik há-
lásak nekünk a lét másik fontos alkotóele-
méért, a vízért, valamint az árnyékért. A
négylábúakkal kapcsolatban az ebössze-
írás is figyelmet követel!
Az ember és az állat is hasonlít a tûzhöz: le-
het vad és szabad. Éppen ezért nem érde-
mes gúzsba kötni vagy határokat szabni
neki, úgyis utat tör magának.

Menyhárt Daniella
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Huhogók

Nem kell megijedni, kedves Olvasótársak,
nem francia történelmet tanulunk, csak
egy Bagolytúra elnevezésû akcióra szeret-
ném felhívni a figyelmet.

Történt egyszer, hogy egy kálozi házaspár
nyaralni ment a gyermekeivel és belecsöp-
pentek egy éjszakai túrába. Az édesanya,
Erika fejében körvonalazódni kezdett egy
ötlet: mi lenne, ha Kálozon is megpróbál-
kozna vele? A fiatalokat biztosan mozgósí-
tani lehetne!

A kálozi túrának meglepõen nagy sikere
lett, nemcsak a fiatalok, hanem a családok
körében is.

2015-ben már a negyedik Bagolytúra ke-
rült megrendezésre 29 csapattal, 490 részt-
vevõvel. Több külhoni csapat is részt vett a
versenyen. Négy bográcsban fõtt a finom
babgulyás, a résztvevõ csapatok pedig „be-
ugrónak” pogácsát, süteményt hoztak.
Délután megebédelt mindenki, s a 10 állo-
másra elindultak az ott szolgálatot teljesí-
tõk. Cirka 8 km útvonalon, tíz állomáson

teljesíthettek a csoportok mókás tevé-
kenységeket, kvízjátékokat, és kérdéseket
válaszoltak meg.
A sok csapat miatt kétfelõl indultak fél-
óránként a turnusok. Minden évben van
gyõztes csapat, aki átveheti a serleget. Az
idei elsõk az Alkoholbogarak lettek. De
nem is a helyezés a lényeg, hanem az, hogy
ebben az elszemélytelenedõ, nemtörõdöm
világban ennyi embert meg lehet mozgatni
– apróktól a szépkorúakig – egy nemes cél
érdekében. Igaz, adtunk a koleszterinnek
a babgulyással és a hajnali zsíros deszká-
zással, de a gyaloglással, erõpróbával le is
dolgozhattuk.
Jó volt érezni egymást!
Köszönet Erikának és stábjának a jól szer-
vezett munkáért, amit csak idõt és fáradsá-
got nem kímélve lehetett elvégezni.
Akik kedvet kapnának a Bagolytúrához,
azok huhogjanak át Kálozra Köõné
Kolonics Erikának!

Vincze Gyuláné

Fatönkbõl tányér,
ágakból tekebábu
Az idei fafaragótáborban a miklósi evan-
gélikus gyülekezeti házban és annak udva-
rán igen érdekes dolgokat készíthetnek a
fiatalok és öregebbek egyaránt. Korra való
tekintet nélkül mindenki szabadon alkot-
hat. Készülhet használati és dísztárgy is, de
van, hogy mindkettõ egyszerre. Az elké-
szülõ famunkáknak csak a képzelet és a
kreativitás szab határt.

A tábor lényege a fafaragás csínjának-
bínjának megismertetése és ezzel együtt
megszerettetése, hogy a felnövekvõ gene-
rációk tovább tudják adni az idõsebbek tu-
dását az ifjaknak. Nem kell, hogy minden-
kinek a hivatása legyen a fa megmunkálá-
sa, de hobbinak és elfoglaltságnak nem
utolsó.

Ott jártamkor épp több helyen készült síp,
kínálóedény, de forgácsolással készült tá-
nyérokat és vázákat is láthattunk, melyek
egy darab fából öltöttek formát. Az udva-
ron nagyobb munkák kaptak helyet. Itt ké-
szültek arcdombormûvek és egy nagyjából
kétméteres Dugovics Titusz-szobor is,
mely jövõ júliusban kerül kiállításra és fel-
avatásra Nagysimonyiban.

A táborban résztvevõk tárgyaiból kiállítás
tekinthetõ meg a sárszentmiklósi evangéli-
kus templomban pénteken és szombaton.

A táborban készült mozgóképanyagot a
Bogárdi TV adásában tekinthetik meg.

Hargitai Gergely
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Leszkovszki Albin 80!
Nem túl könnyû róla tárgyilagosan, elfogultság nélkül beszélnem,
pláne írnom. Nem is akarok. Diáknemzedékek mondhatják ve-
lem: sokunknak Õ volt a Tanár. Jó isten, micsoda tanáraink vol-
tak! Kalácska László, Szabó István, Huszics Vendel, Lengyel Te-
réz és a többiek. De az Albin! Mindenki így hívta, legfeljebb Albin
tanár urat mondtunk, ha a tanáriból hívtuk ki valamiért.
Több mint ötven éve vagyok vele változó kapcsolatban. Ismeret-
ségünk elsõ szakasza tanár–diák viszony volt. 1962-ben kezdtem a
gimnáziumot, õ lett az osztályfõnökünk. 27 évesen élete második
osztályfõnöksége volt ez. 45, jobbára a környék falvaiból jött ne-
buló kezdte el a gimit, 39-en le is érettségiztünk. Milyen életünk
volt? Tévé – egy csatorna (fekete-fehér); internet, mobiltelefon
még a képzeletünkben sem létezett. Szerettünk suliba járni, spor-
tolni, imádtuk az Illést és a Beatlest. Színházba, operába jártunk
iskolai szervezésben. Meg sokat kirándultunk. Na, nem légkondis
buszokkal, hanem vonattal és sok gyalogtúrával.

Tanár úr évente legalább két-
szer elvitt minket az ország leg-
szebb vidékeire. Egyszer a kö-
vetkezõképp öltözött az egyik
(talán mátrai) túrára: drapp
halszálkás zakó, alul gumis mac-
kó, barna félcipõ és egy piros
svájcisapka.
Az irodalom- és történelemóráit nagyon szerettük. Mai szemmel
és gondolkodással egy kicsit nehéz felfogni, fõleg megmagyaráz-
ni, hogy ezt az enyhén szólva nem zseni társaságot (vagy annak
egy részét) mivel tudta rászoktatni az olvasásra. Nem tévedek,
amikor leírom: a Háború és békét legalább az osztály harmada el-
olvasta. Már nem emlékszem, elõírás volt-e, vagy szokás, hogy az
irodalomjelesért a feleletet az adott szerzõktõl származó, könyv
nélküli idézetekkel illett értékesebbé tenni. Ma is kapásból idé-
zek Balassi, Csokonai, Kölcsey, Petõfi, Ady, József Attila és má-
sok verseibõl.
Kapcsolatunk második szakaszában az a megtiszteltetés ért, hogy
abban az iskolában taníthattam (30 évesen), ahol érettségiztem.
Így kollégája lehettem a fent már említett tanároknak, így Albin-
nak is. Sokat tanultam tõlük. Tudást, szakmai etikát. Nagyon so-
kat beszélgettünk. Filmekrõl, könyvekrõl, a rendszerváltás köze-
ledtével politikáról is.
Ha csak két dolgot említhetnék Albinról ezekbõl az évekbõl, az
egyik egy talán mulatságos tulajdonsága: minden nap valamelyik
szünetben levette a szemüvegét, ráborult az asztalra és néhány
percet aludt. Csengettek, és õ frissen ment a következõ órájára. A
másik talán élete fõ mûve: a diákszínjátszás. Sajnos ezt akkor
kezdte, amikor mi már kifelé tartottunk a diákévekbõl. De a Pa-
pírvirágokat még gimisként láttam. Azután az elkövetkezõ évtize-
dekben valamennyi rendezését láttam. Némelyiket több generá-
cióval. Nekem a János vitéz és a Dzsoni és Árnika a kedvencem. A
Tóték meg azért, mert az egyik kedvenc osztályombeliek játszot-
ták a fõ szerepeket.
Nem tudom eldönteni: tanárnak, vagy rendezõnek jobb-e? Illetve
nagyon is tudom: itt nem az „igazi” színházakra jellemzõ rendezõi
terror érvényesült. A diákhumor, a korosztályra jellemzõ har-
sányság, a tizenéves kor bája inspirálta az író–rendezõt újabb és
újabb nagyszerû darab írására és színre vitelére. Magam is tanúja
voltam olykor, hogyan születtek a jobbnál jobb ötletek a próbá-
kon. Gyanítom, hogy õ ezeken a próbákon érezte magát a legjob-
ban.
Mellékesen meg kell még említenem, hogy évtizedek óta együtt
énekelünk a sárbogárdi Huszics Vendel Kórusban. Amikor most
Albinról írok, nem állom meg, hogy Vendelrõl ne emlékezzem
meg nagy szeretettel. Tudom, Albin is ugyanúgy szerette.
Szóval, hetente kétszer ott ülünk egymás mellett a kóruspróbá-
kon, õ a basszusban, én a tenorban, és készülünk a fellépésekre.
Néha kettesben elmegyünk Szekszárdra egy kis borért. s közben
beszélgetünk. Irodalomról, iskoláról, politikáról, zenérõl, két
polgár. De õ az igazi „bogárdi polgár”. Sok száz cikke, könyvei ta-
núskodnak errõl. Még az idén is tanított és érettségiztetett a dol-
gozók gimnáziumában. Az utolsó kóruspróbák egyikén – utalva
nemrég megjelent könyvére – azt mondta: „Most már tényleg el-
mondhatom, hogy tanár voltam. Jövõre már nem tanítok.”
Leszkovszki Albin tanár úr több ezer diákot tanított pályáján. Va-
lószínûleg mindnyájuknak más és más történetek jutnak róla az
eszébe. Olyannal még nem találkoztam, akit közömbösen hagyott
volna.
Kedves Albin! 80 éves lettél! Egykori 14 éves diákod is 60-as évei-
nek végén jár. A minap nagy megtiszteltetés ért a részedrõl: köny-
vedet dedikálva barátodnak neveztél.
Boldog születésnapot! Isten éltessen!

Szabados Tamás
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Molnár Viktória, a beálló
Az ifjú sárbogárdi tehetségeket bemutató
sorozatunkban ez alkalommal MOLNÁR
VIKTÓRIÁT szólaltatom meg, aki közép-
iskolai tanulmányai mellett a Gyõri
ETO-nál kézilabdázik. Kiváló adottságai-
ra már egészen korán felfigyeltek az
edzõk.
– Mikor kezdtél el kézilabdázni?
– Már 3 éves koromban is rengeteget lab-
dáztam. Édesapámnak köszönhetõen in-
dultam el a kézilabda irányába, aki Sárbo-
gárdon a WAX csapatát erõsítette; eljár-
tam az edzéseikre, mérkõzéseikre. Aztán
Zámbó Tibi bácsi Mezõszilasról megkere-
sett, amikor felvettek a kisgimibe, hogy
szeretne velem foglalkozni kézilabda te-
rén.
– Miért keresett meg? Látott valahol játszani,
vagy édesapád ajánlott be hozzá?
– Látott, mert alsó tagozatban szivacskézi-
labdával foglalkoztunk Sárközi Kati néni
segítségével, és nagyon tetszett neki a játé-
kom.
– Fontos volt, hogy magas növésû vagy?
– Szerintem nagyban befolyásolhatta a
döntésüket. Aztán elkezdtem Mezõszila-
son kézilabdázni, kint, betonon, és Zámbó
Tibi bácsi elvitt Siófokra, ahol 3 évet ját-
szottam. Akkor kerestek meg Gyõrbõl.
– Siófokra járni nem volt könnyû a tanulás
mellett.
– A kisgimi mellett borzasztó nehéz volt.
Sajnos egy kicsit meg is romlott a tanulmá-
nyi átlagom, de egy idõ után tudtam korri-
gálni. Ahogy végeztem, egybõl edzésre
mentem, és este 8-9 körül értem haza jobb
esetben.
– Hetente hány alkalommal?
– 4-5, plusz még hétvégén a meccs.
– Siófokon pontosan milyen csapatban ját-
szottál?
– Az NB I. utánpótlásában, ugyanúgy, mint
most Gyõrben, ifi és serdülõ korosztály-
ban, de már ott is sokat játszottam fel a na-
gyokhoz. Tibi bácsi sokat segített a taná-
csaival, nagyon sokat köszönhetek neki is,
meg Sárközi Kati néninek és Killer
Gáborné Marcsi néninek.
– Hogyan tudtad összeegyeztetni a sportot és a
tanulást? Mivel te ezt megküzdötted, tudnál
más fiataloknak tanácsot adni, hogyan talál-
ják meg a kellõ egyensúlyt?
– Fontossági sorrendet kell tenni. Inkább a
tanulás legyen elõrébb, mint a sport, mert
a sportból nem biztos, hogy meg lehet élni,
az rengeteg mindenen múlik. Minden
mást ki kell zárni, semmi nem lehet fonto-
sabb (haverok, buli), hanem maximálisan
a tanulásra és a sportra kell koncentrálni.
– Mikor tudtál tanulni? Útközben?
– Megtanultam kocsiban tanulni. Fel kel-
lett gyorsítanom, nem volt más választá-
som.
– A Gyõri ETO-hoz Siófokról kerültél?

– Igen. Hirdettek egy tábort, ahol gyereke-
ket válogattak. Szóltam a szüleimnek,
hogy engem érdekelne, de nem hittem ab-
ban, hogy bármiféle esélyem lenne, mert
nem éreztem magam még késznek. Vi-
szont Róth Kálmánék láttak bennem lehe-
tõséget. A tábor alatt 150 gyerekbõl nagy-
jából 8 gyereket választottak ki, és köztük
voltam én is. Már akkor mehettem volna a
Gyõri ETO-hoz, de hetedikes voltam, és
nem szerettem volna elmenni a gimibõl; az
nagyon rossz lépés lett volna, mert más-
ként tanultunk, mint az általános iskolá-
sok. Így még ott maradtam Siófokon, de
közben télen és nyáron elvittek egy-egy
hétre tornákra, próbajátékokra, felmérték
a fejlõdésemet, videóztak, amikor Gyõr el-
len játszottunk, és kielemezték.
– Nyolcadik után mentél Gyõrbe? Nem saj-
náltad itt hagyni a barátokat, a gimnáziumot,
Sárbogárdot?
– De, nagyon fájt. Sokat gondolkodtam
rajta, de tudtam, hogy ez nagy lehetõség és
nem szabad kihagynom.
– A Gyõri ETO valamilyen iskolával kapcso-
latban van, ahová át tudtál jelentkezni?
– A Bercsényi Miklós gimnáziumban van
egy kézilabda-akadémia és külön egy kézi-
labdaosztály is, amiben kimondottan
ETO-s kézilabdások vannak, fiúk, lányok
vegyesen. A tervek szerint edzõi papírral
érettségizünk le. Külön anatómiaóráink
vannak, edzéselmélet, meg minden, ami
kell az edzõi szakmához.
– Nem szeretnél sportolni, ameddig csak bírja
a szervezeted?
– Az elsõ cél mindenképpen az NB I., a leg-
felsõbb szint, amit el tudok érni. De ez sok
mindenen múlik, szóval muszáj mellette
tanulni, kell egy szakma, mert nem tudok
70 éves koromig kézilabdázni.
– Barátokat azért tudsz magad mellett így is,
hogy sokat kell tanulni és edzeni?
– Igen. Az egész csapattal egy családot al-
kotunk. Meg azért itthon is maradtak ba-
rátaim.
– Kik az edzõid?
– Róth Kálmán, Gyulai László, Tóth
Lászlóné, Konkoly Csaba, Konkoly Ta-

más, Kun Attila, Bordásné Mariann néni.
Pigniczki Krisztina most érkezik haza
Franciaországból, õ szeptembertõl foglal-
kozik velünk.
– Amikor Gödör Bencével beszélgettem, aki a
férfi kézilabdában képezi magát, feldobott egy
magas labdát, szeretném, ha erre reagálnál.
Bence azt mondta, hogy nem nagyon szereti
nézni a nõi kézilabdát a játékkép miatt.
– Sajnos nagyon nagy igazság van benne,
mert a nõi kézilabdában rengeteg techni-
kai hibával játszunk, játszanak.
– Ezt próbáljátok kiküszöbölni?
– Igen, külön edzéseink vannak a technikai
hibákat csökkentendõ. Sõt, minden
meccsen vezetnek külön jegyzõkönyvet,
statisztikát, hogy tudják az edzõk, kinek
mire kell figyelni. Ezt átbeszéljük és külön
gyakorlunk rá.
– Kinek a meccsét szereted jobban nézni, a nõi
csapatokét, vagy a férfiakét?
– Nyilván a nõi csapatokhoz több hozzá-
fûznivalóm van, az áll hozzám közelebb,
viszont a férfiak meccsei izgalmasabbak.
– Milyen módon kapcsolsz ki, amikor már
eleged van a kézilabdából?
– Ez nem egyszerû, de a kollégiumban a
nevelõtanárok ezzel tisztában vannak, és
rengeteget segítenek. Ha kicsit lazább he-
tünk van, akkor kiengednek minket a vá-
rosba, vagy õk visznek el minket valahová.
De ha haza tudok jönni, nekem az az igazi
kikapcsolódás.
– Gyõrt nem annyira szereted?
– De, nagyon szeretek ott lenni, szeretem a
várost, az embereket, a mentalitást.
– Volt-e olyan jelentõsebb meccsed, ami vala-
miért emlékezetes számodra?
– A Nemzeti Kézilabda Akadémia Bala-
tonbogláron egy nagyon erõs egyesületet
épített magának néhány éve, tehetséges já-
tékosokkal. Velük mindig szoros és izgal-
mas meccseket szoktunk játszani. Idegen-
ben náluk kikaptunk 2-vel. Amikor az NB
I. utánpótlás serdülõ korosztályában ott-
hon játszottunk velük, pozitívan álltunk a
meccshez. Annyira összeszedtük magun-
kat, hogy alig volt technikai hiba és 10-zel
sikerült õket megverni.
– Sérülésed volt már?
– Sajnos nem úsztam meg. Mire elmúlik az
egyik, jön a másik. Most is éppen orvosok-
hoz járok és küszködünk a térdemmel. Én
a beálló posztot választottam, ami
küzdõsebb, esõsebb; van ott minden, ma-
rás, csípés, harapás.
– Igazi csajos kézilabda. Hogyan lehet a sérü-
léseket kivédeni?
– Térdrögzítõkkel, térdvédõkkel, csukló-
szorítóval.
– Jó sportolást kívánok neked, minél kevesebb
sérüléssel! Halljunk még rólad!

