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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

Borbarátok a szõlõhegyen
A Sárszentmiklósi Borbarát Kör tagsága minden hónapban egy
alkalommal tart összejövetelt. Pénteken Molnár István présházá-
nál találkoztak.
Szó esett a Sárbogárdi Napok tapasztalatairól, ahol a borbarátok
sátrat vertek, s az érkezõ vendégeknek kínálták boraikat. Részt
vettek a fõzõversenyben is.
Hétvégén a rétimajori halászbúcsún is képviseltette magát a kör.
Három sátorban fõzték a halászlét.

Ugyanezen a napon rendezték a „Lepsényi Nyitott Pincék” bor-
ünnepet a lepsényi szõlõsgazdák, amelyre a sárbogárdiakat is
meghívták. Egy csoporttal ezen is részt vettek a sárbogárdi
borbarátok.

A beszámolók után volt idõ végigjárni Molnár István szépen gon-
dozott szõlõjét is, amelyen szép termés mutatkozik.
Közben feltálalták az alkalomra készült birkapörköltet, aminek
természetesen be kellett ágyazni a házigazda kitûnõ kisüsti házi
pálinkájával.
Ilyenkor többen hoznak egy-egy üveggel a saját borukból, hogy
véleményt mondhassanak a többiek róla. Örömmel állapíthattuk
meg e borok kóstolgatása közben, hogy a borok kezelését egyre si-
keresebben végzik a miklósi–bogárdi szõlõsgazdák. A nagy nyári
meleg ellenére nemigen lehetett borhibákat felfedezni.
A kitûnõ vacsora és a jóféle borok kicsalták a sok régi szép nótát
az asztal körül ülõk emlékezetébõl.

Hargitai Lajos

28 millió óvodai nevelésre
Alsószentiván, Cece, Vajta, Sáregres, Alap óvodái Alap község
gesztorságával 28 millió Ft-os pályázatot nyertek az óvodai neve-
lés minõségi fejlesztésére. Július 8-án, szerdán tartottak projekt-
indító konferenciát, melyen az öt település óvodapedagógusai
vettek részt.

(Írásunk a 13. oldalon olvasható.)

Halászbúcsú Rétimajorban
Húsz évvel ezelõtt alakult a hajdani tönkrement uradalmi halas-
tavak területén mûködõ Aranyponty Zrt. Húsz év alatt látványos
fejlõdés jellemezte a tógazdaságot.
Most strandot is avattak a halászbúcsún Rétimajorban.

(Beszámolónk a halászbúcsúról a 2. oldalon olvasható.)

Halászbúcsú RétimajorbanHalászbúcsú Rétimajorban
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Halászbúcsú Rétimajorban
Térségünk egyik sok vendéget idecsalogató nyári rendezvénye a
rétimajori Szent Péter-napi Halászbúcsú.
Az idei alkalom arról volt nevezetes, hogy húszéves a csodálatos
természeti környezetben lévõ tóvilágot gondozó, a tavakon halá-
szati gazdaságot mûködtetõ Aranyponty Halászati Zrt. Két évti-
zed alatt a teljesen tönkrement hajdani uradalmi tógazdaságból
virágzó, a természeti értékekre különös gonddal figyelõ országos,
sõt, nemzetközi hírû halgazdaság jött létre, amely halnevelés, élõ-
hal-kereskedelem mellett halból készült termékek elõállításával
is foglalkozik. A húsz esztendõ látványos fejlõdése bizonyítja,
hogy Lévai Ferenc vezérigazgató személyében jó kezekbe került
ez a gazdaság.

Felsorolni is sok, mi minden létesült itt két évtized alatt. Réti-
major parkosított, gyönyörû tündérkertté vált tündérrózsás ta-
vacskákkal, az õsi halászati módszereket bemutató szabadtéri be-
mutatóhellyel, egyedülálló halászati múzeummal, tudományos
konferencia-központtal. Létesült étterem, kilátó, szabadtéri ven-
déglátóhely, madárfigyelõ, ahol Európa vándormadarai közül
olyan ritkaságok is megfigyelhetõk, mint a fehér kócsag. Létesült
a tavak közt több vendégház, kemping, s egy sok vendéget idecsa-
logató horgászcentrum.
A szabadidõ kellemes eltöltéséhez ad lehetõséget a wellness köz-
pont pezsgõfürdõvel, szaunával, a nádi iskola az ide látogató isko-
lásoknak segít a természet világáról mélyebb ismeretek elsajátítá-
sában. A húszéves évfordulón avatták föl a szabadtéri strandot, s
az étteremnél egy borozót pinceétteremmel. A strandhoz kis dísz-
tavak közt lehetett elsétálni. E tavakban több színben tündérró-
zsa pompázik, egy másik tavacskában pedig a látogatók figyelmét
méltán megragadó, ezerlevelû lótusz virágzik.
Az idén is rendeztek tudományos konferenciát, amelynek dísz-
vendége volt Lévai Ferenc két tanítómestere: Pékh Gyula, az
ÁGOK nyugalmazott halászati titkára és Selmeczi Tibor, a
TEHAG nyugalmazott igazgatóhelyettese.
A környékbõl és messzi földrõl idesereglõ vendégeket számtalan
színes program fogadta. A mezei focipályán a környékbeli telepü-
lésekrõl, köztük Sárbogárdról, Abáról érkezett gyermekcsapatok
rúgták a labdát. A hagyományok terén a barantások harcmûvé-
szeti bemutatót tartottak. Felállítottak egy jurtát is. Lehetett csó-
nakázni a tavakon, akiknek kedve támadt rá, lovas kocsikkal
tehettek sétát a tavak körül.
A nádi iskolánál a gyerekeket várták játékra, horgászatra, rajzver-
senyre, arcfestésre.
A múzeumban a régi halászati eszközök mellett egy festménykiál-
lítás képeiben is gyönyörködhettek a látogatók.
A Bárkaszínpadon egész nap mûsorral szórakoztatták a vendége-
ket. Fellépett Kemény Henrik bábmûvész, a sárbogárdi Ten
Dance tánccsoport, a Melódia zenekar, a vakok és gyengén látók
zenés csoportja, a sáregresi nyugdíjasok énekes csoportja és a
vajtai hastáncosok.
A színpad elõtti téren fazekasok, ékszerkészítõk, bõrmûvesek,
sajtkészítõk, méhészek kínálták portékáikat.
Hagyományosan ilyenkor az ország minden részébõl jönnek a
halfõzés mesterei, s a helyi halból készítenek kitûnõ halételeket.

A sárbogárdi borbarátok három sátornál fõztek, s kínálták ugyan-
itt boraikat. Gili János fehérboros halászlét, Bognár József és
Aranyszabó Ferenc pedig hagyományos halászlét készített.
Mindhárom nagyon finom volt, ezt személyesen is tanúsíthatom.
Bognár József fõztjét a zsûri különdíjra érdemesítette.
Bajáról, Százhalombattáról, Perkátáról és más településekrõl is
érkeztek fõzõmesterek. A Tolna megyei Udvariból már nem elõ-
ször jött fõzni személyesen a község polgármestere, aki egyúttal
kínálta a falu különleges italát: az „Udvari Sáskatejet”, ami igen-
csak kellemes italnak bizonyult a halászléhez.

A fõzõversenyben elkészült ételeket neves zsûri bírálta. Ennek el-
nöki teendõit Varga Sándor háromszoros olimpiai bajnok, Os-
car-díjas világbajnok mesterszakács látta el. Mellette kóstolta a
felhozatalt Takács György budapesti szülész-nõgyógyász, hal-
szakértõ és Straub Dezsõ színmûvész, akit már méltán tekinthe-
tünk Rétimajor örökös díszvendégének, mert szinte minden
alkalommal itt van, amikor Rétimajorban két födõt összeütnek.
A fõzõverseny eredményei – halászlé: 1. Matucza Gyula — Per-
káta, 2. Katona Péter csapata, 3. Jutka és Ákos csapata. Különdíj:
Bognár József — Sárbogárd.
Egyéb halétel: 1. Varga Imre — Százhalombatta, 2. Udvari halfõ-
zõk, 3. Fuga Kft. — Százhalombatta. Különdíj: Kajászói Halas
Brigád. A zsûri dicsérete: Varga Imre — Százhalombatta.
Az egyik tavon színészek rendeztek horgászversenyt, amelyre ne-
ves vendégek, így Trokán Péter, Kocsis Gergõ, Vikidál Gyula,
Csõre Gábor, Méhes László, Straub Dezsõ és sokan mások érkez-
tek Budapestrõl és más városokból. Ez is visszatérõ program
Rétimajorban. A horgászverseny után a hûs pinceétterembe kö-
zös ebédre, majd este a kerthelyiségbe csillagfényes vacsorára és
borkóstolóra invitálta Lévai Ferenc a neves vendégeket.
A színészek horgászversenyén: 1. Hevér Gábor (5,14 kg), 2.
Straub Dezsõ (4,56 kg), 3. Rumanóczky Anett (3,18 kg).

Hargitai Lajos
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Kincses Sziget kalóztanya
Egy sziget tûnt fel Sárbogárd vizén: a Kincses Sziget, hol kalózok ta-
nyáznak. De nem ám affélék, kik válogatás nélkül kardvégre hánynak
minden áldott lelket, hanem a szelídebb fajta, kik szívesen látják fe-
délzetükön a tenger pusztaságában eltévedt, megfáradt kalandortár-
sakat és utazókat. Fölfrissülhet s erõt gyûjthet itt ifjú és örökifjú
egyaránt. S ha kedvük szottyan a sziesztában egy kis heverészésre, koc-
kára, hát még az is akad. A hatalmas földgömbön pedig útbaigazítást
kaphatnak további úti céljukhoz.
KRAUSZ MÓNIKA a Kincses Sziget és kalóztanya megálmodója és
kapitánya. Vele ültünk le egy kis tereferére a minap.

— Sokan azért figyeltek föl a Kincses Szigetre, mert olyan meglepõ,
sötéttürkiz színt kapott.
— Ez a szín annyira feltûnõ, hogy a mai napig mindenki „a kék
ház”-ként emlegeti a Kincses Szigetet. Miután minden a kalózok
világára épül, a berendezés is ezt a stílust követi kint és bent, így
adta magát ez a szín.
— Mi ihlette, hogy a tenger világát hozd ide?
— Egyrészt az én gyerekeim is nagyon szeretik a kalóztörténete-
ket, -játékokat, de úgy gondolom, ez korosztálytól független. Bár-
ki bejön ide, megcsodálja a tárgyakat, berendezéseket. Olyan ez,
mint egy mesevilág.
— Egyébként is lakberendezést tanultál.
— Ha egy vendéglátós csinálja, biztosan másképpen születik meg
ez a hely. Ez inkább egy otthon, ahol családias a hangulat. Olyat
próbáltam létrehozni, ahol én is, a gyerekeim is jól érzik magukat.
— Látszik, hogy háromgyerekes anyuka vagy, és gyakorló szülõként
helyezted el a dolgokat.

— A vécében például van egy pelenkázó, a nõi vécében külön gye-
rekillemhely, a villanyok kapcsolója is gyerekmagasságban van
elhelyezve.
— Van egy külön kis játszószoba is a gyerekeknek.
— Volt olyan apuka, aki azt mondta, hogy 9 éve nem ivott nyugod-
tan kávét, és most sikerült.
— Ki az, aki segít neked?
— Szakképzett személyzet van. Habár van már egy séfünk, szaká-
csot továbbra is keresünk.
— Milyen ételeket kínál a konyhátok?
— 10 évig jártam Görögországba, ezért sok a görögös íz. Emellett
mexikói, indiai ízeket hoztam a konyhára. Ami „hagyományos”,
az a hamburger, de egy kicsit ezt is másképp csináljuk. Minden,
ami egy kicsit a tenger, mediterrán jellegû.
— A pultnál viszont a pubos jelleg kapott szerepet egy gyönyörû
tálalóval. Honnan szerezted ezeket a csodálatos dolgokat, amik
dísztik az épületet?
— A régi bútorok állnak a legközelebb a szívemhez. A sziget két
évig készült, egy internetes oldalon adtam-vettem, így kerültek
ide a holmik.
— Gyereknapon nyitottatok ki. Milyen programokat szeretnétek még
szervezni?
— Babaruhabörzére szeretettel várnám a szülõket, ahol cserél-
getni tudnák a ruhákat, és lenne angol nyelvû foglalkozás is két
korosztálynak.
— Milyen korosztályokat vártok a „szigetre” a gyerekeken kívül?
— Érdekes, hogy ugyan elsõsorban a gyerekeknek és családoknak
készült ez a hely, mégis sok helybéli fiatal jön be hozzánk. Renge-
teg társasjátékunk van, amikkel szívesen játszanak. És van egy ka-
napé is könyvespolccal, ahol akár olvasni is lehet.
— Hogyan tartotok nyitva?
— Hétfõtõl csütörtökig 10—22 óráig, pénteken éjfélig, szomba-
ton 11—24, vasárnap 12—21 óráig.
— Az udvaron mi várja az érdeklõdõket?
— Szeretném, ha minél többen megismernék a minigolfot, amit
itt ki tudnak próbálni a 12 játékos pályán. Esténként csak fáklyák
világítják be az udvart.
— Van itt egy másik különlegesség is: egy madár.
— Õ Polly, a papagájunk, aki énekel és táncol.
A részletes interjút és a Kincses Szigetrõl készült felvételeket a
Bogárdi TV-ben tekinthetik meg.

Hargitai Kiss Virág

Móni, a kapitány
és segédje, Zsani

RENDÕRSÉGI FELHÍVÁS
Idegenekkel szemben mindig légy körültekin-
tõ!
Amikor egyedül vagy otthon, soha ne engedj
be a lakásba idegent, a bejárati ajtót mindig
zárd be!
Idegennek ne mondd meg a lakcímedet, ne
hagyd magad kikérdezni!
Idegentõl ne fogadj el semmit!
Ha idegen személy arra kér, hogy kísérd el va-
lahová, bátran, határozottan mondj nemet!
Idegen autójába soha ne ülj be!
Azért, hogy szüleid megbízzanak benned, csak
oda menj játszani, ahova elengedtek!
A megbeszélt idõre mindig menj haza!
Saját biztonságodért Te is felelõs vagy!

Vigyázz értékeidre!

Pénzt csak annyit tarts magadnál, amennyire
feltétlenül szükséged van!

Ne hivalkodj ékszereiddel, mûszaki cikkeiddel,
mobiltelefonoddal!

Figyelj hátitáskádra, mivel könnyû préda lehet
a zsebtolvajoknak!

Irataidat, pénzedet tartsd mindig idegen szá-
mára hozzá nem férhetõ helyen!

Fogadjátok meg tanácsainkat, hogy gondtala-
nul teljen a szünidõ!

Méhes Dóra r. zls., bûnmegelõzési elõadó,
Sárbogárdi Rendõrkapitányság

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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Ceceiek Erdélyben
Hol is kezdjem? Mi jut eszébe az ember-
nek, ha az Erdély szót hallja? A soha véget
nem érõ hegyek, hatalmas erdõk, a nyu-
godt környezet, a barátságos és vendégsze-
retõ emberek, és persze olyan városok,
mint Nagyvárad, Csíksomlyó, Gyulafehér-
vár vagy Székelyudvarhely. És akkor még
nem említettem például Dévát, Borszéket,
Aradot vagy esetleg Segesvárt. Nos, igen,
ezen a vidéken jártunk mi, ceceiek.
Már a hajnali (persze kinek mi a hajnal) 5
órás indulás is megviselt néhányunkat, de
akkor még nem számoltunk az idõjárás vi-
szontagságaival és a sok helyen „remek”
erdélyi utakkal.
Június 23-án — ahogy már mondtam, ko-
rán reggel — összeszedtük a 18 fõbõl álló
társaságot, és nyakunkba vettük a világot.
Az irányt egyenesen a határátkelõhöz vet-
tük (volna, ha nem lett volna egy pár órás
kényszerpihenõnk az autóbusz meghibá-
sodása miatt). Az sem volt rövid út, amíg a
határig elértünk, de aki még nem járt erre
(például én sem), az nem tudta, hogy a java
még csak ekkor jött!
Az idõ sajnos nem volt a legkedvezõbb szá-
munkra: szinte nem volt olyan nap, amikor
ne esett volna az esõ. Volt olyan, amikor
alig lehetett kilátni a buszból — ez nem-
csak az utasoknak, de még Szarvas Laci
buszsofõrünknek is feladta a leckét! Az el-
sõ napra volt betervezve többek között
Nagyvárad és Kolozsvár is, de a rossz idõ
miatt lehetetlen volt megállni, mert azon-
nal bõrig áztunk volna. Mi, akik még nem
jártunk erre, nagyon sajnáltuk, hogy csak a
busz ablakán keresztül nézelõdhettünk, de
Péter Istvánné Anna néni megnyugtatott
minket, hogy nem baj, majd hazafelé.
A negyedik nap meg is álltunk Nagyvára-
don, többen mondták, hogy ez az, amit
még véletlenül sem lehet kihagyni. Igazuk
volt…
De ne szaladjunk ennyire elõre, majd az
utolsó napnál elmesélem.
Az elsõ nagyobb megálló a Királyhágó
volt. (Általában azért az égiek kedveztek
nekünk, mert amikor valahova megérkez-
tünk, csodás módon elállt az esõ.) Vendég-
lõk, kávézók voltak az út mentén, de ne-
künk nem ez volt az érdekes. Aki már járt
azon a környéken, tudja, mirõl beszélek,
ha azt mondom, hogy az embernek tátva
maradt a szája. Gyönyörû volt onnan a ki-
látás! Láthattunk hegyeket, dombokat, er-
dõt, szalmabálákat, még vadakat terelõ ju-
hászt is — röviden: a háborítatlan termé-
szetet. Ezután a körösfõi református
templom következett. A 225 részbõl álló
kazettás mennyezet nem akármilyen lát-
ványt nyújt az odalátogatóknak. Több, a
hívek által ajándékozott terítõt is látha-
tunk itt, sõt, még olyat is találunk, aminek
cecei kötõdése van! Miután megnéztük a
templomot, a Görgényi-havasok aljáig
utaztunk, ahol az elsõ szállásunk volt:
Szászrégen. A „Dióházban” aludtunk,
amit (mint vendéglátónk elmondta)

Makovecz Imre tervezett. Kifogástalan
volt mind a szállás, mind a vendéglátás.
Este még „kiugrottunk” a városba egy kis
nézelõdésre. Nagyon hangulatos estét és
éjszakát töltöttünk itt, Szászrégenen.
Másnap reggel ismét útra keltünk. Láttuk
a maroshévízi templomot, aztán irány
Borszék! Ezen a helyen több mint 30 bõvi-
zû forrás található, melyek más-más beteg-
ségek kezelésére szolgálnak. Senki ne arra
gondoljon (mint ezt tõlünk páran megtet-
ték), hogy itt vízízû bor, vagy jobb esetben
borízû víz folyik még a csapból is. Nem, az
Erdélyben élõ emberek elõszeretettel ne-
veznek minden szénsavas vizet borvíznek.
Ezt a gyógyító hatású borszéki vizet palac-
kozzák, ami elnyerte a világ legjobb szén-
savas ásványvizének járó díjat is. Ugyanitt
rengeteg villát találunk, amiket mostaná-
ban sajnos inkább az idõ vett kezelésbe,
mint az emberek. Elég elkeserítõ látni le-
pusztulni a sok, egykor minden bizonnyal
gyönyörû épületet. Néhányat már elkezd-

tek rendbe tenni (sajnos ezeket sem erede-
ti állapotukban, hanem XXI. századi pan-
ziókként láthatjuk), de még így is rengeteg
vár felújításra.

Borszék után Hargita megye északkeleti
részére, a Hagymás-hegységbe látogat-
tunk, ugyanis itt található a nem véletlenül
híres Gyilkos-tó. Ez a 980 méter magasan
lévõ torlasztó 1837-ben keletkezett egy kö-
zeli hegyrõl lecsúszó törmelék következté-
ben. Érdemes az interneten elolvasni az
ide tartozó Eszter-legendát a tó kialakulá-
sáról. Mivel Cecérõl úgy indultunk útnak,
hogy Péter István tanár úr és Anna néni
készítettek egy füzetet a kirándulásról,
Balázsné Aranyos Judit néninél pedig volt
egy útikalauz, így mindenkinek volt valami
fogalma az úti célokról. A Gyilkos-tóból
kiálló fenyõcsonkok nem akármilyen lát-

ványt nyújtanak a kirándulóknak. Délben
aztán mindenki jóízûen megebédelhetett,
és volt idõ nézelõdni is.
Ebéd után ismét buszba szálltunk, és elin-
dultunk az általam legszebbnek ítélt hely-
re, a Békás-szoroshoz.