Hargitai–Kiss Virág



Bogárd és Vidéke 2015. július 9. PORTRÉ 5

Tüzes kupola a völgyben
Kapitány Hildával Rétimajorban
találkoztam még tavaly egy rendez-
vényen. Ott figyeltem föl gyönyörû
tûzzománc ékszereire. Beszédbe
elegyedtünk, és kiderült, hogy a
pesti mûvész Nagyszékelyben alkot
leginkább, ahol megalapította a
Macskavölgyi Mûvésztelepet.
Múlt héten látogattam meg Hildát
vadregényes birodalmában. Egy kis
pajtában ültünk le az udvaron,
ahonnan szép kilátás nyílik a hátsó
kertre, az annak végében csordogá-
ló patakra és a falu közepén maga-
sodó két templomtoronyra. Az ins-
piráló környezet, szabad levegõ
pompás hely az alkotáshoz, pihenéshez,
zenei és természeti feltöltõdéshez. Tûzhely
a zománckészítéshez, tûzhely, ahol a pa-
rázs izzása és fénye varázslatos körbe von-
ja azokat, akik mellé telepszenek.
Arról kérdeztem Hildát, hogyan vezetett az út-
ja a tûzzománchoz és Nagyszékelybe.
– 1992-ben a nõvéremet (aki Remsey Fló-
ra kárpitmûvész tanítványa volt) meghív-
ták Gödöllõre egy szövõ-mûvésztelepre.
Nem akart egyedül elmenni, hívott, hogy
van festés is, menjek vele. Ott ismerked-
tem meg Debreczeni Zsófiával, aki a Nagy
Sándor-házban lakott a Körösfõi utcában
(Nagy Sándor és Körösfõi-Kriesch
Aladár a gödöllõi mûvésztelep ala-
pítói voltak). Gyerekkoromban
ugyan festettem, de ott kezdtem el
igazából az ecsettel dolgozni 40 éves
koromban. Késõbb megvettem ezt a
házat, hozzá egy kis erdõrészt, és
úgy gondoltam, hogy azokkal, akik-
kel évek óta együtt festünk, csiná-
lunk egy mûvésztelepet. Elsõként
édesanyám nõvére, Rozsos Janka
költözött Nagyszékelybe 30-40 éve,
aki a budapesti porcelángyár mûvé-
szeti igazgatójaként ment nyugdíj-
ba. Egyébként édesanyám is porce-
lánfestõ volt. Én 1998 elõtt vettem
ezt a házat. Volt itt még színpad is,
színdarabot tanultunk be, együtt fõztünk,
és minden délután megnéztük, ki mit ké-
szített. Eltelt három év, és a mûvészeti ve-
zetõnk, Debreczeni Zsófia családi okok
miatt már nem tudta vállalni a feladatot. A
Magyar Tudományos Akadémia tudomá-
nyos minõsítõ bizottságnál dolgoztam, és
azoknak az orvosoknak az ügyeit intéztem,
akik tudományos címet szerettek volna
szerezni. Ennek révén ismertem a sugárbi-
ológiai intézettõl dr. Pellet Sándor pro-
fesszort, aki a barátjával, Bihari Sándor
festõmûvésszel több éven keresztül mûvé-
szeti vezetõ volt itt. Aztán a részemrõl fel-
merülõ családi okok miatt sokáig szünetelt
a mûvésztelep. 2010-ben a pszichiátriai kli-
nika Moravcsik Alapítványa szervezett egy
24 órás festõmaratont, ahová engem is

meghívtak. Így önkéntes lettem a pszichi-
átriai klinikán, ahol heti egy alkalommal
segítek a mûvészetterápiás foglalkozáso-
kon. Ott kezdtem el Pintér Eszter vezeté-
sével tûzzománcozni.
– Hány éves volt Hilda, amikor a tûzzománc-
ba belevágott?
– 58. 2011-ben szereztem festõi oklevelet
egy mûvészeti szakközépiskolában.
– Mellette folyamatosan dolgozott?
– Igen, közben pedig még az édesanyámat
is ápoltam, és Nagyszékelybe is eljártam.
Sokszor azt sem tudtam, hol ébredek föl.
Felelõsségteljes munkám volt. Az orvosok

azóta is figyelemmel kísérik a pályafutáso-
mat. Eljöttek annak idején a kiállításaimra
a Parlament Caféba, Kongresszusi Köz-
pontba is. 5 éve tûzzománcozok, 3 éve pe-
dig belekezdtem az ötvösségbe. 2014 júni-
usában vizsgáztam le és kaptam meg az ok-
levelet.

– Egyik adta a másikat: a festés a tûzzomán-
cot, a tûzzománc az ötvösséget, hogy szélesebb
körben tudjon alkotni.

– Most februárban vettem csak kemencét.
Amíg ez nem volt, addig az alapítványnál
lévõ kemencében tûzzománcoztunk a be-
tegekkel. Amiket készítettünk, azokat az
alapítvány boltjában, a pszichiátriai klini-
kán és egy galériában értékesítettük. Ez a
foglalkozás olyan gyógyult betegeknek
van, akiket szeretnének visszavezetni a

mindennapi életbe. Nagyrészt ék-
szereket, kulcstartókat készítenek.
Tavaly Egerben volt egy
tûzzománc-biennálé, ahol részt vet-
tek, és meg szokták õket hívni pszi-
chiátriai rendezvényekre is, ahol ér-
tékesítik a képeket, ékszereket,
patchworköket stb. Ezeket szívesen
vásárolja mindenki, mert egyediek,
az ember nem találkozik szembe ve-
lük máshol. A kézmûves, egyedi
munka értéke kezdi visszanyeri
méltó helyét.
– Hogyan esett erre a házra a választá-
sa?
– Olyan gyönyörû a horizont itt kör-

ben, mintha egy kupola alatt ülne az em-
ber. Jó nagy az udvar, a Donát-patak egy
ere folyik a kert végében. Csönd van, ren-
geteg madár, gyakran találkozunk õzzel,
vaddisznóval, csíkos malacokkal. 15 évig,
amíg nyugdíjba nem mentem, ingáztam
Budapest és Nagyszékely között. Most
már sokkal többet idõt töltök itt, alig me-
gyek Pestre, csak amikor nagyon muszáj.
– Hány fõt tud fogadni a mûvésztelep?
– Üstökkel, edényekkel, sátrakkal, aszta-
lokkal, ülõalkalmatosságokkal bõven fel
vagyunk szerelkezve. A Moravcsik Alapít-
ványtól például 45-en jöttek. Lehet bográ-

csozni, van két zuhanyzó, angolvé-
cé. Akik itt idõztek, közülük sokak
alkotásaiban, motívumaiban még
mindig visszaköszön a mûvésztele-
pen, Nagyszékelyben töltött napok
hatása.
– Mi a kedvenc témája, akár a festés-
nél, akár a tûzzománcnál?
– A csendélet, természet. Van egy
nagyon szép fás tûzzománc képem.
Budapesten a Károlyi-kertnél la-
kunk, és az ablakunk elõtt volt egy
hatalmas, öles, gyönyörû fa. Mire a
kép elkészült, a fát kivágták. De van
egy tûzzománc képem a nagyszéke-
lyi templomról is.

– Mik voltak a jelentõsebb kiállításai?
– A Parlament Caféban volt az egyik, aho-
va 120 olyan orvos jött el, akikkel a mun-
kám során találkoztam és megbecsülnek.
A Kongresszusi Központban két barát-
nõmmel voltam, Kósa Zsuzsa jazzénekes-
nõvel és Scholtz Gabriella festõvel. Volt
kiállításom Gyulán, a svábhegyi gyermek-
gyógyintézetben, kongresszusok kísérõ
eseményeként, Nagyszékelyben, Simon-
tornyán, Pálfán, Pincehelyen és Gödöllõn
többször is.
Ajánlom figyelmükbe a Bogárdi TV mûso-
rán az interjú mozgóképes változatát, ami-
ben megmutatjuk lépésrõl lépésre, hogyan
készülnek a tûzzománc alkotások, és képet
kaphatnak a csodálatos környezetrõl is.

Hargitai–Kiss Virág
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JAVASLATOKAT VÁRUNK
Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, hogy
a képviselõ-testület Sárbogárd város
díszpolgári címének és kitüntetéseinek
alapításáról és adományozásáról szóló
28/2015. (VI. 24.) önkormányzati rende-
lete értelmében a képviselõ-testület
2015. augusztusi zárt ülésén az alábbi ki-
tüntetések adományozhatók:
Sárbogárd Város Díszpolgára
Sárbogárd Város Szolgálatáért
Sárbogárd Város Gazdasági Fejlõdéséért
Sárbogárd Város Sportjáért

A rendelet szerint:
„Sárbogárd Város Díszpolgára” cím annak
a személynek adományozható, aki Sár-
bogárd városa érdekében kifejtett ki-
emelkedõ jelentõségû tevékenységével,
vagy egész életmûvével hozzájárult a vá-
ros fejlõdéséhez, értékeinek megóvásá-
hoz, a város jó hírnevének öregbítéséhez,
továbbá példamutató emberi magatartá-
sa miatt személye, vagy annak emléke
köztiszteletben áll. A kitüntetés évente
egyszer adományozható; legfeljebb egy
személynek lehet odaítélni.
„Sárbogárd Város Szolgálatáért” kitünte-
tés annak a személynek adományozható,
aki valamely civil szervezetben, a közmû-
velõdésben, köznevelésben, egészség-
ügyi és szociális területen, közszolgálat-
ban, közbiztonsági és tûzvédelmi tevé-
kenysége során hosszú évek óta kiemel-
kedõen eredményes munkát végez. A ki-
tüntetés évente egyszer adományozható;
legfeljebb egy személynek lehet odaítél-
ni.
„Sárbogárd Város Gazdasági Fejlõdéséért”
kitüntetés adományozható annak a Sár-
bogárd város területén legalább tíz éve
iparos-, kereskedõ-, vállalkozói, vagy me-
zõgazdasági tevékenységet folytató ma-
gánszemélynek, jogi személynek, vagy

egyéb gazdálkodó szervezetnek, akinek
helyi adótartozása nincs és tevékenysé-
gét magas színvonalon, a lakosság meg-
elégedésére végzi. A kitüntetés évente
egyszer adományozható; legfeljebb egy
személynek, szervezetnek lehet odaítél-
ni.
„Sárbogárd Város Sportjáért” kitüntetés a
sport bármely területén az átlagnál ki-
emelkedõbb eredményt, vagy teljesít-
ményt elérõ személynek, csoportnak,
edzõnek, vagy a város sportjáért évek óta
kiemelkedõ tevékenységet végzõ sze-
mélynek adományozható. A kitüntetés
évente egyszer adományozható, legfel-
jebb egy személynek, csoportnak lehet
odaítélni.
A kitüntetések elhunyt személynek,
posztumusz is adományozhatók. A kitün-
tetés átvételére az adományozott halála-
kor vele együtt élõ házastársa, egyenes
ági rokona, nevelt, vagy örökbefogadott
gyermeke, nevelõszülõje, oldalági roko-
na jogosult, ebben a sorrendben.
A kitüntetések adományozására javasla-
tot tehet bármely személy, vagy közösség.
A javaslatokat 2015. július 25-éig írás-
ban kell eljuttatni a polgármesterhez. A
javaslatnak tartalmaznia kell a kitünte-
tésre méltónak tartott személy, illetve
közösség nevét, címét, tevékenységének
ismertetését, továbbá az elismerni kívánt
tevékenység méltatását és azt, hogy a ki-
tüntetések közül melyikre javasolja az il-
letõ személyt, vagy közösséget.
Ezt követõen a polgármester, a jegyzõ és
az alpolgármester írásos javaslatával ke-
rülnek az ügyrendi és jogi bizottság elé. A
bizottság a javaslatát a képviselõ-testület
soros ülése elé terjeszti. A kitüntetések
átadására az augusztus 20-ai ünnepsé-
gen kerül sor.

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

Hulladékgazdálkodási
terv

Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot és
az ügyben érintett feleket, hogy Sárbo-
gárd Város Önkormányzata képvise-
lõ-testületének a helyi hulladékgazdál-
kodási tervrõl szóló 11/2005. (V. 3.) ön-
kormányzati rendelet 2. §-ában foglal-
taknak megfelelõen és a képviselõ-tes-
tület 2015. évi munkaterve alapján a
képviselõ-testület 2015. június 12-ei
ülésén „Tájékoztató a helyi hulladék-
gazdálkodási tervben foglaltak végre-
hajtásáról, a hulladékgazdálkodási fel-
adatok ellátásáról a közszolgáltató által
készített beszámoló alapján” tárgyú
elõterjesztés szerint elemezte, értékelte
illetékességi területén a hulladékgaz-
dálkodási tevékenységet. A képvise-
lõ-testület a 108/2015. (VI. 12.) kth. sz.
határozatával a beszámolót elfogadta.
A nyilvánosság elõtti közzétételi kötele-
zettségre tekintettel a fenti tárgyú elõ-
terjesztés és Sárbogárd Város Telepü-
lési Hulladékgazdálkodási Terve teljes
terjedelmében megtekinthetõ Sárbo-
gárd város honlapján
(www.sarbogard.hu), valamint munka-
idõben a Sárbogárdi Polgármesteri Hi-
vatal mûszaki osztályán (7000 Sárbo-
gárd, Hõsök tere 2., em. 4. sz. iroda).

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

Közmeghallgatás
Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot és
az ügyben érintett feleket, hogy a
KTF-13567/2015, 45305/2015. ügyszá-
mú végzésével a Fejér Megyei Kor-
mányhivatal Környezetvédelmi és Ter-
mészetvédelmi Fõosztálya (8000 Szé-
kesfehérvár, Hosszúsétatér 1.) a
SÉD-NÁDOR Vízfolyás Kármentesí-
tése (III. szakasz) tárgyában, közigaz-
gatási hatósági eljárásban közmeghall-
gatás megtartását rendelte el.
A közmeghallgatás helye: a Fejér Me-
gyei Kormányhivatal Környezetvédel-
mi és Természetvédelmi Fõosztálya (a
fenti címen, I. emeleti tárgyaló).
A közmeghallgatás idõpontja: 2015. jú-
lius 21. (kedd) 10.00.
A közmeghallgatást elrendelõ végzés
másolati példánya a Sárbogárdi Polgár-
mesteri Hivatal (7000 Sárbogárd, Hõ-
sök tere 2.) földszinti hirdetõtábláján
2015. július 7-én kifüggesztésre került,
mely okirat a hivatal nyitvatartási ideje
alatt 2015. év július 21-éig hétfõtõl csü-
törtökig 7.30–16.00 óráig, pénteken
7.30–13.30 óráig; hõségriadó esetén
hétfõtõl csütörtökig 7.00–14.00 óráig,
pénteken 7.00–13.30 óráig megtekint-
hetõ, illetve áttanulmányozható.
A végzés hirdetõtábláról történõ levé-
telére 2015. év július 21-én a munkaidõ
befejezésekor kerül sor.