A kis csapat nagy része már lassan meg-
szokta a rengeteg szerpentines emelkedõt
a hegyek tetejéig, meg a sokszor szörnyû
erdélyi utakat, de mi, a hátsó rész, erre so-
sem voltunk képesek. Én, aki a keréknél
ültem, a lábamat szinte a nyakamba vet-
tem, hogy elférjek. De nem panaszkodom
(annyira), én akartam az ablaknál ülni, a
hátsó négyes meg jól „összerázódott” az
utazás során. Szerintem még a mai napig
nem hevertük ki ezt.
Szóval ott tartottunk, hogy Békás-szoros.
Ez egy védetté nyilvánított szurdokvölgy,
amit körülbelül 1300 méter magas hegysé-
gek fognak közre. Szarvas Laci lerakott
minket az elején, mi meg lesétálhattunk, és
közben gyönyörködhettünk a természet
csodájában. Néhány szélesebb kanyarban
árusok sorát találhattuk. Kattogtak a va-
kuk a fényképezõgépeken, a szoros a gyö-
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nyörködéstõl (no meg a mellettünk folyó
pataktól) volt hangos. Aztán ismét be a
buszba, irány a következõ úti cél. Monda-
nom sem kell: az esõ megint rákezdett. Ez
a rész volt az, amit a busz hátsó fele a leg-
kevésbé bírt elviselni. Alig vártuk, hogy
végre megérkezzünk a második szállás-
helyre: Gyimesfelsõlokra. Ez volt talán a
leghosszabb falu, amit életemben láttam.
Kiderült, hogy két helyen leszünk elszállá-
solva: a házaspárok és a férfiak a 620-as,
míg az „egyedülálló” nõk a 390-es házszám
alatt töltötték az éjszakát. De hogy dél-
utántól másnap reggelig nehogy egyedül
érezze magát egyik csoport sem, este még
elmentünk egy „kávézóba”. Jókat nevet-
tünk egy-egy híres román csíki sör (vagy
néhányunknál õszilé) mellett. Aztán egy-
szer csak bejelentették, hogy a presszó zár-
ni szeretne, úgyhogy elindultunk a vendég-
házakba — ki-ki a sajátjába. Volt, aki
futott, volt, aki élvezte a busz kényelmét,
és páran gyalogoltuk. A vendéglátás itt is,
de az egész kirándulás alatt kifogástalan
volt.
A harmadik napon is bõséges reggeli után
indítottak minket útnak vendéglátóink.
Megint jöhetett a buszozás (amit mi, hátul
ülõk már alig vártunk). Elzötykölõdtünk
Gyimesbükkre, az Ezeréves határig, ahol
kivételesen csak szemerkélt az esõ. Itt fel-
mentünk a Rákóczi-várhoz (mármint ami
megmaradt belõle), ahonnan nemcsak a
magyar, hanem a teljesen románok által
lakott részt is láthattuk. Visszafelé bepó-
toltuk az elõzõ napi rossz idõ miatt elha-
lasztott csíksomlyói kegytemplom meglá-
togatását, ami nem akármilyen látványt
nyújtott.
Ezután Szejkefürdõ felé vettük az irányt,
ahol Orbán Balázs író, néprajzi gyûjtõ sír-
helye található, és ahova egy székelyka-
pu-soron átkelve lehet feljutni. Továbbin-
dultunk, de sajnos nem tudtunk megállni
Székelyudvarhelyen (gondolom, kitalál-
ták: az esõ miatt), úgyhogy csak futólag
láthattuk Székelyföld fõvárosát.
Persze, amit nem lehetett kihagyni, az
Segesvár. Ellátogattunk arra a helyre, ahol
Petõfi valószínûleg az utolsó estéjét töltöt-
te 1849. július 30-án. Körtefájából (ami
alatt sok verset írt) már csak a törzse egy
része van meg, de hogy az emlék fennma-
radjon, ültettek mellé egy másikat, ami to-
vábbviszi a hírét. Ezután jöhetett a vár, az-
tán néhány vállalkozó szellemûvel felmen-
tünk a templomhoz, ahonnan remek volt a
kilátás a segesvári csata helyszínére.
A székelyudvarhelyi gyors átszaladás után
kiengesztelõdtem, amikor Gyulafehérvár
látványa tárult a szemem elé. Volt szeren-
csénk átsétálni a vár kapuja alatt, majd be-
menni az érseki székesegyházba, ahol a
Hunyadiak síremlékei találhatók, de meg
kell említeni az ortodox székesegyházat is.
Elég sok idõt töltöttünk itt, hogy sok min-
dent lássunk — érdemes volt (még így sem
értünk a sok látnivaló végére!).
A napot Déván zártuk. Mikor meghallot-
tuk, hogy kollégiumban leszünk elszállá-
solva, nem sok reményt fûztünk hozzá.
Mindannyian voltunk már olyan kollégi-
umban, ahol hullik a vakolat, leszakadtak

az ágyak, használhatatlanok az ablakok.
Oda sem mertünk nézni, amikor azt
mondták, hogy megérkeztünk. Végül is rá-
szántuk magunkat, és olyan látvány tárult
elénk, ami inkább egy hotelre emlékezte-
tett, mint kollégiumra. Egy új, tágas épüle-
tet láttunk magunk elõtt, ahol pingpon-
goztak (Klazer Balázs akkor adta fel a re-
ményt, hogy itt nyerni fog), tágas aulája és
barátságos elõtere volt. Megmondom
õszintén, majdnem elindultam az épület
mögé megkeresni az „igazi” kollégiumot,
mert az a kollégium, ahol én az év nagy ré-
szében lakom, meg sem közelíti ezt. Mu-
száj megemlítenem a vacsorát: ez volt az
elsõ fõtt étel, amit a kirándulás alatt este
ettünk. Életem egyik legfinomabb karfiol-
levesében lehetett részem, ezután jött a fõ-
étel. A bõség zavarában mindenki teleette
magát — nem sejtettük, hogy nincs vége.
Mindenki kapott még 2 darab palacsintát
— ezt Mészárosné Évike néni összegyûj-
tötte, és másnap minden éhes utas kapott
belõle. A vacsora után, mikor mindenki el-
helyezkedett a saját szobájában, elindul-
tunk felderíteni a terepet. Kollégista lévén
elég gyorsan feltaláltam magam, kiderült,
hogy az épületben óvoda és általános isko-
la is mûködik. Mészáros Évivel, Évike né-
nivel, Nagy Jánosné Edit nénivel és Albert
Évivel óvodanézõbe indultunk (Mészáros
Évivel csak kerestük õket, de ottragad-
tunk). El kellett ismernünk, hogy van még
mit fejlõdnünk nekünk, magyaroknak az
óvodák kapcsán. A szobából tökéletes volt
a kilátás Déva várára, ezért amíg nem
aludtam el, gyönyörködtem benne. A reg-
gelt ott is kezdtük. Felvonó vitt minket a
hegy tetejére, ahonnan mindenki élvez-
hette a kilátást (persze akinek nem volt
tériszonya). Aztán kiderült, hogy a vár
renoválás alatt áll, nem lehet bemenni. Na,
szép. De a látvány, ahonnan beláttuk egész
Dévát, gyönyörû volt.
Mindegy, mi utaztunk tovább, megígérték,
hogy még ennél is érdekesebb helyre me-
gyünk. Meg is érkeztünk a Medve bar-

langhoz, amirõl kiderült, hogy csak 1975-
ben fedezték fel, az is véletlen volt. Miután
bementünk, nem nehezteltünk azért, hogy
véletlenül felfedeztek egy ilyen csodát,
mert tényleg gyönyörû volt. A 15-20 ezer
éves képzõdmények nem kevés látogatót
vonzanak erre a környékre.

A túránkkal még mindig nem végeztünk.
Az utolsó, negyedik napon, június 26-án
már rengeteg látványosság volt a hátunk
mögött, de még mindig volt valami. Ha fi-
gyelt a kedves olvasó, akkor már tudja is a
következõ célt, mert a beszámoló elején
megígértem, hogy még beszélek róla: a
Medve barlang után Nagyvárad követke-
zett. Igazuk volt a tapasztalt erdélyi kirán-
dulóknak: kár lett volna kihagyni! Többek
között volt szerencsénk látni a püspöki pa-
lotát, a Fekete Sas palotát, a városházát, a
Holdas templomot, az állami színházat és
Ady kávézóját, messzirõl még a líceumot
is, de még a székesegyházban is voltunk.
Utunk végén mindenki sétált a Kano-
nok-soron, csoportkép és irány haza! Soha
nem gondoltam volna, hogy ennyire fogok
örülni a jó kis „zökkenõmentes” magyar
utaknak. Négy nap után megváltás volt a
romániai utak után egy kis alvás a bu-
szon…

Nagyvonalakban ennyit szerettem volna
megosztani az olvasókkal, persze, több
épületet, templomot, szobrot, mûemléket,
múzeumot is láttunk, de ha azokról is be-
számolnék, nem lenne elég az egész újság
sem. Ez csak egy kis ízelítõ volt azoknak,
akik még nem jártak erre, vagy régen vol-
tak itt, hogy kedvet kapjanak egy erdélyi
körútra. Ez a négy nap nekünk is egy kis
bemutató volt, nekem személy szerint na-
gyon tetszett, és örülök, hogy ilyen csodá-
latos helyeken, ilyen remek társasággal
tölthettem el négy teljes napot.

Ezúton szeretnénk megköszönni ezt a jó
szervezést, reméljük, jövõre is mehetünk!

Menyhárt Daniella
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Gazdaságpolitika két tehén példáján
FEUDALIZMUS: Van két tehene a föl-
desúrnak, a jobbágy gondozza, a földesúr
az összes tejet megtartja magának, s övé a
fejõnõknél az elsõ éjszaka joga.
KLASSZIKUS KAPITALIZMUS (eredeti
tõkefelhalmozás): Van két tehened. Az
egyiket eladod, és veszel helyette egy bikát.
Lesz sok kisborjúd, de kicsi a legelõd, ezért
erõszakkal elkeríted a szomszédjaid lege-
lõjét, aki ellenáll, lepuffantod. A földrõl el-
ûzöttek kivándorolnak Amerikába, ahol
lepuffantják az indiánokat, és lesz nekik
egy bölénycsordájuk.
FASIZMUS: Van két tehened. Mivel zsidó
vagy, téged munkatáborba csuknak. A te-
heneidet elveszik tõled, majd egy SS-kato-
na felügyelete mellett neked kell vigyázni
rájuk. A tejet a hadsereg élelmezésére for-
dítják. Amikor már dögrováson vagy, belõ-
led szappant fõzetnek, a bõrödbõl lámpa-
ernyõt készítenek, az aranyfogaidból be-
aranyozzák a diktátor szobrát.
IDEÁLIS KOMMUNIZMUS: Van két te-
hened. A szomszédjaid segítenek az õrzés-
ben, és megosztoztok a tejen.
ALKALMAZOTT KOMMUNIZMUS:
Van két tehened. Elveszik tõled, mert ku-
lák vagy, deportálnak a Hortobágyra, ahol
neked kell a tehenekre vigyázni, a tejet el-
adja a kormány, és az árából tankot vesz az
oroszoktól.
DÉL-AMERIKAI DIKTATÚRA: Van két
tehened. A kormány mindkettõt elveszi,
téged meg lelövet.
MILITARIZMUS: Van két tehened. A
kormány mindkettõt elveszi, téged meg
besoroz a hadseregbe.
TOTALITÁRIANIZMUS: Van két tehe-
ned. A kormány elveszi mindkettõt, és le-
tagadja, hogy valaha is léteztek. A tej tiltó-
listára kerül.
IDEÁLIS DEMOKRÁCIA: Van két tehe-
ned. A szomszédjaid eldöntik, kié lesz a
tej.
REPREZENTATÍV (MEGBÍZOTTI,
KÉPVISELETI) DEMOKRÁCIA: Van
két tehened. A szomszédjaid választanak
egy bizottságot, amely 2/3-os szavazat-
aránnyal eldönti, hogy kié lesz a tej.
AMERIKAI DEMOKRÁCIA: A kormány
ígér neked két tehenet, ha rájuk szavazol.
A választások után egy évvel az elnököt bí-
róság elé állítják, mert a teheneket Viet-
námba küldte a sárgák ellen harcolni. A
sajtó Tehén-gate néven ír az ügyrõl, a te-
hén pedig bepereli a kormányt szerzõdés-
szegés miatt.
BRIT DEMOKRÁCIA: Van két tehened.
Birkaaggyal eteted õket, és megkergülnek.
A kormány bizottságot hoz létre az ügy ki-
vizsgálására. Mire a vizsgálati jelentés el-
készül, minden brit állampolgár megker-
gül, csak a királynõ marad épelméjû, õ vi-
szont a törvény értelmében nem dönthet
semmirõl.

EURÓPAI UNIÓS DEMOKRÁCIA: Van
két tehened. A kormány szabályozza, hogy
mivel etesd és mikor fejd meg õket. Ké-
sõbb fizet azért, hogy ne fejd meg õket.
Majd hoz egy rendeletet, hogy kétszeres
árat fizet, ha az egyik tehenet levágod. A
levágásra ítélt tehenet lelövik, húsából ku-
tyaeledelt készítenek, amit egy állami tiszt-
viselõ feketén elad egy magyarországi áru-
házláncnak elsõ osztályú brit szarvasmar-
ha-pástétomként. A másik tehén tejét fel-
vásárolja az EU, a tejet pedig a csatornába
öntik. Végül arra kötelez, hogy ûrlapokat
töltögess ki az eltûnt tehenek ügyében.

NIGERI DEMOKRÁCIA: Van két tehe-
ned. A kormány mindkettõt elveszi, téged
lelövet, a teheneket pedig Svájcba küldi
Milka-reklámarcnak.

SZINGAPÚRI DEMOKRÁCIA: Van két
tehened. A kormány megbüntet, mert en-
gedély nélkül két haszonállatot tartasz a
lakásodban.

HONGKONGI KAPITALIZMUS: Van
két tehened. Hármat eladsz belõle a saját
cégednek, és azokért olyan hitellevelekkel
fizetsz, amelyeket a sógorod váltott a
bankban. Ezután végrehajtasz egy köt-
vényadósság-méltányossági részesedés-
csereberét, minek következtében mind a
négy tehenet visszakapod vagy adó-vissza-
térítéssel, vagy úgy, hogy megtarthatod az
ötödiket is. A hat tehén tejelési jogait egy
panamai közvetítõn keresztül átengeded
egy Kajmán-szigeteki cégnek, amelynek ti-
tokban te vagy a fõrészvényes tulajdonosa,
s mind a hét tehén tejelési jogát eladja a le-
gális, már tõzsdén jegyzett cégednek. Az
éves jelentésben megtalálható, hogy a cég-
nek nyolc tehene van, és még egyre opció-
ja. Eközben megölöd a két tehenet, mert a
feng-shui szempontjából károsak.

LESZBIANIZMUS: Van két tehened.
Összeházasodnak, és adoptálnak egy kis-
borjút.

HÍMSOVINIZMUS: Van két tehened. Az
egyik a feleséged, a másik az anyósod. Az
egyiket fejed, a másikat szaporítod.

POLITIKAILAG KORREKT: Kapcsolat-
ban állsz (e viszonylatban a ‘tulajdonjog’ és
‘birtok’ eszméje a fallokrata, uszító, intole-
ráns múlté) két korosabb (de a társadalom
számára nem kevéssé hasznos), meghatá-
rozatlan nemû szarvasmarhával.
ELLENKULTÚRA: Hö, haver, ez tehén!
Valaki fejje meg, vazze!
SZÜRREALIZMUS: Van két zsiráfod. A
kormány elvárja tõled, hogy harmonika-
leckéket vegyél tõlük.
Magyar szociliberokapitalizmus történel-
mi perspektívában
— avagy két tehén története magyar mód-
ra —
(Az alábbi modell erõsen hajaz a hongkongi-
ra, de valójában az eddig felsorolt összes mo-
dell integrációja.)
Volt két tehenem, amit nagyanyám kapott
a Don-kanyarban a világháborúban hõsi
halált halt, s ezért vitézi rangra emelt nagy-
apám után az elrekvirált zsidó vagyonból.
A két tehén a Dachauban elgázosított
Kohn bácsié volt, aki nagyapám padtársa
volt az elemi iskolában.
Ezt a két tehenet a nagyanyám, amikor
1949-ben jöttek a kommunista agitátorok,
rábeszélésre „önként” beadta abba a té-
eszcsébe, aminek aztán a nõi emancipáció
jegyében nagyanyám lett az elnöke. A két
tehén, a Riska meg a Sári a téeszcsében
megellett, így már négy tehenem volt (elvi-
leg), de akkor speciel éppen a közösben.
Ebbõl a négy tehénbõl kettõt elvittek az
oroszok jóvátételben azért, mert kirob-
bantottuk a két világháborút, így mégis-
csak két tehenem maradt.
Az egyiket feketén levágatta a nagyanyám,
amikor már a parasztoknak se volt mit en-
ni, mert a kommunisták lesöpörték a pad-
lást. Ennek a tehénnek a húsának a felét
megették a falusiak, a másik felét pedig ti-
tokban kimérték a pesti népnek. Az árán
vettek a Vörös Csillag Traktorgyárban egy
körmöstraktort. A másik tehénnek lett egy
borja, ami szép fejõstehénné nevelõdött,
így megint csak két tehenem volt a közös-
ben.
Ötvenhatban, amikor szétment a téeszcsé,
a nagyanyám a két tehén mellé kivitte a
körmöstraktort is, mert azt az õ tehene
árából vették. Amikor 56 után Kádár
apánk újraszervezte a téeszcsét, nagy-
anyám csak azzal a feltétellel lett újra el-
nök, hogy bemegy ugyan a téeszcsébe a
körmöstraktorával, de a két tehén marad-
hasson a háztáji gazdaságban. Kádár bele-
ment. Attól kezdve mindenkinek nagyon
jó lett, csak a téeszcsé került idõvel dögro-
vásra. A körmössel ugyanis nem a téesz
földjét szántották, hanem a nagyanyám
háztáji földjét és a többi paraszt háztáji
gazdaságát is. A téeszcsé meg gazban állt.
Emellett a háztáji tehenek, immáron mind
a tizenhatan (mert maszekban ilyen szé-

Folytatás a következõ oldalon.
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pen szaporodik a jószág), a téeszcsébõl lo-
pott takarmányból nevelõdtek. Kádár
apánk ezért nem haragudott meg a nagy-
mamára. Kacsintott egyet a szemével, és
azt mondta: nem baj, ha lopnak, fõ, hogy az
országban marad.
1966-ban infarktusban meghalt nagy-
anyám, elvitte az az áldott jó szíve, és ellen-
szavazat nélkül én lettem a téeszcsé elnö-
ke. Addigra a háztáji gazdaságomban már
volt egy 100 férõhelyes istállóm száz fejõs-
tehénnel és egy 200 fõs borjúnevelõ, bika-
hizlaló-telep, amibe a téeszcsében nevelt
ottani állományt szocializáltuk. Ez úgy tör-
tént, hogy papíron mind megdöglöttek a
közösben a tehenek egy száj- és körömfá-
jás alkalmából, de valójában mind az én te-
lepemre került. Akkor szûnt meg a tehe-
nészeti állomány a téeszcsében.
Ez nem jelentett akadályt, hogy 1988-ban
állami támogatással és világbanki hitelbõl
a téeszcsé felépítsen egymilliárd forintért
egy világszínvonalú tehenészeti telepet,
ami éppen 1989-re lett kulcsra kész. Éppen
jókor jött a rendszerváltás. A fiam, aki jogi
egyetemet végzett, belépett az egyik párt-
ba, és parlamenti képviselõ, majd mezõ-
gazdasági miniszter lett.
A privatizáció nagyon jól sikerült a csalá-
dunknak. Az idõs téesztagoktól szép szó-
val, olykor néhány százasért kicsalt kárpót-
lási jegyekért megszereztem a család szá-
mára a téeszcsé földjeit. Aztán a gallyra
ment téeszcsébõl kiléptem. Részarány-tu-
lajdonban a hajdan bevitt tehenek és a
körmöstraktor fejében megkaptam a va-
donatúj, még nem szétlopott tehenészeti
telepet. A világbanki kölcsönt meg kifizet-
te az állam a csõdbe ment téeszcsé helyett.
A fiamon keresztül állami pénzbõl moder-
nizáltuk a gépparkot. Zsinórban nyertük a
pályázatokat, hiszen a fiam volt a támoga-
tásokat odaítélõ bizottság elnöke, így hát
volt pénz a fejlesztésre doszta. Hogy ne
kelljen adót fizetnünk, létrehoztunk a fiam
barátja segítségével, aki speciel éppen
pénzügyminiszter volt, egy offshore céget
Cipruson, s ekkor dõlt meg végképp Kádár
apánk öröknek hitt igazsága, mert mi bi-
zony gondolkodás nélkül kivittük az or-
szágból a családi gazdaságunk teljes vagyo-
nát. Miniszterként azért tudott a fiam nul-
lás vagyonkimutatást leadni, mert egy ne-
gyedik emeleti panellakáson kívül papíron
neki sem volt egy kanyi vasa sem.
Most az igazság az, hogy papíron tényleg
nekem sincs egy tehenem se, miközben va-
lójában azt se tudom, hogy hány van, s a vi-
lággazdasági válsággal is jól jártam, mert
egy jó húzással sikerült privatizálni a Ma-
gyar Államvasutat, az ország egész ivóvíz-
készletét és egy nagyszerû húzással a Ma-
gyar Nemzeti Bankot és a bankjegynyom-
dát is a ciprusi cégembe apportáltam.
Tehát aki kérdezi, annak azt tudom mon-
dani, hogy volt két tehenem, s ma nincste-
len agrárproletár vagyok. Aki ennek az el-
lenkezõjét meri állítani, azt beperelem.

Szösszentette (internetes népi variációkra):
Hargitai Lajos

3 HÓNAP EGY DÁN NÉPFÕISKOLÁN

EZ A TE LEHETÕSÉGED!
Vestjyllands Hojskole — 2009. 09. 26–2009. 12. 18.