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

BÖLCSÕDEI
ZÁRVA TARTÁS

Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot,
hogy a Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsõ-
de 2015. augusztus 3-ától augusztus
31-éig zárva tart.

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

RENDKÍVÜLI ÜLÉS

Sárbogárd Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete 2015. július 10-én
(pénteken) 16.00 órakor rendkívüli
ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: a polgármesteri hivatal
díszterme (Sárbogárd, Hõsök tere 2.).

Napirend:

1. Bölcsõdevezetõi munkakörre beér-
kezett pályázat elbírálása. Elõadó: pol-
gármester.

2. Közmûvelõdési megállapodás a Jó-
zsef Attila Mûvelõdési Központ üze-
meltetésére. Elõadó: polgármester.

Dr. Sükösd Tamás polgármester
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TISZTELT
EBTARTÓK!

Az állatok védelmérõl és kíméletérõl
szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.)
42/B. § (1) bekezdése elõírja, hogy az eb
tartási helye szerint illetékes önkor-
mányzat – ebrendészeti feladatainak el-
végzése érdekében, illetve a veszettség
elleni oltás járványvédelmi vonatkozá-
saira való tekintettel – 3 évente legalább
egy alkalommal ebösszeírást végezzen.
Az önkormányzat az ebösszeírás alap-
ján az ebtartók által szolgáltatott ada-
tokról helyi elektronikus nyilvántartást
köteles vezetni, az állat tulajdonosa,
tartója és más személyek jogainak, sze-
mélyes biztonságának és tulajdonának
védelme, valamint ebrendészeti és ál-
latvédelmi feladatainak hatékony ellá-
tása céljából.
Az eb tulajdonosa és tartója az ebössze-
íráskor köteles a törvényben elõírt ada-
tokat a települési önkormányzat ren-
delkezésére bocsátani.
Az ebösszeírás ideje: 2015. május 18-
ától 2015. július 15-éig.
A 2015. évi ebösszeírás céljából kérjük a
Sárbogárd Város Önkormányzat köz-
igazgatási területén tartott, 4 hónapos-
nál idõsebb ebek tulajdonosait/tartóit,
hogy a nyilvántartó adatlapot az oltási
könyv(ek) alapján ebenként kitölteni és
a lentiekben megjelölt lehetõségekkel
élve 2015. július 15. napjáig a Sárbogár-
di Polgármesteri Hivatal hatósági osz-
tálya részére eljuttatni szíveskedjenek.
A bejelentéshez szükséges adatlap
megtalálható a honlapunkon (www.sar-
bogard.hu) és átvehetõ a polgármesteri
hivatal ügyfélszolgálatán.
A kitöltött adatlapokat az alábbi módo-
kon lehet benyújtani:
– postai úton a polgármesteri hivatal cí-
mére (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.);
– faxon a 06 (25) 520 280-as számra;
– elektronikus úton a honlapon közzé-
tett nyilvántartó adatlap kitöltött példá-
nyának a hatosag@sarbogard.hu elekt-
ronikus levélcímre történõ visszaküldé-
sével;
– személyesen a sárbogárdi polgármes-
teri hivatal ügyfélszolgálatán.
A határidõ elteltét követõen a polgár-
mesteri hivatal munkatársai a nyilván-
tartást elkészítik és adategyeztetés cél-
jából helyszíni ellenõrzéseket végeznek
elõzetes értesítés nélkül.
Felhívjuk a tisztelt Ebtartók figyelmét,
hogy az adatszolgáltatási kötelezettség
elmulasztása állatvédelmi bírságot
vonhat maga után. A bírság legkisebb
öszszege az állatvédelmi bírságról szóló
244/1998. (XII. 31.) korm. rendeletben
foglaltak alapján 30.000 Ft.
Együttmûködésüket köszönjük!

Sárbogárd város jegyzõje

Több lakótól érkezett bejelentés azzal
kapcsolatban, hogy a Damjanich utca vé-
gén, a temetõ mögött lévõ gyümölcsösnél
két kutya van kikötve rövid láncra, még a
nagy melegben is. Házuk ugyan van, de azt
közvetlenül süti a nap, nincs fölötte, ami
árnyékot adna. Azt sem tudni, hogy kap-
nak-e rendesen inni ebben a kánikulában.
A lakossági jelzést továbbítottuk az önkor-
mányzat illetékesének, aki személyesen is

elment a nevezett helyszínre, és közvetett
úton fölhívta a tulajdonos figyelmét a ku-
tyák megfelelõ ellátásának szükségességé-
re. Azóta állítólag háromóránként visznek
vizet a kutyáknak.
Amikor szerdán a gyümölcsösnél jártam,
nem láttam a két ebet. A földön fekvõ lánc
alapján elképzelhetõ, hogy elvitték onnan
õket.

Hargitai–Kiss Virág

Ebek sorsaEbek sorsa

Hibridek
Nagyon furcsa világban élünk. Néha olyan
dolgok történnek a felszín alatt, amelyek-
rõl érdemes lenne minden embernek hal-
lania, és néha ezek a jelenségek mégsem
kapnak elég nagy figyelmet. A követke-
zõkben egy megdöbbentõ tudományos té-
mát fogok megvizsgálni, amely rengeteg
etikai és egyéb kérdést vet fel.

Egy átlagember el sem tudná képzelni,
hogy milyen áttörések történtek a geneti-
kában az elmúlt évtizedekben. A génmó-
dosítás már nemcsak egy messzi álom, ha-
nem a valóság. Világtól elzárt laboratóriu-
mokban döbbenetes kísérleteket folytat-
nak a tudósok. Néhány éve például a
Rochester Egyetem tudósai emberi agy-
sejteket ültettek újszülött egerekbe. A sej-
tek elszaporodtak, és az egerek okosabbak
lettek. Sok ilyen jellegû kísérlet történt az
elmúlt években, és a törvények nem na-
gyon korlátozzák a tudósokat. Napjaink-
ban szinte minden megengedett a tudo-
mány képviselõinek. Akár új életformákat
is alkothatnak. Elképzelhetõ, hogy nemso-
kára emberi aggyal rendelkezõ állatok fog-
nak rohangálni az utcákon? Ez rengeteg
kérdést felvet. Hiszen milyen jogok illet-
nek meg egy emberi aggyal rendelkezõ ál-
latot? És egyáltalán... Megvan a jogunk is-
tent játszani, és belenyúlni a természet
rendszerébe?

A kísérletek azonban nem elítélhetõek
száz százalékig, hiszen a legtöbb az embe-
riség javát igyekszik szolgálni. Például má-
ra az is lehetségessé vált, hogy emberi szer-
veket növesszenek állatok testében. Így

több beteg ember kaphatna új, egészséges
szerveket. Jogilag még nem dõlt el, hogy ez
így is lesz-e, de a tudományos háttér már
adott.
A kutatók emberi õssejtet helyeznek el egy
állati embrióban (valószínûleg sertésben).
Ezzel egy úgynevezett hibrid (különbözõ
fajú egyedekbõl keresztezett) embriót
hoznak létre, amelyet beültetnek az állat
méhébe. A beültetés után az embrióból
egy tökéletes emberi szerv alakul ki, mint
például vese, máj, vagy szív. A felnõtt ser-
tést levágva hozzájuthatnak az új, egészsé-
ges szervekhez, és beültethetik egy rászo-
ruló emberbe.
Kínai tudósok emberi tejet adó kecske-
csordákat tenyésztettek ki, de ennél még
szélsõségesebb és ijesztõbb újításokról is
hallhatunk. Például az emberi vérrel ren-
delkezõ sertésekrõl, vagy az emberi májjal
rendelkezõ birkáról. És ezek csak azon
példák, amelyek nyilvánosságra kerültek.
Ki tudja, milyen sötét, eltitkolt kísérletek
zajlanak a színfalak mögött? Lehet, hogy
már el is készült egy félig ember, félig állat
lény?
Rengeteg veszély rejlik ezekben a kísérle-
tekben. És csak azért, mert a jó ügyet szol-
gálják, szörnyûségekhez vezethetnek. Mi
van, ha egy kísérleti lény kiszabadul a labo-
ratóriumból, és szaporodni kezd? A feje
tetejére állíthatja az élõvilágot egy ilyen je-
lenség.
Azt hiszem, ez egy veszélyes, és ijesztõ jö-
võképpel kecsegtetõ út, amelyre nem kel-
lett volna rálépni még úgy sem, hogy akár
életeket lehet megmenteni vele. A termé-
szet törékeny rendjébe avatkozni felelõt-
len tett, és nem beláthatóak a következmé-
nyei.

Leszkovszki Máté
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A Cecei Általános Iskola pedagógusai már
több éve szerveznek erdei iskolai tábort a
tanév végén. Az idei évben a célpont a Me-
csek volt, ahol a Komlóhoz tartozó
Sikondán került megvalósításra a prog-
ram. A tábori élményeket Pajor Fanni 7.
évfolyamos tanuló tolmácsolásában olvas-
hatjuk!
Június 22-én indultunk a cecei cukrászdá-
tól az iskolabusszal Simontornyáig. Ez-
után egy hosszú út következett, amit vo-
natpótló busszal tettünk meg a dombóvári
buszpályaudvarig. Vonatra szállva kezd-
tünk ébredezni, amire Pécsig volt idõ. A
buszon elfogott minket a táboros érzés, és
izgatottan vártuk, mit hoz számunkra az
elõttünk álló 5 nap.
A szállásra érve mindenki elfoglalta a saját
ágyát, felhúzta az ágynemût és kedve sze-
rint berendezkedett. Rövid idõ múlva várt
ránk a finom ebéd, aminek elfogyasztása
után jóllakottan és felfrissülve indultunk
sétálni. A tábortól nem messze sétát tet-
tünk egy gyönyörû tó körül, majd szabad-
foglalkozás következett, amit már nagyon
vártunk, hisz a táborok alatt szinte kötele-
zõ programmá vált a zenehallgatás, a sok
vicces történet és az esti beszélgetések,
amik sokszor (nem kímélve a tanári szi-
gort) az éjszakába nyúltak. Ennek azonban
reggel ittuk meg a levét. Szerencsére jószí-
vû pedagógusaink késõbbre kérték a reg-
gelinket, így mindenki el tudott készülni.
A reggeli elfogyasztása után várt ránk az
eget rengetõ kalandpark, ami sokakban a
mai napig rémálmot kelt. Izgalommal tel-
ve másztunk fel közel 15 méter magasra,
valami nagyszerût remélve. A sejtésünk
bebizonyosodott, hiszen maradandó él-
ménnyel távozott az is, aki végigment, és az
is, akit a félelem miatt le kellett hozni. A
hatalmas kihívás után indultunk a termál-
fürdõbe, amit egy kisebb zápor elõzött
meg. Ebbõl kifolyólag sokan strandpa-
pucsban, fürdõnadrágban, esõkabátban,
törölközõvel a kézben indultak útnak. Ez a
bátorság csak az 500 méteres közelség mi-
att volt ekkora. Egy remek fürdés után
visszatértünk a szállásra és megettük a va-
csoránkat. Másnap mindenki esõtáncot
járt, hogy ne kelljen elmennünk a 20 km-es
gyalogtúrára. Ez a „boszorkányság” sike-
res volt, mert egész nap szabadfoglalkozás
volt, amit jórészt az ipiapacsozás tett ki,
délután pedig a foglalkoztatóban társasoz-
tunk, kézmûveskedtünk és activityt ját-
szottunk. Amikor elállt az esõ, kimentünk
sétálni és a napsütésnek köszönhetõen na-
poztunk egy jót.
Csütörtökön a reggeli után 10 km-es gya-
logtúrára mentünk az erdõben. Az elõzõ
napi esõzés miatt a séta negyedét kerítés-

Mészöly-hírek

Ismét együtt
Június 29-én délután immár harmadik al-
kalommal rendeztük meg volt pedagógus
kollégáinkkal a hagyományosan nyugdí-
jas-találkozónak hívott rendezvényünket.
Évek óta az utolsó munkanapok egyikén
találkozunk, hiszen már nincsenek diákok,
és az adminisztrációs feladatokkal is vég-
zünk.
Mindig nagyon várjuk ezt a napot, hiszen
jó találkozni és beszélgetni azokkal a volt
kollégákkal, akiknek valamikor sokat je-
lentett iskolánk. Nagyon jó, hogy sokan
visszajönnek, és szeretettel beszélnek az
iskoláról, a gyerekekrõl, azokról a felada-
tokról, amiket a tanítás mellett azért vé-
geztek, hogy iskolánk fejlõdhessen, meg-
újulhasson, és azzá válhasson, ami. Mesél-
nek, visszaemlékeznek, és olyan jó hallgat-
ni a nem is olyan régi történeteket! Mi szí-
vesen hallgatjuk, Õk pedig kíváncsiak a
mai történésekre. A sok változás ellenére a
lényeg, a gyerekek szeretete, oktatása, ne-
velése maradt.
Megemlékezünk olyanokról is, akik már
nem lehetnek közöttünk.
Minden találkozón van valami rendkívüli
is. Most Zsuzsa nénit (Sárosi Györgynét)
ünnepeltük, aki 50 éve szerezte meg máso-
dik diplomáját. A még aktív, volt kollégái
lepték meg egy kis ünnepi megemlékezés-
sel és egy dallal.
A találkozón minden alkalommal igazi jó
hangulat uralkodik, kötetlen beszélgeté-
sek folynak, és sok-sok finomsággal lepjük
meg egymást.
Gyorsan elrepült a délután. Ilyenkor a bú-
csú mindig ugyanaz: jövõre ismét együtt!

MGÁI

Napközis tábor
A „Ha újra itt a nyár…” kezdetû, gyer-
mekkorunkat idézõ dalt így folytatnám:
akkor napközis tábor a Mészöly Géza Ál-
talános Iskolában Sárbogárdon.
Így volt ez az idén is. Hagyomány teremtõ-
dött pár éve: az iskolai szorgalmi idõ vége
nálunk (is) a nyári napközis tábor kezdete.
A szülõi igényeket felmérve két turnust in-
dított az iskolavezetõség június 16-a és
26-a között. A napközis tábori napirendbe
illesztett háromszori étkezés mellett
sok-sok érdekes program várt a gyerekek-
re. Volt itt kincsvadászat az iskola parkjá-
ban, kirándulás és fürdõzés Rétimajorban,
kirándulás a városi könyvtárba, valamint a
Bogárd és Vidéke Hírházba, kézmûves
foglalkozások mészölyös tanár nénikkel és
tanár bácsikkal, a szabad idõben pedig
sok-sok sport és játék, közös pingpongozá-
sok.
Záró gondolatként megállapíthattuk: si-
keres volt a nyári tábor. Ezen felbuzdulva
és bízva a határozott szülõi várakozásban,
bizton állíthatjuk, hogy jövõre is lesz nyári
napközis tábor.
Kellemes nyári szünidõt kívánva lejegyez-
te:

Onosai Tibor (napközis nevelõ)

Sikondai
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„Szemed, füled nyitva legyen!
Legyél te a fókusz”

– Tehetséggondozó tábor Eger környékén –
A Nemzeti Tehetség Program „A hat vagy
nyolc évfolyammal mûködõ középiskolák
tehetségsegítõ programjainak támogatá-
sa” pályázatán 541.000 Ft-ot nyert isko-
lánk (pályázati azonosító: NTP-KKT-B-
14-0015). Az ötnapos tehetséggondozó tá-
bor helyszínéül Maklárt és környékét vá-
lasztottuk.

A nyári szünet elején került sor a tábor le-
bonyolítására. A programra a tanulók már
több hete csoportokban készültek. A tábor
ideje alatt több helyszínen jártak, ahol
megfigyelést végeztek, feladatokat oldot-
tak meg (egyénileg, kisebb-nagyobb cso-
portokban), beszámoltak önálló feladata-
ikról, kísérleteik tapasztalatairól.
A Mátra Múzeumban megismerkedtek a
Mátra növény- és állatvilágával, a gyön-
gyösi állatkertben megtekintették az
oroszlánkölyköket. Egerben idõutazáson
vettek részt. 3D-s moziban a magyar törté-
nelem fõbb eseményei elevenedtek meg a

szemük elõtt, múzeumpedagógiai foglal-
kozás keretében betekintést nyerhettek a
végvári vitézi életbe is. Túráztak a
Szalajka-völgyben. Kalandparkban pró-
bálhatták ki önmagukat. Kapcsolódva a
„2015 a fény nemzetközi éve” kezdemé-
nyezéshez, „Fényes nap!” címmel témana-
pot tartottak – a tanulók bemutatták a fény
szerepét és jelentõségét a biológia, a föld-

rajz, a kémia, a fizika és a mûvészetek terü-
letén. Falitáblákat, PowerPoint-os bemu-
tatókat készítettek a fényrõl, kísérleteket
mutattak be.