A Mezõföld Népfõiskolai Társaság ismét lehetõ-
séget kapott, hogy magyar fiatalokat küldjön ösz-
töndíjjal a dán Vestjyllands Hojskolera.
Ha felnõtt életed kezdetén vagy, de még nem
döntötted el, hogy merre indulj,
ha fel akarod fedezni rejtett képességeidet, meg
akarod ismerni önmagadat egy nemzetközi kö-
zösségben,
ha érdekel a világ jövõje, a fenntartható fejlõdés a
mindennapokra lebontva,
ha szeretnél megtapasztalni egy 150 éve jól mû-
ködõ demokráciát,
ha érdekel a világ egyik legfejlettebb, legszaba-
dabb, legdemokratikusabb országa,
JELENTKEZHETSZ a Mezõföld Népfõiskolai Tár-
saságnál a dán népfõiskola, a VESTJYLLANDS
HOJSKOLE õszi kurzusára, mely 2009. szeptem-
ber 26-ától december 18-áig tart.

KAPCSOLAT: Ács Sándorné,
tel.: 06 (30) 3850 379.

Mezõföld Népfõiskolai Társaság,
2434 Hantos, Rákóczi út 18.

E-mail: kishantos@enternet.hu.
Fax: 06 (25) 506 021.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDÕ:
2009. augusztus 6.

A JELENTKEZÉS MÓDJA:
kitöltött és aláírt jelentkezési lap,
kézzel írt bemutatkozás magyarul,

és ugyanez e-mailen angolul.

RÉSZLETEK:
Azokat, akiknek a pályázatát megfelelõnek tart-
juk, meghívjuk egy személyes elbeszélgetésre,
melynek alapján még aznap kihirdetjük, hogy ki
utazhat Dániába.
A dán népfõiskola „iskola az életért”, egy iskola,
mely minden diák álma: nincs osztályzat, nincs
vizsga, a diák saját örömére tanulja a maga vá-
lasztotta tárgyakat. A tanár egyenrangú félként,
barátként vezeti be a diákot a választott témákba.
Sok-sok beszélgetés, vidámság, a szellem és a
kéz együttes munkája, test és lélek harmóniája
— ez a dán népfõiskola. Szakmát, bizonyítványt
nem ad, de megtanít önmagad és a közösség szá-
mára hasznos életet élni.
A Mezõföld Népfõiskolai Társaság célja a magyar
és dán népfõiskolai felnõttoktatás hagyományai-
ra és külföldi tapasztalatokra építve munkálkodni
Magyarország fenntartható, demokratikus fejlõ-
désért, és azért, hogy a magyar társadalom
összetartó, kulturált nemzetté váljon.
Olyan fiatalok jelentkezését várjuk, akik ezekkel a
célkitûzésekkel azonosulni tudnak, és saját kör-
nyezetükben ezért tevékenykedni is kívánnak,
akik készek arra, hogy Magyarországot, a ma-
gyar kultúrát méltó módon képviseljék Dániában.
A kurzus fõ célja: megismertetni a dán népfõisko-
lai szemléletet, betekintést nyújtani a 150 éves
dán demokrácia mindennapjaiba, és megismer-
tetni a fenntarthatósághoz vezetõ út gyakorlati
tennivalóit. Azoktól, akiket Dániába küldünk, azt
várjuk, hogy hozzanak haza minden hasznos és

értékes tudást, szemléletet és tapasztalatot, és
kamatoztassák azt szûkebb-tágabb közösségük
számára.

A népfõiskolán az oktatás nyelve dán (!), de más
külföldi diákok is lesznek, ezért sok magyarázat
lesz angol nyelven, és a diákok segítségére is szá-
mítani lehet — ez kiváló lehetõség nyelvgyakor-
lásra és egy nemzetközi közösségben való boldo-
gulásra.

A nyelvi korlátok miatt a magyar diákok azokat a
tantárgyakat választhatják, melyekhez nem szük-
séges sok nyelvtudás.

A diákoktól elvárják az iskolán folyó tevékenysé-
gekben való aktív részvételt, beleértve a konyhai
munkát és a takarítást, valamint az iskola írott és
íratlan szabályaihoz való alkalmazkodást. A kiuta-
zó diákokat kishantosi népfõiskolánkon felkészít-
jük, hazatérés után pedig személyes beszámolót
kérünk, és közösen értékeljük a programot.

A tanfolyam költségeit az iskola fedezi, tehát a
magyar diákoknak nem kell részvételi díjat fizetni
(!), így a szállás, étkezés, oktatás ingyenes szá-
mukra. A költségek, amiket a diákoknak kell min-
denképpen állni: útiköltség (a ki-, és hazautazást
mindenki magának szervezi meg), berlini kirándu-
lás (fakultatív, kb. 1.500 DKK). Ezen felül a zseb-
pénzt mindenkinek igény szerint magának kell
biztosítani, de mivel az iskolán teljes ellátást kap-
nak a diákok, ez nem túl nagy összeg.

Választható tárgyak: ökológia, színház, zene, fes-
tészet, kerámia, tánc, filozófia, dán nyelv, sport
stb.

A LEGFONTOSABB
TANTÁRGY BEMUTATÁSA:

APPLIED SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Are you looking for the place: where you can get
experience in organic farming without having to
take a degree in agriculture; where you can pick
up experience and knowledge about natural buil-
ding; where you can engage yourself in some of
the broad and specific questions regarding
sustainable living? A way of life that encourages
economic independence and simplicity that
creates space for your own inspiration to unfold.

Is there an artist hidden in you who works with
wood, clay and/or other natural materials? Our
houses are works of art which reflect the creative
and inspired lives of those whose dwell within.

Do you want to see your life in context?
Come to Vestjyllands Folk High School and be a
part of our innovative ’Applied sustainable
development’ program.

Our focus is:
Natural building — Organic gardening —
Alternative energy — Resource management —
Fusion Kitchen — 2nd hand Clothing Design

HA A FENTI SZÖVEGNEK LEGALÁBB A LÉNYE-
GÉT NEM ÉRTED, AKKOR ANGOLTUDÁSOD
SAJNOS NEM ELEGENDÕ A PROGRAMBAN
VALÓ RÉSZVÉTELHEZ.
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VOLT egy fesztivál...
Elsõ ránézésre talán elgondolkodik az ol-
vasó azon, hogy miért írok én egy 220
km-re lévõ, a soproni Lõvér-kempingben
megrendezett fesztiválról. Erre a választ
még én sem találtam meg, de gondoltam,
ha már ott voltunk, leírom, hogy milyen is
(a) VOLT! Nem is húzom tovább az ér-
deklõdõk figyelmét, de valahol el kellett
kezdeni.
Immáron tizenhetedszer rendezték meg a
négynapos VOLT fesztivált, ahol minden
mûfaj képviseltette magát a pörgõs drum
’n bass-tõl a kõkemény metálig, ráadásul
nem kisebb nevekkel, mint Franz Fer-

dinand, Freestylers, Sepultura, de itt volt
Marilyn Manson és a Limp Bizkit is. A kül-
földi sztárok mellett a hazai kedvencek se
maradhattak el, így a 30Y, az Irie Maffia,
de még a Tankcsapda is bevállalta, hogy a
20. évfordulójuk hajnalán csináljanak egy
jubileumi bulit, válogatva a régebbi és
újabb slágereikbõl. Nem sorolom fel az
összes fellépõt, mert az elfoglalná az egész
oldalt. Szóval inkább mesélek a feelingrõl,
és arról, ami velünk történt.
Egyik jó barátommal, Bodoki Petivel in-
dultunk neki a fesztiválnak. Könnyû dol-
gunk volt, mert a szállás már adott volt Peti
jóvoltából. A szállást ugyanis az RPG ze-
nekar énekese, Söri biztosította. Ott aztán
jó dolgunk volt, mivel (lévén szakács a ven-

déglátónk) nem volt gondunk a kajára, így
mehetett minden lé a piára, mert ebben a
nagy melegben igencsak megszomjazik a
fesztiválozó!
Mi mást is inna az ember ebben a nagy me-
legben, mint egy jó hideg sört, és mivel a
fesztivált éppen a sörgyár támogatta, így
abban sem volt hiány.
Másra nem is kellett koncentrálnunk,
minthogy jól érezzük magunkat, ami nem
volt nehéz. Haverok, jó zene, sör, csajok
dögivel. Mikor beléptünk a kapun, Peti
már meg is állapította: „Bakker, ez egy
csajfesztivál!” — „Na, akkor nem maradsz
nõ nélkül, haver!” — mondtam. Én ma-
radtam a mindent a szemnek, semmit a
kéznek alapelvnél.

Miután letárgyaltuk a csajtémát, megke-
restük az MTV Pop-Rock Arénát, ahol ép-
pen székesfehérvári barátaink zenéltek. A
sátor felé tartva a sáros talajban dagonyáz-
va észrevettük az elõzõ nap „áldozatait”: a
másnaposan a bárpult elõtt fekvõ arcot,
aki valószínûleg békésen aludt, még a mel-
lette dübörgõ 16 kWattos hangcucc ellené-
re is; a sátrukból elõbújó „a tegnapi sár is
rárohadt” arcokat sem fogom soha elfelej-
teni.
A sátorba érve láttuk, hogy még délután
kettõkor is mindenki baromira álmos.
Kezdés elõtt még alig voltak a népek, de
amikor a srácok belecsaptak a húrokba, el-
kezdtek szállingózni az emberek befelé a
hûs sátorba. Az elõtte való nap az esõ elõl
menekültek ide az emberek, mi azonban
szerencsére egész nap egy szem esõt sem
láttunk.
Az Emotions Until Death zúzása után
megkerestük ottani barátainkat, aztán ve-
lük indultunk tovább a fergetegbe. Akkora
volt a helyszín, hogy nem tudtuk, hova
menjünk, milyen stílusú elõadókat tekint-
sünk meg. Így össze-vissza csapongtunk
stílusok és színpadok között. Hallgattunk
bluest, megnéztük Roy és Ádámékat, az-
tán kajálás után irány a nagyszínpad: kezd
az õsi trash metálos banda, a brazil Se-
pultura. Ott aztán volt minden: pogo, haj-
rázás, disznóvágás, meg minden, ami egy
metálkoncertbe belefér. Sikerült egy ha-
talmas show-t csinálniuk, a viszonylag ko-
rai (fél 6-os) kezdésük ellenére. Az él-
ménytõl felpörögve nem volt megállás
egészen hajnali 3-ig, amikor a fáradtság
olyan szinten kiütött minket, hogy már
nem bírtunk a lábainkon állva maradni. Az
induló ingyenes buszjáratra is sikeresen
felpréseltük magunkat, és egy kisebb leve-
zetõséta után készültünk fel a másnapra.
Honvágyunk hazahúzott Sárbogárdra egy
laza 3 órás autókázás után.
Aki teheti, mindenképp látogasson el egy-
szer erre a rendezvényre, biztosan felejt-
hetetlen élmény marad a számára, csak-
úgy, mint nekünk.

A fesztivál hivatalos honlapja:
www.volt.hu

Bodoki Péter, Hargitai Gergely

Túrák a Mezõföldön
2009. július 11-12 (szombat, vasárnap)

Indulás: Nagylók, Petõfi utcai Taviparti Palota Turistaháztól
15, 20, 30, 40, 50, 60 km-es távokon gyalog vagy biciklivel,

nappal vagy éjszaka reggel 5.30 órától.

Szállás, sátorozási lehetõség biztosított.

Bõvebb információ: http://ttt.tr.hu/naptar/tura.php?id=2274,
Vígh-Tarsonyi László, 06 (70) 340 2913, vigh.tarsonyi@gmail.com;

Viniczai Ramóna, 06 (20) 515 2751, viniczair@invitel.hu.
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A cecei iskolások táncbemutatója
Ismét nagy sikert aratott a Koszorúcska Cecén. A táncos mulatság
pénteken került megrendezésre a mûvelõdési házban, amire sok
szülõ, tanár és táncot kedvelõ volt kíváncsi. A felsõ tagozatosok
mutatták be az elõadást, több kategóriában, többfajta zenére.
Sándor Zsolt tanítványai már a februári Koszorúcska óta folya-
matosan próbáltak heti egy alkalommal. Elmondták, hogy na-
gyon jól érezték magukat a próbák során, és szívesen folytatnák az
ilyenfajta tanulást szeptembertõl is. Elõtte viszont még vár rájuk a
tánctábor, ahol megkapják majd a bizonyítványokat, és még job-
ban beavatják õket a tánctanulás rejtelmeibe. A színvonalas mû-
sor után a tanár úr szólt a gyerekeknek, hogy kérjék fel és táncol-
tassák meg szüleiket, nagyszüleiket. Ezután kezdõdhetett a bál,
ami a vendégeknek szórakozás, a táncosoknak kikapcsolódás
volt, ugyanis a mulatság után bálkirálynõt és bálkirályt is
választottak.
Minden jelenlévõ leadhatta a szavazatát az általa legjobbnak tar-
tott táncos(ok)ra. Végül ezt a kitüntetõ címet Márkus Mónika és
Bali Péter nyerték el. Kiss Ágnes megkérte a felsõsöket, hogy a

rendezvény során még egyszer táncoljanak egy bécsi keringõt, s
ezt a kérést örömmel teljesítették is. Rögtön a választás után a
tombolasorsolás következett, ahol rengeteg ajándékkal várták a
nyerteseket. Sándor Zsolt elmondta, hogy a következõ tanévben
is szívesen foglalkozik a gyerekekkel, mivel nagyon szorgalmas és
könnyen tanuló csapat kovácsolódott össze.

Menyhárt Daniella

Új igazgatója van a cecei általános iskolának
Hétfõn közmeghallgatást tartott Cece
Nagyközség Önkormányzata a mûvelõdési
házban. A téma az igazgatójelöltek bemu-
tatása, bemutatkozása volt, ugyanis a je-
lenlegi igazgatónõnek, Ráczné Pinczési
Juliannának lejárt a mandátuma, ezért új
pályázatot írtak ki.
Három jelölt volt: Ráczné Pinczési Julian-
na, Király László cecei tanár és Danyi Gyu-
la fõiskolai tanár. Mindhárman felvázol-
hatták, hogy mit szeretnének a következõ
öt évben elérni, megvalósítani, fejleszteni.
Varga Gábor cecei polgármester elmond-
ta, hogy minõségileg mindenképpen elége-
dett a pályamunkákkal, a lakossági érdek-
lõdéssel viszont már kevésbé. Megtudtuk
továbbá azt is, hogy több önkormányzat-
nak és szervezetnek van véleményezési jo-
ga, így például az alapi, a sáregresi és a
vajtai képviselõ-testületnek, mivel a négy
község között iskolatársulás áll fenn.
A keddi igazgatóválasztáson az igazgatóje-
löltekkel együtt szinte minden testület hi-
ánytalanul megjelent. A tanácskozás dél-

utántól este 10 óráig tartott. Nem volt
könnyû helyzetben egyik képviselõ-testü-
let sem. Ennek ellenére a három szomszé-
dos önkormányzat tagjai majdnem száz-
százalékos egyetértésben szavaztak Király
Lászlóra, a cecei képviselõ-testület pedig
6:3 arányban döntötte el a kérdést. Így a
cecei általános iskola igazgatója Király
László lett.

Az 1979-ben született történelem–földrajz
szakos tanár a közmeghallgatáson kitért a
cecei mellett az alapi társiskola fejlesztésé-
re is, és arra, hogy szeretné, ha több gyerek
maradna Cecén, mint most. Mindhárom
jelölt programjának egyik legfontosabb
pontja volt a kommunikációs kapcsolatok
fejlesztése, ezen belül a közvetlen kommu-
nikáció kialakítása és fenntartása mind a
szülõk, mind más szervezetek között.

A közmeghallgatást, a pályázók elõadásait
a Bogárdi TV-n tekinthetik meg.

Menyhárt Daniella
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Új eszközökkel a fiatalok szexuális felvilágosításáért

Újjászületik az A-HA! Program
A multimédiás eszközök széles körét éppúgy bevetik a jövõben a
fiatalok szexuális felvilágosításáért folytatott küzdelembe a 7 éve
indult A-HA! Program gazdái–szakértõi, mint a személyre szóló
tanácsadás, segítségnyújtás lehetõségét minden olyan rendezvé-
nyen, amelyrõl elõre tudható, hogy tinik ezreit-tízezreit vonzza az
adott helyszínekre.
A Szülészeti–Nõgyógyászati Prevenciós Tudományos Társaság
(SZNPTT) által mûködtetett – A-HA! néven ismert – Országos
Szexuális és Mentálhigiénés Felvilágosító Program keretében
már eddig is több száz szülész–nõgyógyász és védõnõ tett meg
mindent azért, hogy a tizenévesek szexuális nevelése, ismeretei
terén tapasztalható óriási hiányosságokat csökkentsék. A több
száz közép- és általános iskolában folytatott rendszeres felvilágo-
sító tevékenységüknek, továbbá az ország minden sarkába eljut-
tatott oktató–nevelõ kiadványaiknak és honlapjuknak köszönhe-
tõen sok százezer fiatal juthatott olyan ismeretekhez, amelyek ha-
tékonyan segíthetik õket abban, hogy elkerüljék egy felelõtlen
együttlét akár egész életüket mellékvágányra terelõ következmé-
nyeit – legyen az egy nem tervezett, nem kívánt terhesség vagy
akár egy szexuális úton terjedõ betegség.
Az A-HA! Program eddigi sikeressége és népszerûsége bizonyí-
totta az SZNPTT számára, hogy rendkívül nagy az igény az ilyen
jellegû tevékenységre, és ezt a Durex Network nemrég közzétett
felmérésének eredményei is alátámasztják. Az 1500 fiatal bevo-
násával készített reprezentatív vizsgálat azt mutatta, hogy a 15–22
évesek 97 %-a nem elégedett a szexuális felvilágosítással. Azt sze-
retnék, ha többrõl szólna, mint egy biológiaóra; örülnének, ha az
érzelmekrõl, kapcsolatokról és nemi szerepekrõl is szó esne a fel-
világosítás keretében. Az is kiderült a felmérésbõl, hogy nagy a tá-
jékozatlanság a szexuális úton terjedõ betegségekkel kapcsolat-
ban.
Ezek a tapasztalatok, továbbá a tény, hogy még mindig nagyon
magas a mûvi abortuszok száma a 13–18 évesek körében (bár né-
mi javuló tendencia tapasztalható az A-HA! Program beindítása
óta eltelt idõszakban), arra indították a programot mûködtetõ ci-
vil szervezetet, hogy megújulva, új eszközökkel bõvítve fegyvertá-
rát, még szélesebb körre terjessze ki munkáját. Ehhez több oldal-
ról is támogatásra számíthat. Az Egészségügyi Minisztérium kép-
viseletében dr. Vojnik Mária államtitkár nagyra értékelte és segít-
ségérõl biztosította azt a tevékenységet, amit a Szülészeti–Nõ-
gyógyászati Prevenciós Tudományos Társaság a minisztérium
által is kiemelt fontosságú kérdésként kezelt területen, a fiatalok
családi életre nevelése terén végez.
A továbblépéshez biztosított az anyagi háttér is. Az SZNPTT a
szexuális egészség nevelésére irányuló közép- és hosszú távú el-
képzeléseivel, terveivel elnyerte a Nemzeti Fejlesztési Ügynöksé-
gen keresztül meghirdetett EGT és a Norvég Finanszírozási Me-
chanizmus elnevezésû alap jelentõs támogatását. Emellett kiér-
demelte, hogy a társadalmi szerepvállalást fontos feladatának te-
kintõ Roche Magyarország, amely épp az idén ünnepli 25. szüle-

tésnapját, örökbe fogadja az A-HA! Programot. Így a hazai tiné-
dzserek szexuális felvilágosítását szolgálja majd az a 10 millió fo-
rint, amit a svájci központú cég ajánlott fel az Egészségügyi Mi-
nisztérium népegészségügyi programja számára.
Lili, Loki, Zsu, Karesz és a többiek… Õk azok, akik az elkövetke-
zõ esztendõkben segítik az A-HA! Program céljainak megvalósu-
lását. Õk a 7 részes rajzfilmsorozat tinédzserkorú fõhõsei, akik
majd minden középiskolában elmesélik, hogy mirõl szól a szex,
miért szép, hogyan kell csinálni, és mire kell vigyázni. De lesz mul-
timédiás DVD, megújult A-HA.hu weblap, évente 2000-nél több
„komoly” felvilágosító tanórát tartanak a középiskolákban, lesz
150.000 diákcsomag, benne Kamasz-útra-való kiadvány, Zsebfü-
zet, Tipp-tár.
Emellett az A-HA! szakemberei is ott lesznek, és tanáccsal, segít-
séggel szolgálnak szinte minden olyan nagyszabású rendezvé-
nyen, amelyre tinédzserek ezrei várhatók. Az idén mûködik majd
az A-HA! tanácsadó és gyorssegély-szolgálat a balatoni strando-
kon, a nagyobb kulturális és zenei rendezvényeken, így a Volt, a
Balaton Sound, az EFOTT és a Sziget fesztiválon is.
„Jövõbeli munkánk során is kiemelt szerepet szánunk a családter-
vezésnek. Ezen belül a nem kívánt terhesség megelõzésére, a vál-
sághelyzet kezelésére, a fiatalok körében a helyes fogamzásgátlá-
si gyakorlat, valamint a megfelelõ felvilágosítás rendszerének ki-
alakítására és a terhesség-megszakítások számának csökkenésére
akarunk összpontosítani” – mondta dr. Szõnyi György, a Szülé-
szeti–Nõgyógyászati Prevenciós Tudományos Társaság fõtitkára.
További információ: Bariczki Erika, tel.: 06 (30) 9661 748.