Az ismeretek gyarapítása mellett sportol-
tak, közösségépítõ és személyiségfejlesztõ
játékokon vettek részt, közösen fõztek,
grilleztek, tábortûz mellett beszélgettek,
fürödtek a szállás kerti medencéjében.

Az együtt töltött napok hasznosan teltek,
és minden résztvevõ számára felejthetet-
len élményt jelentenek.

PSG

mászás, farönkökön való átkelés, jajveszé-
kelés, patakba csúszás tette ki. Láttuk a
Kõlyukbarlangot, megcsodáltuk a vízesést
és egy forrást. A keddi kalandpark nagy si-
kerének köszönhetõen bátran mentünk
végig a pályán, kevés társunkat a szálláson
hagyva. Ezután elsétáltunk a strandra,
ahol a fürdéshez kedvet kapva élveztük a
jó idõt. Este fáradtan és kicsit szomorúan
pakoltunk össze, tudva, hogy reggel el kell
hagynunk ezt a szép helyet. De ezzel a csü-
törtöki programnak nem volt vége; éjsza-
kai túrára készültünk, megismerkedve az
erdei jelzésekkel. A program folyamán
rengeteg új játékot tanultunk.
Eljött a reggel és búcsút vettünk a szobá-
tól. A csomagok bepakolása után kis idõ-
vel felszálltunk a buszra és Pécsig utazva
felidéztünk minden percet. Városnézés
következett és egy nagy fagyizás. Az Ár-
kádtól a Széchenyi térig sétáltunk, meg-
csodálva a szép épületeket, hallgatva kísé-
rõink szavait egy-egy nevezetességrõl.
Nagy sikere volt a lakatfalnak és az álta-
lunk nem ismert történetnek, miszerint a
kollégista végzõs diákok szekrénylakatju-
kat tették ide ballagásuk után. Aztán „rá-
szoktak” a szerelmespárok is. Ebédünket
az Árkádban fogyasztottuk el, és mindenki
kedve szerint vásárolhatott ajándékot csa-
ládtagjainak egy órán keresztül. Táboro-
zásunk vonatúttal és buszozással zárult.
Cecére érve már ismerõs volt a táj. Szüle-
ink vártak minket.

Rendkívül jó volt ez az 5 nap! A társaság, a
hely, a hangulat, az élmények! Mindenki
örömmel, és egy kicsit fájó szívvel tért ha-
za.
Köszönjük Ági néninek, Judit néninek és
Kati néninek azt a rengeteg türelmet, jó-
szívûséget, élményt és tudást, amit kap-
tunk!

élmények
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Megmentett élet – megmentett lélek
Az alábbi történet arról tanúskodik, hogy
Isten semmit sem bíz a véletlenre, és min-
dig emlékszik arra, amit Õ egy ember éle-
tében elkezdett, még ha 40 év is telt el az-
óta. Azt is meglátod belõle, hogy vannak
döntõ pillanatok, amikor Jézus Krisztusról
bizonyságot kell tennünk.
A beszélgetés olyan ember szobájában
folyt le, aki kétségbeesésében véget akart
vetni életének.
A szakszerû kezelés után a pácienst egy
üdülõbe viszik át. Ott meglátogatja õt egy
evangélista. A ház fõnõvére, egy igazi ke-
resztyén nõ, szomorúan figyeli az embert,
és kéri a lelki gondozót, hadd kísérje el a
beteghez. A beszélgetés során bizonyságot
tesz:
– Segédápolónõ voltam dr. P. klinikáján,
mikor egy nap behoztak hozzám egy 12
éves fiút, Györgyöt. Operálni kellett, de
olyan gyenge volt, hogy a sebész azt mond-
ta: „Ha ilyen állapotban operálnom, ott
marad a mûtõasztalon. Vérátömlesztést
kellene végeznünk. Nõvér, hajlandó vért
adni?” Beleegyeztem. Akkor a vérátöm-
lesztés technikája még gyerekcipõben járt.
Közvetlen vérátömlesztést akartunk csi-
nálni vénából vénába, de nem sikerült. Így
vért vettek tõlem és palackba tették alva-
dás gátlószerrel keverve. Azután a palac-
kot a páciens ágya fölé akasztották, és csö-
vön át, cseppenként engedték a vért a gyer-
mek vénájába. Ezt az eljárást siker koro-
názta. Egy második transzfúzió után
György valamelyest megerõsödött, és
megoperálhatták. Megmentették az éle-
tét. Attól kezdve különösen vonzódott
hozzám, és anyának nevezett. Boldog vol-
tam, hogy gondoskodhattam róla, mert
igen nehezek voltak a családi körülményei.
Mindez negyven éve történt.
– Nõvér – szakította félbe az evangélista –
elmondhatom magának, mi lett néhány év
múlva Györgybõl?
– Természetesen. De Ön akkor már ismer-
te õt?
– Igen. György egy csavargóbandához
csatlakozott. Olyanokhoz, akiket ma huli-
gánoknak neveznénk. Mi hirdettük ezek-
nek az ifjaknak az evangéliumot, mert ná-
luk a durvaság páncélja alatt sokszor igen
nehéz sors rejtõzött. Bizony, sokszor na-
gyon nehéz próbára tették a türelmünket!
Olyankor úgy látszott, minden alkalmat
megragadnak, hogy bennünket bosszant-
sanak és gúnyoljanak. Zavarták az evange-
lizációs összejöveteleket, és olykor még Is-
tent is kigúnyolták. Ennek ellenére meg-
hívtuk õket egy karácsonyi ünnepélyre.
Mindegyikük kapott édességet és egy sálat.
Soha nem felejtem el, hogyan reagált erre
György. Míg pajtásai nevettek és viccelõd-
tek, õ hirtelen arcát a sálba rejtette. Csend-
ben oda mentem hozzá és elvettem a sálat
az arca elõl. Tudni akartam, mi megy vég-
be benne. Zokogott, mint egy gyerek. „Ho-
gyan adhattak ajándékot nekünk, akik
annyit bosszantottuk Önöket?” Azon az

estén György megkapta minden ajándé-
kok közt a legnagyobbat: Jézus Krisztus a
Megváltó lett, és ez teljesen megváltozásá-
nak kezdetét jelentette. Isten kegyelme
számára nincs túl kemény szív, nincs re-
ménytelen eset.
A páciens minden szóra figyelt. Az evangé-
lista és a nõvér egy-egy részletet mondtak
el közös barátjuk életébõl.
A nõvér mélyen megindultan folytatta:
– Telt-múlt az idõ. Elõször boldog voltam,
azután keservesen csalódnom kellett, min-
denek fölött vallásos emberekben, akiktõl
támogatást vártam. Végül egyáltalában
nem hittem már semmiben. Györggyel
azonban tartottam a kapcsolatot, és õ idõ-
rõl idõre figyelmeztetett engem, hogy bíz-
zak Istenben, olvassam a Bibliát, és vegyek
részt az istentiszteleteken. Egy este, mikor
már a kétségbeesés küszöbén voltam, fel-
keresett György. Azt akarta, hogy föltétle-
nül vegyek részt másnap este egy evangeli-
zációs összejövetelen. „Nem, nem megyek
el!” „Anya, föltétlenül el kell kísérned hol-
nap oda!” „György, hagyj békében, más
van a fejemben. Különben sem ér az egész
semmit, nekem már semmi dolgom nincs
Istennel.” „Ide hallgass, anya! Ha úgy tet-
szik, elmehetsz onnan, senki sem fog fel-
tartóztatni. De gyere el legalább egy ne-
gyedórára!” Hogy örömet szerezzek neki,
engedtem, de feltettem magamban, hogy
néhány perc elteltével kimegyek a terem-

bõl. De nem így történt. Alighogy az ige-
hirdetõ elkezdte szolgálatát, úgy tûnt,
mintha egyenesen hozzám szólna. Mintha
jól ismert volna. Miután befejezte Jézus
Igéjének magyarázatát: „Aki énhozzám
jön, azt semmiképpen ki nem vetem” Osz-
ladozni kezdett a hallgatóság, én azonban
mindig a helyemen maradtam.
Ellenállásom teljesen megtört. Megértet-
tem, hogy az Úr Jézus szeret engem, és
nem utasít el magától. Valaki mellém ült,
és néhány magyarázó szót mondott. És ak-
kor Megváltóm karjaiba vetettem magam.
Azóta tudom, hogy az Övé vagyok, és örök
életem van.
A nõvér az ágy szélén a megrendült páci-
enshez fordult:
– Vannak az életben döntõ órák. Ön véget
akart vetni az életének, Isten azonban
visszatartotta. Tudja-e, hogy azon az estén,
amikor György olyan sürgetõen unszolt,
hogy menjek el az összejövetelre, én is be
akartam befejezni az életemet? Isten
azonban nem engedte. Megmentett en-
gem, és azóta boldog vagyok. Hiszi-e, hogy
Õ ma Önnek is bûnbocsánatot és szívbeli
békességet adhat? Neki terve van az Ön
életével is. Egykor megmentette György
életét. Negyven évvel késõbb megmentet-
te az én lelkemet, mert hûségesen kitartott
mellettem, amíg fel nem ismertem benne
Megváltómat!
Kedves olvasó, ez a felszólítás nemcsak ah-
hoz a beteghez szól, hanem hozzád is, aki-
nek most alkalmad van, hogy Jézus Krisz-
tus mellett dönts. Talán kétségbe vagy es-
ve? Csalódtál az életben? Mélységesen
boldogtalan vagy? Képtelen vagy arra,
hogy higgy, eltaszítottan a családodtól
vagy a társadalomtól? Ma azonban így szól
hozzád Jézus:
„Aki énhozzám jön,
azt én nem küldöm el magamtól” (Jn 6,37)
Nem akarod-e te is a karjaiba vetni magad?
„Mert úgy szerette Isten a világot,
hogy egyszülött Fiát adta,
hogy aki hisz Õbenne, el ne vesszen,
hanem örök élete legyen” (Jn 3,16)

Pierre Roth
Forrás: Fiatalok kérdeznek,

Evangéliumi Kiadó

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

Rostás Jánosné
szül.

Orosvári Mária
temetésén részt vettek,

sírjára koszorút, virágot helyeztek,
fájdalmunkban

osztoztak.

Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Takács János
vajtai lakos, régi fociedzõ

77 éves korában, július 6-án
örökre megpihent.

Temetése július 11-én, szombaton,
10 órakor lesz a vajtai temetõben.

Gyászoló család
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Könyvajánló
(Újabb) 100 történelmi tévhit, avagy
amit biztosan tudsz a történelemrõl

– és mind rosszul tudod

Néró felgyújtotta Rómát, a középkorban
azt hitték, hogy a Föld lapos, a hamburger
az amerikai kultúra terméke, Napóleon
alacsony volt... Mindannyian ismerjük a
történelem ezen legendáit – vajon azt is
tudjuk, hogy a történetek java valamilyen
szempontból sántít?

Az olvasó egy könyvesboltban 1 másod-
percnél is kevesebb idõt tölt azzal, hogy
szemügyre vegye a könyv címét és borító-
ját. Ha ez idõ alatt nem fogja meg, akkor
továbbmegy és vissza se néz többet az
adott mûre. A történelmi témájú könyvek
általában konkrét, behatárolt címeket vi-
selnek, ezért az olvasó tudja, mit várhat.
Dr. Hahner Péter, a Pécsi Tudományegye-
tem Újkortörténeti Tanszékének vezetõje
nem bízta a véletlenre a címadást: a törté-
nelmi tévhitek mindkét része nagy sikert
aratott az olvasók körében. A könyvekben
az ismert állításokat meggyõzõ érvekkel
cáfolja meg, s az olvasás során a nagy meg-
lepõdés és csodálkozás lesz rajtunk úrrá.
„Téves adatok, felületes megállapítások,
elavult kutatási eredmények, elsietett ér-
telmezések, rosszindulatú híresztelések,
megszépítõ vagy befeketítõ történelmi le-
gendák, sõt, egyszerû pletykák is akadnak
a kötetekben” - írja a szerzõ.

Különbözõ korokban, különbözõ politikai
nézeteken keresztül a történelmet más-
más szögbõl lehet vizsgálni. Olyan tévhitek
ezek, amelyek valóságként rögzültek, jelen
vannak mind a mai napig a gondolkodás-
ban és az oktatásban is. A könyv 100 olyan
történelmi példát hoz az emberiség kiala-
kulásától egészen a közelmúltig, amelyek
eléggé ismertek, az általános és középisko-
lai történelemoktatás tananyagában rend-
szeresen elõkerülnek. A szerzõ az egyes
korszakok jeles kutatóival konzultálva dol-

gozott könyvén, akik ötletekkel nyújtottak
számára szakmai segítséget. A kötetben
szereplõ száz történelmi tévhit többsége
elõfordul a gimnáziumi történelemtanítás
során is, így a rövid, lényegre törõ magya-
rázatok kitûnõen hasznosíthatók a tanítás
során is. Feltehetjük a kérdést egy-egy „le-
gendával” kapcsolatban, vajon igaz, vagy
nem a tanultak alapján. Egy-egy téma ki-
adható esszékérdésként is dolgozatokban,
vagy akár szorgalmi feladatként is: gyûjtse-
nek a tanulók érveket, helyes-e az állítás
vagy nem. A kötet világos szerkezete, rövid
szövegei és élvezetes stílusa alapján pedig
arra is kiválóan alkalmas, hogy a történe-
lem iránt jobban érdeklõdõ diákoknak,
vagy kollégáinknak is ajánlhassuk.

Hahner Péternek e két könyvön kívül több
érdekes kötete is megjelent: az egyetemen
használatos anyagokon kívül Az USA el-
nökei, A nem létezõ rejtély valamint A
vadnyugat – 20 hõs, 20 talány címû mûveit
is érdemes elolvasni. D.

Zeneajánló
Woodkid:

The Golden Age
Woodkid zenéjét elõször az Assassin’s
Creed játéksorozat Revelations címû ré-
szének promóciós videójában hallottam.
A dal a The Golden Age címû albumon
foglalt helyet Iron néven, melyhez klip is
készült.
Woodkid, azaz Yoann Lemoine 1983-as
születésû francia énekes, grafikus és
videoklip-rendezõ, aki már több, a pop-
szakmában is befutott énekessel dolgozott
együtt. Készített videoklipet Lana Del
Rey-jel, Katy Perryvel, de még Taylor
Swifttel is. Woodkid néven 2011-ben jelent
meg elsõ középlemeze, az Iron EP. 2013.

március 18-án jelent meg a The Golden
Age címû albuma, melyen 13 szám szere-
pel, amik neofolk, barokk pop és
experimental stílusokban íródtak. Zenéi
dobokra alapoznak, így ritmusa lüktetõ, de
van, hogy csak a zongora, a vonósok és a
fúvósok ringatnak lágyan. Minden taktu-
sának súlya van, annyira kreatív, hogy aki
hallgatja, szinte egy egész jelenetet képzel
maga elé, ami hol drámai, hol pedig fel-
emelõ. Szinte bármilyen hangulathoz el le-
het képzelni Woodkid egy-egy szerzemé-
nyét, ezért ajánlom minden korosztály fi-
gyelmébe a The Golden Age címû lemezt.

H. G.

Házasságkötések
A hónap folyamán a következõ párok kötötték össze hivatalosan is

életük fonalát Sárbogárdon:

június 27-én
Jákli Anita (Sárbogárd) és Szagri Péter (Sárbogárd),

július 4-én
Vörös Éva (Sárbogárd) és Kiss Csaba (Sárbogárd).

A neveket az önkormányzat közlése alapján, a házaspárok hozzájárulásával tettük
közzé. Gratulálunk! Sok boldogságot, bõséges gyermekáldást, a nehézségekben

kitartást kívánunk az újdonsült házasoknak!

Szerkesztõség
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Currys cukkinikrémleves
Hozzávalók (2 személyre): 1 db
cukkini, tej, tejföl, só, õrölt
fehér bors, curry, tökmag.
A cukkinit összevágjuk és kevés
vízben megfõzzük. Fûszerez-
zük, öntünk bele kevés tejet.
Botmixerrel pépesítjük. Amikor
kihûlt, egy tálba öntjük, rövid
idõre betesszük a hûtõbe. Kevés
tökmagot megpirítunk, ezzel tálaláskor meghintjük a levest, majd
egy kanál tejfölt is teszünk bele, pici curryt is szórunk rá.

Kolbásszal és cukkinivel töltött
csirkemell

Hozzávalók: 50 dkg csirkemellfilé, 50 dkg sütnivaló bajor
kolbász, 1 közepes cukkini, só, 1 dl tejszín, szárított petrezse-
lyem, õrölt pirospaprika, só, kevés olaj.