A Madarász József Városi Könyvtár
értesíti kedves olvasóit, hogy

július 11-én, 18-án, augusztus 29-én (szombaton),

valamint 2009. július 20-a és augusztus 23-a között

SZABADSÁG MIATT ZÁRVA LESZ.

Az elsõ kölcsönzési nap: augusztus 25. (kedd).

Meghívó
Mindenkit szeretettel hívnak és várnak a szervezõk a

17. Nagylóki Fogathajtóversenyre

2009. július 18-án 10 órától
a Piroska-tó melletti lovaspályára.

Bõvebb információ: Kiss Nándor, 06 (30) 368 5826
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Kézilabda
A Bogárdi Napok vasárnapján ismét megtelt szurkolókkal a tor-
nacsarnok. Igaz, hogy megkésve, de annál nagyobb büszkeséggel
adunk hírt róla, hogy a Gréta Bútor férfi kézilabdatornát
Simontornya és Alap együttesét megelõzve Sárbogárd csapata
nyerte. Lendületes játékot, szép gólokat láthattuk. A következõ
eredmények születtek:
Simontornya–Alap 23:19
Sárbogárd–Simontornya 31:21
Sárbogárd–Alap 31:18
Góllövõk a 2-2 mérkõzésen: Sárbogárd — Németh L. 1, Szabó J.
1, Németh T. 4, Hegedûs N., Pluhár T. 6, Nacsa M. 6, Szabó J. Zs.
8, Balogh V. 8, Bodoki Gy. 22; Simontornya — Vinczellér A. 1,
Cserháti, Lampert 3-3, Vinczellér J. 4, Simon Z. 5, Ányas 7, Szép-
laki 9, Tenke 12; Alap — Rehák T. 1, Molnár Z., Horváth P., Vá-
mosi Z. 2-2, Halasi L. 4, Kisari L. 5, Bodoki Gy. 6, Fekti T. 15.
Csapatunk szponzora, Sinka Attila, az általa felajánlott serlege-
ket és okleveleket Gábris István képviselõvel adta át, az érmeket
pedig a torna fõ szervezõje, Sárközi László adta át fiatal
kézilabdázók segítségével.
A legjobb kapus címet Zsigmond Attila (Alap) érdemelte ki. A
legjobb játékos Tenke Botond (Simontornya), a gólkirály 22 gól-
lal ifj. Bodoki György lett.
A fiúk nyáron is folytatják a felkészülést az õszi megyei mérkõzé-
sekre. Hetente edzenek a sárszentmiklósi szabadtéri pályán, vala-
mint Horváth Tibor konditermében. Reméljük, sok izgalmas per-
cet köszönhetünk majd nekik.
Hajrá, Sárbogárd!

VAX Sárbogárdi Kézilabda Egyesület

Hirdetmény
Tájékoztatjuk kedves utasainkat, hogy a Székesfehérvár–Sárbo-
gárd vasútvonalon pálya-felújítási munkálatok folynak, ezért
2009. július 11-én, 12-én, 18-án, 19-én, 25-én és 26-án Székesfe-
hérvár–Börgönd állomások között vonatpótló autóbuszok
közlekednek!

A vonatpótló autóbuszok érkezési és indulási idõadatait szürke
alapon dõlt betûkkel jelöltük! A vágányzár ideje alatt Székesfe-
hérvár állomáson csatlakozási lehetõséget nem áll módunkban
biztosítani!
Az utazásuk során Önöket ért kényelmetlenségért szíves elnézé-
süket és megértésüket kérjük!

MÁV Zrt.

SÍC — hírek, eredmények

Újra országos bajnoki érmekkel tértek haza íjászaink
A Magyar Köztársaság 2009. évi egyéni pályaíjász MAGYAR
BAJNOKSÁGÁT rendezte a Magyar Íjász Szövetség 2009. július
4-5-én Ópusztaszeren. Ez a verseny egyúttal a nevezõ felnõtt és if-
júsági kategóriában versenyzõk részére a 4 Nemzet Regionális
Kupasorozat második, magyarországi fordulója is volt.
A versenyre nevezhettek szenior, felnõtt, ifjúsági és kadet korú
nõk és férfiak, olimpiai és csigás kategóriában. Versenyszámok:
szenioroknak, felnõtteknek és ifiknek 2x70, kadetoknak 2x60
m+kieséses forduló 122 cm-es lõlapra.
Helyezéseink: felnõtt versenyzõink — Bola József a 12., Széplaki
Zoltán a 17. helyen végeztek.
Az ifjúságiak mezõnyében induló LOVÁSZ Balázs az IFJÚSÁGI
ÍJÁSZ FIÚK korcsoportjának MAGYAR BAJNOKA.
Balázs a gyermek, serdülõ, kadet, felnõtt országos bajnoki címe
mellé most 2009-ben utolsó éves ifiként begyûjtötte a még hiány-
zó korcsoportos bajnoki címét.

Ugyanebben a korcsoportban indult elsõ éves ifiként Katona
Alex versenyzõnk, aki az 5. helyen végzett. A tudását az idei OB-n
nem sikerült éremmel bizonyítania, jövõre viszont esélyes lehet a
dobogóra.

A kadetok mezõnyébe tartozó Horváth Tamás korcsoportjában a
3. helyezésével bronzérmet szerzett.

A serdülõkorú Katona Dorottya is a kadetok között indult, õ a lá-
nyok között az elért 2. helyével az ezüstérmei számát gyarapította.

A szeniorok között GILICZE László a „veterán” magyar bajnoki
címet szerezte meg.

A 4 Nemzet Regionális Kupasorozat magyarországi fordulóját az
ifik között Lovász Balázs nyerte meg, Katona Alex az 5. lett.

Gilicze László, SÁRRÉTI Íjász Club

IV. Toledo 2005. focikupa

2009. augusztus 1-jén (szombaton)
9.00-kor.

Jelentkezési határidõ: július 27.

Barabás Balázs 06 (30) 317 0624,
Csuti Tamás 06 (30) 500 1952.
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Dr. Lenkei visszavág
Június 22-én, hétfõn, Budapesten a Bástya
étteremben tartották meg dr. Lenkei Gá-
bor ’Egészségre ártalmas! avagy Cenzúrá-
zott egészség Magyarországon’ címû leg-
újabb könyvének sajtótájékoztatóját.
Lenkei doktor tevékenységérõl a közel-
múltban filmet láthattak a Bogárdi TV-n.
Most megjelent könyvében frappáns vá-
laszt adott az õt és a vitaminokat ért táma-
dásra dr. Lenkei Gábor, a természetes
egészségvédõ módszerek egyik legismer-
tebb hazai képviselõje.
A sajtótájékoztatón elmondta, hogy az el-
múlt évben megengedhetetlen visszássá-
gokat, jogsértéseket tapasztalt állami hiva-
talok (úgymint OÉTI, ÁNTSZ, GVH) ré-
szérõl. Dokumentumokkal, hivatalos ira-
tok másolatával, a felelõsök neveinek nyílt
közzétételével mutatja be az érdeklõdõk-
nek, hogy milyen helyzetbe kerülhet az, aki
szembeszáll a gyógyszermaffiával.
Külön kitért arra, hogy nem természetes,
hogy naponta bevallottan 22 magyar em-

ber hal meg gyógyszer-mellékhatások mi-
att. Sajnálja, hogy az emberek nincsenek
tájékoztatva a gyógyszerek valódi hatásai-
ról. Nem hibáztatja az orvosokat, mert az õ
egyetemi tanulmányainak sem volt része
az egészség megõrzése, az viszont igenis
része volt, hogy háromfajta gyógyszernél
többet felírni egy betegnek teljesen hibás,
mert a mellékhatások több bajt okozhat-
nak. Ezzel szemben 2009-ben hazánkban
több mint 1.200.000 ember szed több mint
10 féle gyógyszert.

Dr. Lenkei elmondta még, hogy az angol
drog szó kitûnõen kifejezi a kábítószerek
és gyógyszerek hasonló mûködési elvét, hi-
szen ugyanezzel a kifejezéssel illetik az an-
gol nyelvterületek a legális gyógyszereket
és az illegális kábítószert. Beszámolt arról
is, hogy kivonult az üzleti életbõl, és mos-
tantól a kutatásnak, könyvírásnak és társa-
dalmi tevékenységeknek szenteli idejét.

/H/

Kálvin a férfikonferencián
Immáron tizenötödik alkalommal várta az
Igére szomjasakat az Alap–Alsószentiváni
Református Egyházközösség férfikonfe-
renciája. A Kálvin-évben a reformátor
predestináció-tanáról, illetve a kálviniz-
mus és a politika kapcsolatáról szóltak az
elõadások.
A mintegy nyolcvan résztvevõt az alapi
gyülekezet egyik kis hittanosa, a negyedi-
kes Oláh Petra köszöntötte a 27. zsoltár
szavaival. Kisari Pál gondnok és Szabó Ju-
lianna lelkipásztor rövid köszöntõ szavai
után Agyagási István vértesaljai esperes
méltatta a konferenciát lehetõvé tevõ hû-
séget, kitartást, munkát, és szokás szerint
számba vette a jelenlevõket, akik az egy-
házmegye több településérõl (Bicske, Ce-
ce, Dunaújváros, Etyek, Iváncsa, Lovas-
berény, Sárbogárd, Sárszentmiklós), illet-
ve azon kívülrõl (Budapest, Kisapostag,
Dunaföldvár) érkeztek a kicsi mezõföldi
faluba.
Agyagási István nyitó áhítatában az Ézs
42,8 és 43,7 alapján arra kereste a választ,

hogy a hívõ ember életében megvalósul-e
Kálvin hitvallása: egyedül Istené a dicsõ-
ség? Elmondta: sokszor nem ér bennünk
célba Isten teremtési gondolata. Az em-
bernek önerejébõl lehetetlen, hogy Isten
dicsõségére éljen – de Isten elõtt semmi
sincs, ami lehetetlen. Õ azt akarja, hogy új-
jászülessünk a Krisztusban, és részesei le-
gyünk az õ dicsõségének, és erre mind-
annyiunkat elhívott – így a kérdés csak az,
hogy igent mondunk-e az elhívásra.

Németh Pál professzor, lelkipásztor a kál-
vini predestináció-tanról beszélt elõadásá-
ban, amiben sokan azért botlanak, botrán-
koznak meg, mert önmaguk alkotta istenét
akarják látni, és nem az élõ Istent, aki
fenntart magának olyan dolgokat, ame-
lyek nem arra vannak, hogy értsük azokat,
hanem hogy dicsõítsük értük az Urat. Isten
feltétlen szeretete kizárja annak jogát,
hogy kérdõre vonjuk õt. A predestináció
tagadása az egyistenhit tagadása egyben –
az eleve elrendelés nem más, mint a ke-
resztyén dogmatika foglalata, dicsõítõ
elem, leborulás Isten hatalmassága elõtt,
azaz doxológia, amirõl csak Krisztus ke-
resztjére nézve lehet és szabad beszélni.