Elõsütjük a kolbászokat serpe-
nyõben. Amíg sülnek, felszele-
teljük és lesózzuk a csirkemellet.
Felvágjuk a cukkinit kb. 1-2
cm-es csíkokra, majd kiterítünk
a konyhapultra egy kb. 50 cm-es
darab alufóliát, a közepére rá-
fektetjük a csirkemelleket tégla-
lap alakban, jó közel egymáshoz,
de az alufólia végén maradjon
5-5 cm hely. A megsült kolbá-
szokat hosszában kettévágjuk,

és a fél kolbászkákat pár csík cukkinivel ráhelyezzük a csirkemell-
re. Jó szorosan feltekerjük az egészet hosszában, és megcsavarjuk
a végeit, mint egy nagy szaloncukornak. Ezt addig folytatjuk, amíg
van csirkemell, kolbász és cukkini is. Ezeket nagy tepsire tesszük,
és kb. 35-40 perc alatt 180-200 fokon megsütjük. Ha a hús meg-
sült, vágódeszkára tesszük, 10-15 percet pihentetjük, majd ki-
bontjuk, felvágjuk tetszés szerint. Tejszínes burgonyával tálalom.
Díszítésnek használhatunk szárított petrezselymet és
pirospaprikát.

Cukkinis kuglóf
Hozzávalók: 1 db kb. 25 dkg-os cukkini, 3 tojás, 3 ek tejföl, 3 ek ol-
vasztott vaj, 6 ek cukor, 1 kk sütõpor, 10 dkg dió, 1 citrom reszelt
héja, 15 dkg liszt, 20 dkg porcukor, citromlé.
Megtisztítunk és a reszelõ
nagy lyukán lereszelünk és
enyhén besózunk egy kb. 25
dkg-os cukkinit. 1/4 óra múl-
va alaposan kicsavarjuk a le-
vét. Közben habverõvel
összekeverjük a tojásokat, a
tejfölt, az olvasztott, lehû-
tött vajat, a cukrot, a sütõ-
port. Hozzáadjuk a gorombára vágott diót, egy citrom lereszelt
héját és levét, a cukkinit és kb. 15 dkg lisztet. Összevegyítjük az
egészet, és muffin-, vagy kuglófformába öntjük. A formákat 3/4-ig
töltsük. Elõmelegített sütõben tûpróbáig sütjük. Amikor picit ki-
hûltek, kiszedjük a formákból, és leöntjük a következõ keverék-
kel: a porcukrot elkeverjük annyi citromlével, amennyitõl a cukor
folyós, híg, tejfölszerû lesz.

NAGYMAMA RECEPTJEI CÍMEREK
A kezembe került egy régi pénzdarab, amelyrõl a Rákosi-korszak
állami címere nézett rám. Pontosan az a címer, amelyet 1956. ok-
tóber 23-án a felvonuló fiatalok indulatosan kivágtak a zászló kö-
zepébõl. Búzakoszorú kör alakban keretez egy világoskék felüle-
tet, mely a derûs ég kékségét jelképezi. Felül uralkodik egy ötágú
vörös csillag, a belõle kiinduló sugarak pásztázzák a kékséget. Kö-
zépen lebeg egymást keresztezõen egy kalapács és egy búzaka-
lász. Vagy a kalász hatalmas, vagy a kalapács picike, a méretük
nincs összhangban a valósággal. Az egészet alul összefogja egy ké-
toldalt redõzött, nemzetiszín szalag.
Ha ezt a címert látom, szinte rosszul leszek. Nyilván a Rákosi-kor-
hoz kapcsolódó emlékeim miatt, amely évek 1948-tól 56-ig a ma-
gyar történelem egyik mélypontját jelentették, mert kényszer-
munkatáborok, ártatlan tízezrekkel zsúfolt börtönök, százak
meggyilkolása, a parasztság kifosztása, a munkásság rabszolgává
züllesztése, másfelõl önmagasztaló dicshimnuszok, kötelezõ üte-
mes tapsok idõszaka volt az a kor. De azért is borzongok a címer
láttán, mert szánalomra méltóan és szégyenletesen utánozta a
szovjet címert. Azon is volt búzakoszorú, felül vörös csillag. Közé-
pen a kalapácsot sarló keresztezte, nem hatalmas búzakalász. Ma
nem érti az ember, hogy lehet ennyire megalázkodni, pincsikutyá-
ba átmenni. Nem véletlen, hogy az 56-os forradalom elsõ óráiban
lukas lett minden nemzeti zászló, az emberek lelke nem tûrte ott
középen a Rákosi-címert.
Nem érdekes, hogy az embereknek, ahelyett, hogy kirakatokat
zúztak, villamosokat borogattak, autókat gyújtogattak volna, az
elsõ gondjuk az volt, hogy kivágják a címert? Hát lehet össznépi
módon ennyire utálni egy ábrát, egy képet? Úgy látszik, lehet.
Nem szabad semmibe venni ezeket a szimbólumokat, titokzatos
erejük van. Mitõl van ez az erõ? A népléleknek valamiféle alig ért-
hetõ, vagy talán nem is érthetõ érzetétõl, amely ugyanolyan rejté-
lyes, mint a felhõk mozgása vagy a szelek járása.
A forradalom viharos napjaiban a Kossuth-címert pingálták a
magyar harckocsik oldalára. Aztán amikor a szovjet tankok ágyú-
dörgése közepette, valamikor 1956. november 4-e után Kádár Já-
nos – akit egy ilyen tank hozott valahonnan Pestre – megígérte,
hogy most már visszajön a zászlainkra a Kossuth-címer, majd alig
telt el pár hónap, viszontláttuk a búzakoszorút. Nem kellett sokat
gondolkodni azon, hogy mi van. Ment a nagy szöveg a munkásha-
talomról, demokráciáról, de ott volt a szovjet búzakoszorú (és a
tankágyúk emléke), s ez minden szónál ékesebben beszélt.
Címerek!
Az 1990-es rendszerváltáskor nem következtek be újra zászlólu-
kasztások. Viszont a parlamentben voltak hosszas viták: mi jöjjön
a búzakoszorú helyébe? Kossuth és a korona vitájában ez utóbbi
gyõzött, visszajött a régi koronás címer. Emlékszem: kisiskolás
koromban ezt rajzoltuk az irkalapra. Szeretném remélni, hogy
most már nem lesz a címer terén változás.

L. A.

Csütörtökre eltávolodik tõlünk a ko-
rábbi hidegfront, és ismét anticiklon

alakítja majd idõjárásunkat. Ennek köszönhetõen pénteken, szombaton és
vasárnap is sok napsütésre számíthatunk, az idõnként megnövekvõ go-
molyfelhõkbõl csak vasárnap fordulhat elõ elvétve egy-egy zápor. A
csúcshõmérséklet pénteken éri el mélypontját, ezt követõen ismét egyre
melegebbek lesznek a nappalok, vasárnap délen és nyugaton már 30 fok
körüli értékeket is mérhetünk. Az éjszakák azonban frissnek ígérkeznek, a
fagyzugos helyeken szombaton akár kevéssel 10 fok alatti minimumok is
elõfordulhatnak. Hétfõn elõreláthatólag egy újabb hidegfront érkezik, szór-
ványos záporokkal, zivatarokkal. A front mögött elszórtan még kedden is
kialakulhat zápor, egy-egy zivatar. A hõmérséklet ezúttal nem esik vissza
számottevõen, marad a nyári idõ. www.metnet.hu

Heti idõjárás
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Privatizáció
Oly korban éltünk 74.

Szinte minden megváltozik körülöttünk.
Elkezdõdik a földárverés.
Különös érzés emelgetni a kis táblácskát
az árverésen, nézegetni a birtoktérképe-
ket, hogy jó földet kapjunk. Nagyapám el-
vett földjeiért kárpótlásként édesanyám öt
és fél hektár földet szerez a
Zádori-tanyánál. Az elõttünk lévõ sorban
látom Zichy grófékat, Jánost és Aladárt.
Õk a családi birtokból 3400 hektárra lici-
tálnak. Igaz, hogy ez a régi birtoknak csak
töredéke, mert ennyire jogosultak, de ez is
jelentõs terület. A szünetben megszólítom
õket. János Svájcban magfizikus kutató.
Különös nosztalgiával járja végig gyer-
mekkora helyszíneit, a régi birtokot, a
nagyhörcsöki kastélyt. Õ gazdálkodni nem
jön már haza. A családi birtokot Aladár
kezeli majd. Gyorsan készítek vele inter-
jút. Meglep, hogy azt mondja, Nyugaton az
értelmiségiek baloldaliak, Magyarorszá-
gon meg konzervatívak. Baloldali gróf?
Ugyan már! Mi úgy gondoljuk, hogy a ma-
gyar baloldal azért konzervatív, mert ra-
gaszkodik egy régi rendhez, a kommuniz-
mushoz. A jobboldali értelmiség éppen
ezen akar változtatni.
Tihanyi Laci téeszelnök kezében egész
csokor tábla van. Sok idõs téesztag helyett
is õ licitál. Azok földjeit is õ mûveli majd.
Akkor õ micsoda? Baloldali földbirtokos,
vagy kommunista téeszelnök? Egyre töb-
bet hallani, hogy zsebszerzõdésekkel pró-
bálják megszerezni sokan az idõs tulajdo-
nosok földjeit. Az árveréseken ezért is sok
az ismeretlen, aktatáskás ember. Mond-
ják, hogy ezek ügyvédek, akik mások nevé-
ben licitálnak, és tudják, hogy mi a dörgés.
De nemcsak a földek kerülnek magánkéz-
be, hanem lassan az egész közszolgáltatás.
Jönnek a nagy haszon reményében a kül-
földi befektetõk. A vízre egy francia cég, a
SUEZ ácsingózik. Bogárdon az SZDSZ-es
lobbi mindent elkövet, hogy sikerüljön ne-
kik a térség vizét privatizálni.
A telefonálás modernizálására sincs pénze
az államnak. A MATÁV csak a gerinchá-
lózatot tudja fejleszteni. Hoznak Nagykõ-
rösrõl két darab 1000 vonalas crossbar te-
lefonközpontot, erre köti rá a lakásokat
egy külföldi cég, a Dunatel, õk építik ki a
belsõ hálózatot, és persze õk is számláznak
a lakosoknak. Mindeddig Sárbogárdon és
a környezõ falvakban háború elõtti, kézi
kapcsolású telefonközpontok mûködtek
nagyon kevés elõfizetõvel. Szinte felfogha-
tatlan a változás, hogy ezután kétezer tele-
fonról tárcsázhatunk bárkit a világon. És
egyre több szó esik arról is, hogy a telefon
mellett minden háztartás rákapcsolódhat
a kábeltelevíziós szolgáltatásra, amelyen
ötvennél több magyar és külföldi TV-csa-
torna fogható. Elõkészületben a szenny-
vízberuházás, amit az Európai Unió támo-

gat. Igaz, hogy kényelmesebbé válik az éle-
tünk, a sok infrastrukturális beruházás ál-
tal, mégse vagyunk igazán boldogok e nagy
változástól. És nemcsak azért, mert zakla-
tottabbá válik így az életünk, hanem fõleg
azért, mert mindez súlyos tízezrekbe, szá-
zezrekbe kerül havonta. Csak jönnek, jön-
nek minden hónapban a sárga csekkek, s
mi fizetünk, mint a katonatiszt. Már aki fi-
zet, ha tud, ha nem éppen munkanélküli.
Hogy így közeledünk a fejlett Nyugathoz?
Cifra nyomorúság ez, mint a sorra nyíló be-
vásárlóközpontok végtelen árubõsége és a
határon beözönlõ, használt, nyugati autók
tömege. És mibõl teremtjük elõ azt a ten-
ger pénzt ehhez, amikor egyre-másra
szûnnek meg a munkahelyek? Na, ez az
igazán felfoghatatlan kérdés, amire csak
azok a külföldi pénzemberek tudják a vá-
laszt, akik mindebbõl a hasznot bezsebe-
lik!
Mindeközben eluralkodik a magánéletben
és a közéletben egyaránt a mohóság és a
korrupció. Látványosan megmutatkozik
ez Sárbogárd és térsége gázberuházásá-
ban. Eleinte nehezen megy a gázberuhá-
zás szervezése, mert a lakosoknak jelentõs,
40-50.000 Ft-os önrészt kell vállalniuk csak
azért, hogy a kerítésen belülre kerüljön a
gázcsap. Még többe kerül a bekötés, az új
gáztûzhely, kazán, a bélelt alumínium gáz-
kémény, amit egyedi megbízás alapján ma-
szek szerelõbrigádok építenek be. Ezen is
sokan megszedik magukat. Azzal agitál-
nak a helyi képviselõk, hogy gázzal sokkal
olcsóbb lesz a fûtés, mint fával, vagy szén-
nel, kényelmes, és állandó meleg van télen
a lakásban.
De meddig lesz olcsó a gáz? – kérdezik a
kételkedõk.
A településen kívüli gerincvezetéket a
DDGáz építi. Õk és a bányakapitányság
szorgalmazzák, hogy a településeken belü-
li hálózatot az agárdi Gázszer Bt.-vel épít-
tessék meg az önkormányzatok. Ez a mun-
ka a legzsírosabb falat. Ezt támogatja Sár-
bogárd város vezetése is, fõleg a jegyzõ. A
testület azonban megosztott. A képviselõk
egy csoportja megszédül a nagy lehetõség-
tõl, hiszen egymilliárd forintos üzletrõl van
szó, ezért úgy gondolják, hogy sárbogárdi
helyi vállalkozókkal összefogva õk is meg-
építhetnék a rendszert, még olcsóbban,
mint az agárdi cég. Mert hát ugyan mibõl
tud fenntartani elsõ osztályú focicsapatot a
Gázszer?
Az éjszakába nyúló közmeghallgatáson
olykor az indulatok is elszabadulnak. Ami-
kor a bányakapitány az alkalmilag szerve-
zõdõ csoport szakértelmét, gépekkel való
felszereltségét megkérdõjelezi, Varga Pis-
ta képviselõt elkapja az indulat és zászlót
szegezve ront neki a bányakapitánynak,
hogy felökleli. Alig tudják lefogni.
Látványos az érvelése annak a sárbogárdi
csoportnak, akik a helyi kivitelezés mellett
kardoskodnak. Amellett, hogy olcsóbb
lenne, ezzel a munkával a helyi vállalkozá-
sokat is segítenék. A szemük elõtt ott lebeg
a mesés haszon. Azt számolgatják, hogy
ezen tisztán akár százmilliót lehetne szakí-

tani. Hiába érvelnek a szakemberek, hogy
szakértelem nélkül nem megy, a gépekhez,
anyagvásárláshoz, munkabérekhez szük-
séges indulótõke nélkül az elképzelésük
kivitelezhetetlen, nem tágítanak. És úgy
tûnik, hogy a testületen belül sikerül a sza-
vazáshoz megszerezniük a többséget. Az
újságból értesül a lakosság, hogy milyen
hazárdjáték folyik az õ bõrükre, és egy reg-
gel több százan felvonulnak az ellenzõ
képviselõkkel az élen az önkormányzat
elé, követelve, hogy változtassa meg a tes-
tület a döntését, és ne a hozzá nem értõ he-
lyi vállalkozókkal kísérletezzenek. Pátzay
Pista képviselõ a hangadója a tömegnek.
Feliratokat is készítenek, amelyek tükrö-
zik a lakosság véleményét. Dömök Péter
helyi vállalkozó vízibicikliket gyárt a Bala-
tonra. Erre célozva írják föl az egyik táblá-
ra: „A gáz nem vízibicikli”. A közfelhábo-
rodás miatt meghátrálnak a helyi kivitele-
zésben gondolkodó képviselõk, de azt to-
vábbra se támogatják, hogy a Gázszer le-
gyen a kivitelezõ.

A mindig a saját úton járó abai polgármes-
ter, Kossa Lajos se a Gázszerben gondol-
kodik. Õ látja át igazán a helyzetet, hogy itt
valóban tízmilliókkal, százmilliókkal lehet
olcsóbb a beruházás, ha valóban megver-
senyeztetik a munkát, és nem gondolkod-
nak csupán az agárdi cégben. Felhívja a fi-
gyelmet arra, hogy hívjanak meg a pályáz-
tatásra nagy gyakorlattal rendelkezõ alföl-
di cégeket is. Azok valószínûleg a Gázszer-
nél jóval olcsóbb ajánlatot adnának, mert
ott már lefutott a gázprogram, a munka
meg kell nekik. Ez a javaslat nem tetszik a
DDGáz képviselõjének, aki nyíltan lobbi-
zik a Gázszer mellett, és kilátásba helyezi,
hogy ha más lesz a kivitelezõ, nem fogad-
ják el a munkát, és nem kötik rá a telepü-
lést a gerincvezetékre. Sárbogárd és a déli
települések végül a Gázszert bízzák meg a
munkával. Aba viszont maga pályáztatja
meg a munkát, és valóban jelentõsen ol-
csóbban tudják megépíteni a gázvezeté-
ket, így ott a lakosságnak és az önkormány-
zatnak is sokkal kevesebbet kellett fizet-
nie. A DDGáz sem váltja be a fenyegeté-
sét, és beköti Abát is a gerincvezetékre.

Minden jó, ha a vége jó – mondhatnánk,
hiszen a Gázszer, ha drágábban is, kitûnõ
munkát végzett Sárbogárdon és a déli tér-
ségben. Mégis keserû a szánk íze, mert ké-
sõbb beigazolódik az aggályoskodók jósla-
ta. A gáz árát évrõl évre emelik. Valóban
kényelmes a gázfûtés, állandó meleg van
télen a lakásban, de a 30-40.000 Ft-os havi
gázszámlát egyre többen nem tudják fizet-
ni. Azok járnak szerencsével, akik nem
szedték szét a cserépkályhát, nem dobták
ki a vegyes tüzelésû kazánt, és visszatérhet-
nek a fával, szénnel való fûtésre, mert a fa
és a szén lett az olcsóbb. Igaz, hogy vágni
kell a fát, naponta begyújtani, odafigyelni
rá, no, de legalább addig is mozgunk egy ki-
csit, és nem ülünk naphosszat a TV elõtt,
kapcsolgatva a távirányítót, menekülve
egyik csatornáról a másikra a reklámok
elõl. Folytatom.

Hargitai Lajos
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Baleset a 63-as fõúton
A 63-as fõút sárkeresztúri szakaszán két
személygépkocsi ütközött vasárnap dél-
után. Az Ady Endre utca keresztezõdésé-
ben az egyik autó egy útjelzõ táblát is ki-
döntött, átszakította a szalagkorlátot és a
betonárokban az oldalára fordult. A bal-
esetben senki sem sérült meg. A sárbogár-
di hivatásos tûzoltók áramtalanították a
jármûveket, és az árokban lévõ autót
visszahúzták az útra.

Háznak csapódott egy
autó Sárkeresztúron

A vízelvezetõ árokba ékelõdve egy ház fa-
lának csapódott egy személygépkocsi júli-
us 6-án, hétfõn, délután Sárkeresztúron. A
Vörösmarty úton az autó a vízelvezetõ
árokba hajtott, ahol a hátulja a magasba
emelkedve egy ház falának és tetejének
csapódott. Az épület tetõszerkezete körül-
belül két méter hosszan megrongálódott
és a fala megrepedt. A kerítésbõl két be-
tonoszlop kitörött. A kocsi vezetõjét és
utasát a mentõk kórházba szállították. A
házban senki sem tartózkodott. A sárbo-
gárdi hivatásos tûzoltók visszaállították a
kerekeire az autót és kihúzták az árokból.

Fotó: Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy,
megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

A KATASZTRÓFA-
VÉDELEM HÍREI

SÍC – hírek, eredmények

A végén házi döntõt vívtak

Az idei – 2015. július elsõ hétvégéjén ren-
dezett – hosszú távú egyéni Országos Pá-
lyaíjász Bajnokságon egyesületünkbõl két
fõ, Gilicze Ferenc és Gilicze László szenior
korú „öregek” indultak. Rajtuk kívül rajt-
jogosultsággal rendelkezett Katona Dóri,
de elõre tervezett magánprogramja miatt
ezt az OB-lehetõséget kihagyta, pedig az
idén lehetett volna 20-szoros országos
bajnok.
Mint korábban írtuk, egyesületünk több
tagja nem tudta meglõni az elõírt kvalifiká-
ciós szintet, így felnõtt és kadet korú ver-
senyzõink távol maradtak.
A rangsoroló versenyt Feri nyerte, Laci
második lett, így a kieséses verseny elején a
selejtezõben elkerülték egymást, végül õk
küzdhettek meg a dobogó legmagasabb
fokáért.
A 2015. év szenior pályaíjász országos baj-
noka Gilicze László, II. helyezett Gilicze
Ferenc lett.

A rövid távú serdülõ, gyermek és felnõtt
OB tervezett idõpontja augusztus elsõ hét-
végéje. Reméljük, a siker folytatódik,
felkészülésre fel!

* * *
NEM VONZÓ A SIKER?

NEM VONZÓ A KEMÉNY MUNKA?
Melyik az igaz?

Nagyon kicsi az érdeklõdés a helyi íjászat
iránt, ezért újra közreadjuk:
Egyesületünkbe továbbra is várjuk az íjászat
iránt érdeklõdõ „öregeket” és ifjakat, hölgye-
ket és férfiakat. Olimpiai reflexíj-felszerelést
biztosítunk. (Saját történelmi, longbow, va-
dász, csigás és olimpiai íjjal rendelkezõk je-
lentkezését is várjuk.)

Egyesületünk elérhetõ:
lgilicze@tolna.net.

Egyesületünkrõl többet megtudhattok és
tájékozódhattok a sic.hupont.hu oldalon.

Sárréti Íjász Club Sárbogárd

POZITÍV SZONDA
A járõrök Sárbogárdon intézkedtek az
Ady Endre úton az esti órákban egy 59
éves férfivel szemben 2015. június 30-án.
Az igazoltatás során a tehergépkocsit ve-
zetõ férfinél az alkoholszondás ellenõrzés
pozitív eredményt mutatott, ezért további
ellenõrzés miatt a Sárbogárdi Rendõrka-
pitányságra elõállították, majd szabadon
bocsátották.

HÁZIASSZONYOK „VÁSÁROLNAK”

Az egyik sárbogárdi szupermarketbõl ér-
kezett bejelentés 2015. július 1-jén az esti
órákban, miszerint egy ismeretlen hölgy
lopott az üzletbõl. A kiérkezõ rendõrök
megtekintették a kamerafelvételt, melyen
felismerték az elkövetõt, ezt követõen a
járõrök az 55 éves sárbogárdi hölgyet elõ-
állították a Sárbogárdi Rendõrkapitány-

ságra. Az elkövetõt lopás szabálysértés el-
követése miatt hallgatták meg a rendõrök,
majd szabadon bocsátották.
2015. július 2-án a sárbogárdi járõrök az
egyik helyi szupermarketben intézkedtek,
mivel egy 26 éves sárkeresztúri lakost bolti
lopáson tetten értek – különbözõ élelmi-
szereket próbált fizetés nélkül elvinni. A
tetten ért hölgyet a rendõrök elõállították
a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra, ahol
lopás szabálysértés elkövetése miatt eljá-
rás alá vont személyként hallgatták ki,
majd szabálysértési õrizetbe vették.

KERÉKPÁRTOLVAJOK
RENDÕRKÉZEN

A járõrök 2015. július 2-án a délelõtti órák-
ban Alapról elõállítottak egy 15 éves és egy
18 éves fiút, akik az Alap településen elsza-
porodott kerékpárlopásokkal összefüg-
gésbe hozhatók. A fiatalokat a Sárbogárdi
Rendõrkapitányságra elõállítottak, majd
meghallgatásukat követõen szabadon
bocsátották õket.

Sárbogárdi Rendõrkapitányság

KÉK HÍREK
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Ismét Fejér megye trónján
2010 után 5 év elteltével ismét a megye leg-
jobb csapataként tartják számon a VAX
KE Sárbogárdot.
Ebben az évben kicsit máshogy, az adott
bajnokság megnyerése nélkül sikerült ezt a
címet megszerezni.
2014 nyarán eldõlt, hogy nem lesz külön
Fejér megyei bajnokság, hanem a megyénk
egyesül a Veszprém megyei pontvadászat-
tal és indul szeptembertõl a Veszprém–
Fejér megyei közös rendezésû bajnokság.
A rajtnál kicsit beragadtunk, a Veszprém
Egyetem ellen a nyitó fordulóban kiábrán-
dító vereséget szenvedtünk, majd Nemes-
vámos ellen hazai pályán fordultunk bele
saját késünkbe. Két nagy pofon után kellett
megkezdenünk a felzárkózást. Elsõ gyõzel-
münk idegenben született Alsóörs vendé-
geként, majd a következõ 3 mérkõzésünket
is sikerrel vívtuk meg. Kellett 2-3 meccs,
hogy védekezésünk összeálljon, és támadó-
játékunkban is kezdtek elõjönni látványosabb dolgok.
Az õszi szezon vége felé már egészen jól sikerült játszanunk a baj-
nok Balatonfüred ellen; az idegenbeli, 8 gólos vereség vállalható-
nak mondható. Ezután hazai pályán egy emlékezetes, végletekig
kiélezett mérkõzést sikerült megnyernünk 2 góllal Rácalmás el-
len.
A télen voltak változások. Elhagyta a csapatot két játékos is.
Hegedüs Norbert és Borostyán János a rivális Nemesvámos csa-
patához igazolt. Hegedüs személyében a védekezésbõl fontos
láncszem esett ki.
A tavaszra az NB II-es Simontornya elleni felkészülési mérkõzé-
sekkel hangolódtunk. Ezeknek a derbiknek szemmel látható kö-
vetkezményei voltak. A tavaszi nyitó mérkõzésen az addig veret-
len Veszprém Egyetem ellen mindössze 2 góllal maradtunk alul,
és szinte végig mi vezettünk. Hatalmas elõrelépés volt ez az õszi
12 gólos vereséghez képest. Következett a nemesvámosi „hábo-
rú”, ahol igencsak vitatható körülmények között szenvedtünk
szintén 2 gólos vereséget. Szerencsétlenül kezdõdött ez a fél sze-
zon, ennek ellenére egy mentálisan és fejben is jobban összesze-
dett csapatot láthatott a közönség. A folytatásban szépen hoztuk
a kötelezõket, igaz, voltak olyan mérkõzések, amikor kicsit elké-
nyelmesedtünk. Például Õsi ellen itthon gyenge játékkal csak 2
góllal tudtunk gyõzni.
A szezon utolsó 2-3 fordulójában viszont volt visszaesés játékunk-
ban. Várpalotán nem várt döntetlent értünk el, egy nagyon gyen-
ge színvonalú találkozón, Balatonfüred ellen pedig otthon kap-
tunk ki nagy arányban, ami kicsit önbizalompusztító is lehetett
volna. Majd következett az utolsó forduló és a szezon legfonto-
sabb mérkõzése. Az õsi rivális Rácalmáshoz látogattunk. Végig
vezetve, igen komoly játékvezetõi szembeszélben játszva sikerült
minimális gyõzelmet aratnunk. Mint kiderült, ez a gyõzelem je-
lentette csaptunk fennállásának 2. Fejér megyei bajnoki címét,
mivel Õsi megtette nekünk azt a szívességet, hogy az elmaradott
mérkõzésen legyõzte a rácalmásiakat. A Veszprém–Fejér megyei
bajnokságban elért 4. helyezésünk elég volt arra, hogy magunk
mögé utasítsuk az összes Fejér megyei riválisunkat.
Összességében egy izgalmas és jónak mondható szezonon va-
gyunk túl. Voltak igazán jó mérkõzéseink, ahol igazi csapatként
küzdve sikerült gyõzelmeket elérnünk. Komoly fegyverténynek
lehet nevezni, hogy az egész bajnokságban mi kaptuk a legkeve-
sebb gólt (488). Azonban voltak olyan meccseink, amikor tudá-
sunk alatt teljesítettünk, de ez mindenkivel elõfordul, hiszen em-
berbõl vagyunk mi is.

Játékoskeretünk évrõl évre
csökken mind minõségben,
mind mennyiségben. Ennek
függvényében a 4. hely ebben az
erõs bajnokságban nem számít
rossz eredménynek. Azonban
ha azt nézzük, hogy még egy
gyõzelemmel már az elõkelõ 3.
helyen sikerült volna végez-
nünk, akkor elmondhatjuk: a
szerencsével sok esetben hadi-
lábon álltunk.
Új igazolásaink közül Pordán
István védekezésben nagy segít-
ség volt, a fiatal Horváth István
pedig a jövõ reménysége lehet klubunk számára. A következõ sze-
zonban hasonlóan nehéz dolgunk lesz.

A 2014/15-ös Fejér megyei bajnokcsapat tagjai:
Németh I. Tamás, Németh II. Tamás, ifj. Bodoki György,
Goldberger Marcell, Iker József, Kaló Péter, Sohár Máté, Boros-
tyán János, Hegedüs Norbert, Oláh Levente, Szilveszter János,
Szabó József Zsolt, Várady-Szabó Márton, Varga Roland,
Vorsléger Zoltán, Horváth István, Pluhár Tamás, Pordán István,
Suplicz István, Rehák Tamás.
Vezetés és szakmai stáb: Bodoki György (elnök, edzõ), Takács
Lajos (edzõ), Rehák Sándor (szakosztályvezetõ), Pluhár Istvánné
(mûködésért felelõs vezetõ).
Szurkolóinknak és támogatóinknak köszönjük a támogatást!
Szeptembertõl újra találkozunk!
HAJRÁ, SÁRBOGÁRD!

Rehák Tamás

A bajnokság végeredménye:
1. Balatonfüredi KSE II. 20 18 1 1 713 496 217 37
2. Veszprém Egyetemi SC II. 20 17 2 1 649 515 134 36
3. Nemesvámos 20 12 3 5 578 515 63 27
4. VAX KE Sárbogárd 20 11 2 7 523 488 35 24
5. Rácalmás SE 20 11 2 7 605 596 9 24
6. Õsi Boys 20 11 0 9 635 608 27 22
7. Martonvásári KSE 20 6 2 12 496 566 -70 14
8. Tapolca VSE 20 5 4 11 529 652 -123 14
9. Alsóörsi SE 20 4 1 15 500 580 -80 9
10. Várpalotai BSK II. 20 4 1 15 588 669 -81 9
11. Bicskei TC 20 2 0 18 446 577 -131 4
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Július 11., SZOMBAT
M1: 5.55 Ma reggel 8.15 Rúzs és selyem 9.00 Ma dél-
elõtt 9.15 Világ 10.15 Esély 12.00 Híradó 12.45 Ma
délután 13.15 Tessék! 14.15 4kerék 15.15 Kárpát Exp-
ressz 16.15 Világ 17.15 Tessék! 18.00 Híradó 18.30
Ma este 22.00 Ma éjjel 0.05 Éjszakai program
Duna TV: 4.15 Hazajáró 4.50 Zegzugos történetek
5.15 Akadálytalanul 5.50 Hajnali gondolatok 6.00 Me-
sélõ cégtáblák 6.30 Vízitúra 7.00 Híradó 7.20 Hogy
volt!? 8.15 Herman Ottó, az utolsó magyar polihisztor
9.15 Egy rendõrkutya kalandjai: Karácsonyi történet
10.45 A világörökség kincsei 11.00 Építészkorzó 11.30
Csodabogár 12.00 Híradó 12.50 Túraautó-magazin
13.15 Térkép 13.45 Nyugaton a helyzet változatlan
16.00 Balatoni nyár 18.00 Híradó 18.30 Szerencse-
szombat 19.30 Meseautó 21.10 Egy gésa emlékiratai
23.35 8 és 1/2 1.55 Meseautó 3.35 Vízitúra 4.00
Csodabogár 4.30 Építészkorzó 4.55 Táncvarázs
RTL KLUB: 6.10 Top Shop 6.40 Kölyökklub 9.55 Ízes
élet 10.20 Teleshop 11.10 Kalandor 11.35 Street
Kitchen 12.05 Egy rém modern család 13.00 Nevelés-
bõl elégséges 13.55 A harc törvénye 16.00 Született
bankrablók 18.00 Híradó 18.50 Fókusz Plusz 19.10 Mi-
rõl álmodik a lány? 21.10 A 13. harcos 23.05 Miss
Március 0.55 Ötös szövetség 2.55 Castle 4.05 Gálvöl-
gyi-show 4.35 Egon és Dönci – Mindenütt jó, de leg-
jobb otthon 5.45 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Teleki Sámuel útján 6.25 TV2 matiné 8.30
Állati dokik 9.00 Astro-világ 10.10 Babavilág 10.40
Kandász Travel 11.45 Pimasz úr ott alszik 12.55 Kasza!
14.00 Kuzey Güney – Tûz és víz 16.00 Columbo 18.00
Tények 19.00 Jöttünk, láttunk, visszamennénk 2.
21.40 Herkules legendája 23.40 Eden Lake – Gyilkos
kilátások 1.40 Sportos 1.55 A férjem védelmében 2.40
90210 3.20 13-as raktár 4.05 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 tudo-
mány 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 Sportvi-
lág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10
Kabaré 0.10 Éjszaka

Július 12., VASÁRNAP
M1: 5.55 Ma reggel 8.15 Esély 9.00 Ma délelõtt 9.15
Kék bolygó 10.15 Kárpát Expressz 12.00 Híradó 12.45
Ma délután 13.15 4kerék 14.15 Itthon vagy! 15.15
Rúzs és selyem 16.15 Tessék! 17.15 4kerék 18.00 Hír-
adó 18.30 Ma este 22.00 Ma éjjel 0.05 Éjszakai
program
Duna TV: 5.50 Hajnali gondolatok 5.55 Vatikáni híradó
6.20 „Így szól az Úr!” 6.25 Református riportok 7.00
Híradó 7.25 Hogy volt!? 8.25 A világörökség kincsei
8.40 Ízõrzõk 9.10 Isten kezében 9.35 Engedjétek hoz-
zám… 9.45 Katolikus krónika 10.10 Új nemzedék
10.35 Baptista magazin 11.05 Az utódok reménysége
11.30 Mai hitvallások 12.00 Híradó 12.40 TS – Sport7
13.10 A harapós férj 14.35 Forró mezõk 16.05 Balatoni
nyár 18.00 Híradó 19.35 Rámenõs páros 19.30 Neve-
letlen hercegnõ 21.25 Az idõk végezetéig 23.05 Túra-
autó-vb 0.40 DTM-futamok 2.05 Egy gésa emlékiratai
4.25 Szerelmes földrajz 4.55 Aranyfeszt
RTL KLUB: 6.10 Top Shop 6.40 Kölyökklub 10.05
Teleshop 10.55 A Muzsika TV bemutatja: Mert min-
denkiben van muzsikus lélek 11.25 4ütem 12.00 Hazug
csajok társasága 13.55 Mirõl álmodik a lány? 16.05 Dr.
Dolittle: Millió dolláros szõrmókok 18.00 Híradó 18.50
Cobra 11 19.50 Egy boltkóros naplója 21.50 A testõr
0.00 Portré 0.30 Egy boltkóros naplója 2.30 Castle
3.10 Cobra 11 4.00 Dr. Tóth 4.45 Reflektor 5.00
Barátok közt
TV2: 6.00 Teleki Sámuel útján 6.25 Tv2 matiné 8.25
Nagy vagy, Kecskemét! 8.55 Több mint TestÕr 9.25
Astro-világ 10.35 ÁllatoZoo 11.05 Apaütõk 11.55
Stahl konyhája 12.25 Knight Rider 13.30 Walker, a te-
xasi kopó 15.35 Közös többszörös 18.00 Tények 19.00
Dick és Jane trükkjei 21.00 Újrakezdõk – Szerelmes

szingli szittert keres 23.00 Solo a tökéletes fegyver
1.00 Kivonulás a Paradicsomba 2.05 Sportos 2.15
Psych – Dilis detektívek 2.55 Haláli zsaruk 3.35 Mrs.
Klinika 4.20 Psych – Dilis detektívek 5.05 Csapdába
csalva 5.35 13-as raktár
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Hajnali – Népzene 5.30 Hatá-
rok nélkül 6.00 Vasárnapi újság 8.25 Hõsök naptára
8.35 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 9.30 Korkóstoló –
Gasztro magazin 10.04 Evangélikus istentisztelet közv.
11.04 Gondolat-jel 12.00 Krónika 12.22 Sportvilág
12.30 Harminc perc alatt a Föld körül 13.05 G7 – Gaz-
dasági magazin 13.30 Alma és fája 14.05 Szonda
14.35 Oxigén 15.00 Hírek 15.05 Hangalbum 15.30 A
Metro Klubtól a Szigetig 16.00 Vasárnap délután 17.05
Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 17.55 Hõsök
naptára 18.05 Sportvilág 18.30 Határok nélkül 19.05
Sportvilág 19.30 Családi sáv 19.40 Mese 19.50 Zene
20.05 Irodalmi újság 20.30 Sportvilág 20.55 Vers nap-
ról napra 21.05 Rádiószínház 21.55 Zene 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek 23.05
Sport 23.10 Egy hazában 0.10 Éjszaka

Július 13., HÉTFÕ
M1: 5.55 Ma reggel 9.00 Ma délelõtt 9.15 Magyar gaz-
da 10.15 Kék bolygó 12.00 Híradó 12.45 Ma délután
13.15 Kárpát Expressz 14.15 Unió28 15.15 Minden tu-
dás 16.15 Kék bolygó 17.15 Magyar gazda 18.00 Hír-
adó 18.30 Ma este 22.00 Ma éjjel 0.05 Éjszakai
program
Duna TV: 5.50 Hajnali gondolatok 6.00 Roma magazin
6.30 Domovina 7.00 Híradó 7.25 Az élet sava-borsa
8.15 Jamie Oliver: Olasz kaják 8.40 Don Matteo 9.40 A
szenvedélyek lángjai 10.30 A hegyi doktor – Újra ren-
del 11.15 Az élet sava-borsa 12.00 Híradó 12.45 Jamie
30 perces kajái 13.15 Kívánságkosár 15.15 Charlie,
majom a családban 16.00 Balatoni nyár 18.00 Híradó
18.40 Don Matteo 19.45 A hegyi doktor – Újra rendel
20.35 Kékfény 21.40 J.A.G. – Becsületbeli ügyek
22.30 Tetthely 0.05 Kis nagy ember 2.25 Az idõk
végezetéig 4.00 Magyar elsõk
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok!
7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet
9.40 Reflektor 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow
12.45 Reflektor 13.00 Dr. Tóth 14.00 Fókusz 14.40 Éj-
jel-nappal Budapest 15.55 Castle 16.50 A szerelem
foglyai 18.00 Híradó 18.50 Fókusz 19.25 Éjjel-nappal
Budapest 20.45 Barátok közt 21.20 Dr. Csont 23.25
Híradó 23.55 Gyilkos elmék 1.00 Reflektor 1.15 Chuck
2.45 Teresa 3.30 Gálvölgyi-show 4.00 Dr. Tóth 4.45
Reflektor 5.00 Barátok közt
TV2: 6.20 Mokka 9.25 Stahl konyhája 9.35 Babaper-
cek 9.45 TeleShop 10.45 Astro-Világ 12.00 Tények
12.25 Aktív 12.55 Sherlock és Watson 13.55 Magán-
nyomozók 14.55 Az én bûnöm 16.00 Emlékezz, Reina
17.00 Fiorella 18.00 Tények 19.30 Jóban-Rosszban
20.15 Irigy Hónaljmirigy Show 21.20 Hal a tortán
22.30 Cápa 4. – A cápa bosszúja 0.30 Tények 1.15 Ak-
tív 1.35 Sportos 1.50 Ezo.TV 2.55 Zsaruvér 4.25 Sher-
lock és Watson 5.05 Csapdába csalva 5.35 13-as
raktár
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.55 Hõsök
naptára 9.00 Napközben 10.50 Hangtár 11.05 A hely
11.35 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág
12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.25 Zene 13.30 Az
evangélikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35
Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Rendszerváltók – 1989.
15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30
Krónika 17.50 Sportvilág 17.55 Hõsök naptára 18.00
Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25
Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50
Mese 20.00 Krónika 20.10 Belépõ – Kulturális magazin
20.50 Vers napról napra 21.05 Sportvilág 21.30 Rádió-
színház 21.55 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.30 A nap történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05
Sport 23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Július 14., KEDD
M1: 5.55 Ma reggel 9.00 Ma délelõtt 9.15 Summa
10.15 Élõ egyház 12.00 Híradó 12.45 Ma délután 13.15
Kék bolygó 14.15 Világ 15.15 Magyar gazda 16.15 Élõ
egyház 17.15 Summa 18.00 Híradó 18.30 Ma este
22.00 Ma éjjel 0.05 Éjszakai program
Duna TV: 4.20 Hazajáró 4.50 Zegzugos történetek
5.20 Akadálytalanul 5.50 Hajnali gondolatok 6.00

Srpski Ekran 6.25 Unser Bildschirm 7.00 Híradó 7.25
Az élet sava-borsa 8.10 Jamie Oliver: Olasz kaják 8.40
Don Matteo 9.40 A szenvedélyek lángjai 10.30 A hegyi
doktor – Újra rendel 11.15 Az élet sava-borsa 12.00
Híradó 12.45 Jamie Oliver: Olasz kaják 13.15 Kíván-
ságkosár 15.15 Charlie, majom a családban 16.00 Ba-
latoni nyár 18.00 Híradó 18.35 Don Matteo 19.40 A he-
gyi doktor – Újra rendel 20.35 Párizsi helyszínelõk
21.30 Levelek Júliának 23.15 Örökség 0.00 Tetthely
1.40 Magyar elsõk 2.00 Magyar történelmi arckép-
csarnok 2.30 Szerelmes földrajz 3.00 Pannon expressz
3.30 Hagyaték 3.55 Határtalanul magyar
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok!
7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet
9.40 Reflektor 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow
12.45 Reflektor 13.00 Dr. Tóth 14.00 Fókusz 14.40 Éj-
jel-nappal Budapest 15.55 Castle 16.50 A szerelem
foglyai 18.00 Híradó 18.50 Fókusz 19.25 Éjjel-nappal
Budapest 20.45 Barátok közt 21.20 Ne csókold meg a
menyasszonyt! 23.15 Híradó 23.50 Tökéletes célpont
0.50 Nevelésbõl elégséges 1.20 Reflektor 1.35 A Mu-
zsika TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek 2.00 Teresa
3.35 Gálvölgyi-show 4.00 Dr. Tóth 4.45 Reflektor 5.00
Barátok közt
TV2: 6.20 Mokka 9.25 Stahl konyhája 9.35 Babaper-
cek 9.45 TeleShop 10.45 Astro-világ 12.00 Tények
12.25 Aktív 12.55 Sherlock és Watson 13.55 Magán-
nyomozók 14.55 Az én bûnöm 16.00 Emlékezz, Reina
17.00 Fiorella 18.00 Tények 19.30 Jóban-Rosszban
20.15 Irigy Hónaljmirigy Show 21.20 Hal a tortán
22.30 Hawaii Five-0 23.35 Last Resort – A belsõ ellen-
ség 0.30 Tények 1.20 Aktív 1.40 Sportos 1.55 Ezo.TV
2.55 Telitalálat 4.45 Aktív 5.05 Csapdába csalva 5.35
13-as raktár
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.20 100 éve
történt 8.55 Hõsök naptára 9.00 Napközben 10.50
Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádió-
színház 13.25 Zene 13.30 A római katolikus egyház fél-
órája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika
15.10 XX. századi történelem 15.35 Közelrõl 16.40
Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika 17.50 Sport-
világ 17.55 Hõsök naptára 18.00 Ütközõ 18.30 Határok
nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30
Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika
20.10 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról
napra 21.05 Sportvilág 21.30 Rádiószínház 21.55 Zene
22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei
22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10
Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Július 15., SZERDA
M1: 5.55 Ma reggel 9.00 Ma délelõtt 9.15 Profit7
10.15 Iskolapad 12.00 Híradó 12.45 Ma délután 13.15
Élõ egyház 14.15 Esély 15.15 Summa 16.15 Iskolapad
17.15 Profit7 18.00 Híradó 18.30 Ma este 22.00 Ma éj-
jel 0.05 Éjszakai program
Duna TV: 4.25 Hazajáró 4.55 Zegzugos történetek
5.20 Akadálytalanul 5.50 Hajnali gondolatok 6.00 Hor-
vát krónika 6.30 Ecranul nostru 7.00 Híradó 7.25 Az
élet sava-borsa 8.10 Jamie Oliver: Olasz kaják 8.40
Don Matteo 9.40 A szenvedélyek lángjai 10.30 A hegyi
doktor – Újra rendel 11.15 Az élet sava-borsa 12.00
Híradó 12.45 Jamie vidéki konyhája 13.15 Kívánság-
kosár 15.15 Charlie, majom a családban 16.00 Balato-
ni nyár 18.00 Híradó 18.40 Don Matteo 19.40 A hegyi
doktor – Újra rendel 20.30 Szabadság tér ’89 21.25
Szerelem és vérbosszú 22.20 Római helyszínelõk
23.20 Aranyfeszt 0.15 Szerelmi bûnök 2.05 Levelek
Júliának 3.50 Határtalanul magyar
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok!
7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet
9.40 Reflektor 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow
12.45 Reflektor 13.00 Dr. Tóth 14.00 Fókusz 14.40 Éj-
jel-nappal Budapest 15.55 Castle 16.50 A szerelem
foglyai 18.00 Híradó 18.50 Fókusz 19.25 Éjjel-nappal
Budapest 20.45 Barátok közt 21.20 Szulejmán 22.30
Híradó 22.50 Döglött akták 0.00 Egy rém modern csa-
lád 0.25 Reflektor 0.45 Bombaüzlet 2.45 Teresa 3.30
Gálvölgyi-show 4.00 Dr. Tóth 4.45 Reflektor 5.00
Barátok közt
TV2: 6.20 Mokka 9.25 Stahl konyhája 9.35 Babaper-
cek 9.45 TeleShop 10.45 Astro-világ 12.00 Tények
12.25 Aktív 12.55 Sherlock és Watson 13.55 Magán-
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Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb

médiafigyelõje, az

»OBSERVER«
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1139 Budapest, Frangepán utca 7.
Tel.: +36 1 303 47 38
Fax: +36 1 303 47 44

Email: ugyfelkapcsolat@observer.hu

MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓ-
TÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁR-
BOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIK-
LÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csator-
nán, a 93 Mhz-es frekvencián, valamint az
LRT-COM hálózatán a C7-es csatornán, a 189,25
MHz-es frekvencián.

Július 10., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet: Beszélge-
tés Szabó Imrével 7. rész 13.00 és 18.00 Lapszemle
19.00 Interjú Gödör Bence kézilabdázóval (13p), Szent
László-napi koncert (87p), Sándor Levente búcsúja
(94p) 23.00 és 0.00 Lapszemle

Július 11., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: VAX KE
Sárbogárd kézilabda-mérkõzés (ism. 70p) 13.00 Lap-
szemle 14.00 Interjú Gödör Bence kézilabdázóval
(13p), Szent László-napi koncert (87p), Sándor Leven-
te búcsúja (94p) 18.00 Lapszemle 19.00 Interjú Kapi-
tány Hilda tûzzománckészítõvel (40p), A pedagógiai
szakszolgálat konferenciája (101p), Alapi férfikonfe-
rencia 23.00 és 0.00 Lapszemle

Július 12., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Interjú Gödör Ben-
ce kézilabdázóval (13p), Szent László-napi koncert
(87p), Sándor Levente búcsúja (94p) 14.00 Interjú Ka-
pitány Hilda tûzzománckészítõvel (40p), A pedagógiai
szakszolgálat konferenciája (101p), Alapi férfikonfe-
rencia 19.00 Hitélet: Beszélgetés Szabó Imrével 8.
rész 23.00 és 0.00 Heti híradó

Július 13., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet: Beszélge-
tés Szabó Imrével 8. rész 13.00 és 18.00 Heti híradó
19.00 Alapi férfikonferencia (ism. 54p), Pörköltfeszti-
vál Sárbogárdon (ism. 64p), Fafaragótábor
Sárszentmiklóson (49p) 23.00 és 0.00 Heti híradó

Július 14., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: VAX KE Sár-
bogárd kézilabda-mérkõzés (ism. 70p) 13.00 és 18.00
Heti híradó 19.00 Színjátszó-találkozó 1. rész (ism.
67p), Nyárköszöntõ koncert Sárszentmiklóson (ism.
58p), Interjú Molnár Viktória kézilabdázóval (18p)
23.00 és 0.00 Heti híradó

Július 15., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Alapi férfikonfe-
rencia (ism. 54p), Pörköltfesztivál Sárbogárdon (ism.
64p), Fafaragótábor Sárszentmiklóson (49p) 13.00
Heti híradó 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport
23.00 és 0.00 Lapszemle

Július 16., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport 13.00 és
18.00 Lapszemle 19.00 Hitélet: Beszélgetés Szabó
Imrével 8. rész 23.00 és 0.00 Lapszemle

***

Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25)
508 901. A Lapszemle és a Heti híradó megtekint-
hetõ 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 fenntart-
juk. 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.

nyomozók 14.55 Az én bûnöm 16.00 Emlékezz, Reina
17.00 Fiorella 18.00 Tények 19.30 Jóban-Rosszban
19.50 Skandinávlottó-sorsolás 20.15 Irigy Hónaljmi-
rigy Show 21.20 Hal a tortán 22.30 Sherlock és
Watson 23.35 Lángoló Chicago 0.40 Tények 1.25 Ak-
tív 1.45 Sportos 2.00 Ezo.TV 3.00 A császárok klubja
4.50 Aktív 5.05 Csapdába csalva 5.35 13-as raktár
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.55 Hõsök
naptára 9.00 Napközben 10.50 Hangtár 11.05 A hely
11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág
12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.25 Zene 13.30 A
református egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35
Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Megújuló értékeink 15.35
Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika
17.50 Sportvilág 17.55 Hõsök naptára 18.00 Ütközõ
18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért
szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese
20.00 Krónika 20.10 Belépõ – Kulturális magazin 20.50
Vers napról napra 21.05 Sportvilág 21.30 Rádiószínház
21.55 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A
nap történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport
23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Július 16., 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 Iskola-
pad 14.15 Rúzs és selyem 15.15 Profit7 16.15 Unió28
17.15 Kosár 18.00 Híradó 18.30 Ma este 22.10 Ma éj-
jel 0.05 Éjszakai program
Duna TV: 4.20 Hazajáró 4.50 Zegzugos történetek
5.20 Akadálytalanul 5.50 Hajnali gondolatok 6.00
Slovenski utrinki 6.30 Alpok–Duna–Adria 7.00 Híradó
7.25 Az élet sava-borsa 8.10 Jamie vidéki konyhája
8.40 Don Matteo 9.40 A szenvedélyek lángjai 10.25 A
hegyi doktor – Újra rendel 11.15 Az élet sava-borsa
12.00 Híradó 12.45 Jamie vidéki konyhája 13.15 Kí-
vánságkosár 15.15 Charlie, majom a családban 16.00
Balatoni nyár 17.45 Szerencse Híradó 18.00 Híradó
18.35 Don Matteo 19.40 A hegyi doktor – Újra rendel
20.30 Szívek doktora 21.25 Ne ébreszd fel az alvó zsa-
rut! 23.00 kult.hu 23.30 A rejtélyes XX. század 0.00 A
Skorpió megeszi az ikreket reggelire 1.35 Szerelmi
bûnök 3.25 Szerelmes földrajz 3.50 Határtalanul
magyar
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok!
7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet
9.40 Reflektor 10.05 Top Shop 11.45 Asztroshow
12.45 Reflektor 13.00 Dr. Tóth 14.00 Fókusz 14.40 Éj-
jel-nappal Budapest 15.55 Castle 16.50 A szerelem
foglyai 18.00 Híradó 18.50 Fókusz 19.25 Éjjel-nappal
Budapest 20.45 Barátok közt 21.20 CSI: A helyszínelõk
22.25 Híradó 22.45 Gyilkos elmék 23.55 A nap árnyé-
kos oldalán 1.30 Reflektor 1.45 Teresa 3.30 Gálvöl-
gyi-show 4.00 Dr. Tóth 4.45 Reflektor 5.00 Barátok
közt
TV2: 6.20 Mokka 9.25 Stahl konyhája 9.35 Babaper-
cek 9.45 TeleShop 10.45 Astro-világ 12.00 Tények
12.25 Aktív 12.55 Sherlock és Watson 13.55 Magán-
nyomozók 14.55 Az én bûnöm 16.00 Emlékezz, Reina
17.00 Fiorella 18.00 Tények 19.30 Jóban-Rosszban
20.15 Irigy Hónaljmirigy Show 21.20 Hal a tortán
22.30 Doktor Rush 23.35 Ügyféllista 0.40 Tények 1.25
Aktív 1.45 Sportos 1.55 Ezo.TV 2.55 A nagy umbulda
4.30 Sherlock és Watson 5.05 Csapdába csalva 5.35
13-as raktár
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.08 Igézõ 5.11. Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.55 Hõsök
naptára 9.00 Napközben 10.50 Hangtár 11.05 A hely
11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág
12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.25 Zene 13.30 A

római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások
14.35 Tér-Idõ 15.00 Hírek 15.05 Alma és fája 15.35 Kö-
zelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika
17.50 Sportvilág 17.55 Hõsök naptára 18.00 Ütközõ
18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért
szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese
20.00 Krónika 20.10 Belépõ – Kulturális magazin 20.50
Vers napról napra 21.05 Sportvilág 21.30 Rádiószínház
21.55 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A
nap történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport
23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Július 17., PÉNTEK
M1: 5.55 Ma reggel 9.00 Ma délelõtt 9.15 Itthon vagy!
10.15 Minden tudás 12.00 Híradó 12.45 Ma délután
13.15 Unió28 14.15 Tessék! 15.15 Kosár 16.15 Min-
den tudás 17.15 Itthon vagy! 18.00 Híradó 18.30 Ma
este 22.00 Ma éjjel 0.05 Éjszakai program

Duna TV: 4.20 Hazajáró 4.50 Zegzugos történetek
5.15 Akadálytalanul 5.50 Hajnali gondolatok 6.00 Élet-
kerék 6.30 Öt kontinens 7.00 Híradó 7.25 Az élet sa-
va-borsa 8.10 Jamie vidéki konyhája 8.45 Don Matteo
9.40 A szenvedélyek lángjai 10.30 A hegyi doktor –
Újra rendel 11.15 Az élet sava-borsa 12.00 Híradó
12.45 Jamie vidéki konyhája 13.15 Kívánságkosár
15.15 Charlie, majom a családban 16.00 Balatoni nyár
18.00 Híradó 18.35 Don Matteo 19.40 A hegyi doktor –
Újra rendel 20.40 Brown atya 21.35 Columbo 22.50
Mérgezett toll 0.25 Ne ébreszd fel az alvó zsarut! 2.05
Magyar elsõk 2.25 Magyar történelmi arcképcsarnok
2.55 Szerelmes földrajz 3.25 Pannon expressz 3.55 Ha-
tártalanul magyar

RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok!
7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet
9.40 Reflektor 11.45 Asztro-show 12.45 Reflektor
13.00 Dr. Tóth 14.00 Fókusz 14.40 Éjjel-nappal Buda-
pest 15.55 Castle 16.50 A szerelem foglyai 18.00 Hír-
adó 18.50 Fókusz 19.25 Éjjel-nappal Budapest 20.45
Barátok közt 21.20 Szökevényszerelem 23.55 Híradó
0.25 A fõnök 1.30 Reflektor 1.45 Street Kitchen 2.10
Kalandor 2.30 4ütem 3.00 Teresa 3.20 Gálvölgyi-show
4.00 A nagy svindli

TV2: 6.20 Mokka 9.25 Stahl konyhája 9.35 Babaper-
cek 9.45 TeleShop 10.45 Astro-világ 12.00 Tények
12.25 Aktív 12.55 Sherlock és Watson 13.55 Magán-
nyomozók 14.55 Az én bûnöm 16.00 Emlékezz, Reina
17.00 Fiorella 18.00 Tények 19.30 Jóban-Rosszban
20.10 Irigy Hónaljmirigy Show 21.20 Hal a tortán
22.30 Hazudj, ha tudsz! 23.35 Kettõs ügynök 0.35 Té-
nyek 1.20 Aktív 1.40 Sportos 1.55 Ezo.TV 2.55 Ringer
– A vér kötelez 3.40 A törvény embere 5.10 Babavilág
5.35 Super Car

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.20 100 éve
történt 8.55 Hõsök naptára 9.00 Napközben 10.50
Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádió-
színház 13.25 Zene 13.30 A metodista egyház félórája
14.05 Történet hangszerelve 14.35 Tér-Idõ 15.00 Kró-
nika 15.10 Regényes történelem 15.35 Közelrõl 16.40
Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika 17.50 Sport-
világ 17.55 Hõsök naptára 18.00 Ütközõ 18.30 Határok
nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30
Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika
20.10 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról
napra 21.05 Sportvilág 21.30 Rádiószínház 21.55 Zene
22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei
22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Történet
hangszerelve 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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FOGSORJAVÍTÁS 06 25 468 556, 06 70 382 8512

GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása 06 30 440 5790

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

AUTÓMENTÉS, AUTÓSZÁLLÍTÁS 06 20 3426 091

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

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

SÍRKÖVEK FELÚJÍTÁSÁT, TISZTÍTÁSÁT VÁLLALOM
06 70 315 1417

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

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

HÁZ ELADÓ 06 20 929 8716

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

kertátalakítás miatt. 06 30 3483 320

FUVAROZÁST, kisebb KÖLTÖZTETÉST VÁLLALOK
06 70 315 1417

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!

Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a
MADARÁSZ JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR

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

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

Július és augusztus hónapban
a szombati nyitva tartás szünetel.

NYÁRI NYITVA TARTÁS
Értesítjük tisztelt ügyfeleinket, hogy a Bogárd és

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

Szerkesztõség

Redõnyös. 06 (30) 966 8446

Családi ház kiadó 06 (70) 637 2874

Üzlethelyiség kiadó 06 (70) 637 2874

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

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

Családi ház Sárbogárdon albérletbe kiadó 06 (20) 9270 985

APRÓHIRDETÉSEK

Vagyonõröket keresünk

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

Különbözeti vizsga követelmény.

Érdeklõdni: 06 20 240 2322

FELHÍVÁS
A Sárbogárdi Múzeum Egyesület a második világháború
befejezésének 70. évfordulója alkalmából kiállítást szervez
2015 õszén.

Arra kérünk mindenkit, hogy akinek van a háborúhoz kap-
csolódó tárgyi emléke (fénykép, levelezõlap, kitüntetés, ka-
tonai eszköz stb.), s szívesen megmutatná másnak is, jelent-
kezzen a sarbogardimuzeum@gmail.com címen, vagy a
https://www.facebook.com/sarbogardimuzeumegyesulet
oldalon!

Emlékezzünk közösen a hetven év elõtti történésekre!
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Élt egyszer egy szegény ember, s annak
annyi volt a gyermeke, mint a hangyaboly.
A gyermekek sokszor harmadnapig sem
kaptak egy falat kenyeret, olyan nagy szük-
ség volt a háznál. A szegény ember azért el-
indult, hogy valami kevés ennivalót keres-
sen a gyermekei számára. Amint megy egy
erdõs helyen, eleibe áll az ördög ember ké-
pében, s azt kérdi tõle:
– Hova mész, te szegény ember?
– Én megyek, hogy egy kis élelmet szerez-
zek a gyermekeimnek, ha valamihez nem
fogok, mind meghalnak étlen – feleli a sze-
gény ember.
Arra azt mondja az ördög:
– Azért egy tapodtat se menj tovább, majd
én adok neked egy olyan portékát, amit ha
okosan használsz, gazdag leszel, s nem lesz
soha szükség a házadnál. Nesze ez a kicsi
dió, ennek az a tulajdonsága, hogy akármit
parancsolsz neki, mindjárt meglesz egysze-
ribe.
– De hát én azért neked mit adjak? – azt
kérdi a szegény ember.
– Én nem kérek sokat - feleli az ördög –,
csak azt add nekem, amit te nem tudsz a
házadnál.
A szegény ember gondolkodik, hogy mi
volna az, amit õ nem tud. De semmi eszébe
nem jutott, s minthogy erõsen meg volt
szorulva, odaígérte. Akkor az ördög átadta
a diót a szegény embernek, s elváltak egy-
mástól.
Hazaérkezik a szegény ember a dióval, s
kérdi a felesége:
– Hát hoztál-e valami ennivalót? Mert
szinte halunk éhen, úgy odavagyunk!
– Én, hallod-e, semmi ételfélét nem hoz-
tam – azt mondja a szegény ember –, ha-
nem hoztam egy ritka diót. Ezt pedig adta
nekem egy ember, s az azt mondotta, hogy
ennek a diónak akármit parancsoljak, min-
den éppen úgy lesz.
– S ezt miért adta neked, mert tudom, hogy
ingyen csak nem adta – kérdi a felesége.
Azt mondja rá a szegény ember:
– Nekem egyebet nem mondott, csak
annyit, hogy amit én a házamnál nem tu-
dok, azt adjam neki a dióért. Én gondol-
kodtam, de semmit se tudtam olyat, oda is
ígértem.
Arra fellobban a felesége, s azt mondja:
– No, te pogány, mit tettél, látod-e, én most
várok gyermeket, s te azt nem tudtad ed-
dig, s eladtad elõre a gyermekünket!

– Már, feleség, arról én nem te-
hetek, ennek most már úgy kell
lenni – azt mondja az ember, s
parancsol a diónak: – No, te ki-
csi dió, az én házam népének ve-
lem együtt étel, ital, ruházat s
minden bõven legyen!
S arra meglett minden, amit az
ember mondott, s a háznép
olyan jóllakott a legfinomabb
ételekkel, ahogy többször soha-
sem. A gazda mármost még na-
gyobbra akart terjeszkedni, s
parancsolta a diónak, hogy neki
a kicsi háza helyett legyen egy

szép kõháza, körülötte szép kertek, a me-
zõn, közel a faluhoz, az õ számára szép ka-
szálók s szántóföldek, azonkívül minden-
féle marhák, majorságok. Meg is lett min-
den, éppen az õ kívánsága szerint.
Gazdag ember lett a szegény emberbõl, s
közben a feleségének is megszületett a
gyermeke. Mikor a legderekasabban foly-
tatnák a gazdaságot, egyszer egy estefelé
hozzá megy két öreg ember, s szállást kér-
nek tõle éjszakára. Õ adott is szállást
örömmel s jó vacsorát.
Este, ahogy vacsorálnak, azt mondja a két
öreg a beszéd között a gazdának:
– Tudjuk mi, hogy az ördög eljön az éjjel,
hogy ha lehet, elvigye a te legkisebb gyer-
mekedet, akit te nem tudva, szorultságból
odaígértél neki. Mi azért jöttünk, hogy az
ártatlant megmentsük, hogy ne essék az
ördög kezébe. Fogadd meg a mi szónkat:
mikor lefekszünk, tegyél az asztalra az ab-
lak mellé egy egész kenyeret, hadd legyen
az ott az éjjel.
A gazda az asztalra teszi a kenyeret, s azzal
lefeküsznek, s elalusznak mind, ahányan
voltak. Mikor legmélyebben aludnának,
egyszer tova éjfél felé kinn az ablak alatt
megszólal az ördög, s azt mondja:
– Hallod-e, házigazda, tudod, mit ígértél
nekem, mikor az erdõben találkoztunk?
Add ki most, én azért jöttem.
E szavakat a háziak közül senki sem hallot-
ta, mivel mind aludtak, de a kenyér meg-
szólalt az asztalon, s azt mondta:
– Csak ülj veszteg odakint, várakozzál egy
keveset, tûrj te is, mert én is eleget tûrtem s
várakoztam. Engem még az elmúlt eszten-
dõben õsszel elvetettek a földbe, egész té-
len ott ültem s várakoztam, várakozzál te
is. Mikor kitavaszult az idõ, akkor nõni

kezdtem lassanként, s vártam, hogy nagyra
nõjek, várj te is. Mikor az aratás eljött, va-
lami horgas vassal nekem estek, levagdal-
tak, csomóba kötöttek, de tûrnöm kellett,
tûrj te is. Azután szekérre raktak, egy rúd-
dal lenyomtattak, a faluba vittek, s vára-
koztam, várakozzál te is. Ott asztagba rak-
tak, rám tapodtak, hogy ropogtam bele, s
tûrnöm kellett, tûrj te is. Onnan behánytak
a csûrbe, valami összebogozott két darab
fával agyba-fõbe s két oldalba is jól meg-
vertek, de tûrnöm kellett, tûrj te is. Onnan
zsákba gyúrtak, malomba vittek, két kerin-
gõ kõ közé öntöttek, hogy egészen össze-
romlottam. De el kellett tûrnöm, tûrj te is.
Onnan hazavittek, tekenõbe tettek, rám
töltöttek valami sós vizet, s az öklükkel két
óra hosszat dömöcköltek, gyúrtak, kínoz-
tak engem. S akkor, ami legnagyobb kín a
világon, egy behevített, égõ tüzes kemen-
cébe behánytak egy nagy falapáttal, de tûr-
nöm kellett, tûrj te is. Ott jól megsütöttek,
még meg is égettek, onnét kitettek, ide be-
hoztak, egy nagy vaskéssel darabokra ha-
sogattak. No, látod már, hogy én mennyit
tûrtem, szenvedtem s várakoztam, tûrj s
szenvedj, s várakozzál te is!
Az ördög erõsen bízott, hogy mihelyt a be-
szédnek vége lesz, övé lesz a gyermek, de
abban bizony megcsalatkozott, mert ép-
pen a beszéd végével megszólalt a kakas, s
azontúl nem lehet neki hatalma az embe-
rek között. Azért hát elfutott a maga orszá-
gába. Így maradott meg a gazdának a ki-
csiny gyermeke.
Jókor reggel a gazda jó reggelit adott a két
öreg embernek, s megköszönte a feleségé-
vel együtt, hogy a fiacskájukat megmentet-
ték az ördög kezétõl. A két öreg avval to-
vábbutazott, s a szegény ember meg a fele-
sége ma is gazdagon él, hacsak a kicsi diót
el nem vesztették azóta.

Forrás: Kriza János: Az Álomlátó Fiú
– székely népmesék

POLGÁRÕR-
VONAL

Lakossági bejelentések
és segítségkérések

a polgárõrségtõl éjjel-nappal
a következõ telefonszámon:

06 (30) 6210 651,
e-mail:

polgarorseg@indamail.hu
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