Dr. Tõkéczki László történész, dunamellé-
ki fõgondnok a kálvinizmus és a politika
kapcsolatát mutatta be a reformáció korá-
ban, illetve napjainkban. Kálvin szembe-
fordult az abszolutista hatalommal, ezért
gondolkodása megfogant a többszörös tö-
résvonalon álló magyarság életében és
megõrizte azt, feladatot, küldetést adva
neki a „két pogány közt egy hazáért” hely-
zetben. Számára a hit nem volt magánügy,
ahogyan ma sem az. A 20. századi kálviniz-

musról szólva az elõadó hangsúlyozta az
egyház közéleti szerepvállalásának fontos-
ságát, tekintettel arra, hogy a kapitalizmus
által átrendezett társadalom eddigi ön-
megváltó megoldásai (nácizmus, kommu-
nizmus) elhitették az általuk üldözött ke-
resztyénekkel azt a hazugságot, hogy a ke-
resztyénség gettóügy. Felhívta a figyelmet
a múlt feltárás fontosságára, illetve óvott
mind az elzárkózástól, mind a liberális, az
Ige igazát csonkító hitfelfogástól.
A nap második felében a bicskei Kovács
Béla tett bizonyságot, majd a fórumbeszél-
getést követõen úrvacsoravétellel zárult a
konferencia.

Tudósítónktól



Bogárd és Vidéke 2009. július 9. KÖZÖSSÉG 13

28 millió óvodai nevelésre
Az intézményi integráció miatt a déli tér-
ségben Alsószentiván, Cece, Vajta, Sáreg-
res, Alap óvodái összevont intézményként
mûködnek Alap központtal. Az öt óvoda
Alap község gesztorságával 28 millió Ft-os
pályázatot nyert az óvodai nevelés minõsé-
gi fejlesztésére.
Július 8-án, szerdán, délelõtt rendezték

Alapon az Arany János Mûvelõdési Ház-
ban a programindító tanácskozást: „Felké-
szítés a kompetencia alapú nevelés-okta-
tásra” címmel. A tanácskozáson részt vett
az öt intézmény valamennyi óvodapedagó-
gusa, valamint a települések polgármeste-
rei közül Nagy Lajos Alsószentivánról,

Varga Gábor Cecérõl, Méhes Lajosné
Alapról, valamint több helyi települési
képviselõ.
Méhes Lajosné mint a program fõ felelõse
és házigazda köszöntötte a vendégeket,
beszélt a program jelentõségérõl.
Nagyné Láng Judit közoktatási szakértõ is-
mertette a program tartalmát. Elmondta,
hogy a program keretében valamennyi
óvodában jelentõsen javulnak majd a szak-
mai feltételek az óvodapedagógusok szak-
mai továbbképzésével, és javul az óvodai
nevelés tartalma, nevelési eszközellátása
is. Ez a program teszi lehetõvé, hogy általa
az intézmények tárgyi feltételeinek javítá-
sát célzó további pályázatokon részt vehes-
senek. A több évig tartó fejlesztési munka
végcélja, hogy korszerû intézményekben
korszerû pedagógiai munka folyjon, s
ezáltal a kis települések intézményei ver-
senyképesek legyenek a városi intézmé-
nyekkel.
Délután szekcióülésekben folyt tovább a
munka, amelyen a programban résztvevõ
óvodapedagógusok vitatták meg a felme-
rülõ kérdéseket a vezetõ szakemberekkel.

Hargitai Lajos

Nyári Fesztivál
Mezõszilason

Pénteken kezdõdött a IX. Nyári Fesztivál
Mezõszilason, amely most vasárnap zárult.
A pénteki megnyitó után a színjátszók vet-
ték át a terepet. A helyiek mellett bemu-
tatkozott több vendégegyüttes is. Szomba-
ton az elszármazottak találkozója volt, me-
lyen helyi közösségek mellett fellépett a
lengyelországi vendégek mazsorettcso-
portja.
Vasárnap népzenei bemutatóra várták az
érdeklõdõket, amelyen közremûködött a
simontornyai citerazenekar, az igari Nép-
dalkör, Mezõszilas ifjúsági és gyermektán-
cosai, enyingi, lajoskomáromi és mezõ-
szentgyörgyi néptáncosok, valamint cite-
rán Sebestyén Lajos. Kedden játszóházra
várták a gyerekeket, szerdán pedig kistér-
ségi és regionális nyugdíjas-találkozóra ke-
rült sor. Csütörtökön katolikus ifjúsági ta-
lálkozó volt esti szalonnasütéssel, vasár-
nap a fesztivál a katolikus templomban
tartott kórustalálkozóval zárult, melyen
felléptek a mezõszilasi kórus mellett a
környezõ települések dalosai is.

Hargitai Lajos

Veszélyben a tehenészek állása
A jelenlegi nyerstej felvásárlási ára 55-61 Ft/kg
között mozognak, a szerzõdött mennyiség mér-
tékétõl függõen. Az átlagár az elõzõ hónaphoz
képest 2,1 %-kal, az elõzõ év azonos idõszakához
képest 31 %-kal csökkent.
Felmérések szerint a tartósan 60 Ft/kg alatti fel-
vásárlási ár esetén a termelés mintegy a felére
csökkenhet, és közel 50 %-os létszámleépítés
következhet be az ágazatban.
A tejár csökkenése miatt 2008 novemberétõl
kezdve megnõtt — fõleg Oroszországba — a
tenyészüszõ-kivitel, melynek további folytatása
a tejtermelés további visszaeséséhez vezethet.
A Magyar Agrárkamara számításai szerint
2007-ben az átlag termelõi önköltség 75 Ft/kg
volt, 2008-ban 85 Ft/kg, 2009-ben pedig 89
Ft/kg körül várható, jelezve a termelõk egyre re-
ménytelenebb helyzetét.
Az elmúlt hónapokban az európai tejpiac egyen-
súlya megingott, melyet a nemzetközi pénzügyi
és gazdasági válság csak súlyosbított. Amíg
2008-ban a termelési költségek csak igen enyhe
csökkenést mutattak, a tejárak decemberre 17
%-kal mérséklõdtek 2007 decemberéhez ké-
pest, ami az ágazat jövedelemtermelõ képessé-
gét jelentõsen rontotta. A közeljövõben nem vár-
ható a jelenlegi trend megfordulása, ami tovább
mélyíti a tejpiacon kialakult krízist.
A tejágazat válságának egyik oka a tejtermékek
iránti nemzetközi kereslet csökkenése. Az EU ex-
portja 2008-ban szinte minden tejtermék eseté-
ben visszaesett. 2007-hez képest a sajt exportja

7 %-kal, a sovány tejporé 12 %-kal, a vajé 29
%-kal, míg a vajolajé 35 %-kal esett.
A tejpiaci felesleg másik oka, hogy 2007/2008-
ban a magas árak miatt a feldolgozók a tejzsírt és
tejfehérjét más, növényi eredetû kiegészítõ
anyagokkal helyettesítették, jelenleg pedig a
nyomott tejporárak az intervenció mellett is le-
szorítják a nyerstej árát.
Harmadsorban az unió tejpiaci szabályozása az
elmúlt években több változáson is átesett. 2007
szeptemberében egyszerûsödtek a tejszektort
érintõ szabályozások, 2008. április 1-jétõl 2
%-kal emelkedett a tejkvóta, míg a 2008-as álla-
potfelmérés során több jelentõs változásra is sor
került. (További évi 1 %-os kvótaemelés, inter-
venciós korlát meghatározása, pályázatos inter-
venció lehetõsége, egyes kisebb támogatások
megszüntetése stb.) Mivel a tagállamok csak bi-
zonyos mennyiségû tejet és tejterméket képe-
sek ideiglenesen kivonni a piacról, valószínûleg
hatékonyabb és olcsóbb megoldás lenne külön-
bözõ ösztönzõ programok segítségével a terme-
lés csökkentése.
Magyarország már tavaly jelezte, hogy az álla-
potfelmérés utáni döntés nyerstej-exportõrként
hátrányosan érinti. Több tagországgal együtt ja-
vasolta egyebek között az intervenciós idõszak
elõrehozatalát, az intervenciós mennyiségek nö-
velését, a kvóta alapú támogatás legalább 50
%-os emelését, az export-visszatérítések leg-
alább 50 %-os emelését, a régi és az újonnan
csatlakozott országokban alkalmazott támoga-
tások kiegyenlítését, továbbá a kvóták befa-

gyasztását, mert az elmúlt évi kvótaemelések
hazánknak rendkívüli károkat okoztak. Sürgette
azt is, hogy a bizottság már idén végezze el azt a
piacelemzést, amelyet az eredeti tervek szerint
jövõre kellene elkészítenie. A felvetett javasla-
tok jogosságát mi sem bizonyítja, hogy a vaj in-
tervenciós felvásárlás 2009. március 4-én, a so-
vány tejporé pedig 2009. április 14-én elérte a
maximális mennyiséget.
Mariann Fischer Boel uniós agrárbiztos április-
ban azonban kifejtette: az EB nem emeli a tejter-
mékek intervenciós árait, nem függeszti fel az
úgynevezett tejkvóták tavaly elhatározott, uniós
szintû bõvítését, az export-visszatérítés módosí-
tása pedig a nemzetközi partnerek, illetve a Ke-
reskedelmi Világszervezet (WTO) érzékenysége
miatt nem kívánatos. Nem reagált pozitívan
Brüsszel arra a felvetésre sem, hogy vizsgálják
felül az iskolatej-programba bevonandó termé-
kek körét, valamint az intervenciós idõszak elõ-
rehozását célzó kezdeményezést is.
Fischer Boel asszony leszögezte, hogy a bizott-
ság hajlandó támogatási intézkedésekrõl tár-
gyalni, de elutasítja a kvótákra vonatkozó koráb-
bi döntések felülvizsgálatát. A biztos úgy vélte,
hogy a termelés uniós szinten idén és jövõre is
4-5 %-kal a kvótamaximum alatt marad. Hozzá-
tette, hogy az unió már szinte minden támogatá-
si lehetõséget kihasznált az ágazatban, és ami
még maradt, „nem lenne hatékony a jelenlegi
körülmények között”.

A Magyar Agrárkamara sajtóközleménye
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Tésztában sült
kolbász

Hozzávalók: 40 dkg lángolt kolbász,
vagy virsli, 45 dkg liszt, 2,5 dkg élesztõ,
2 dl tej, 15 dkg margarin, 3 tojás, só, cu-
kor.

A langyos tejbe morzsoljuk az élesztõt,
csipetnyi cukrot szórunk bele, langyos
helyen felfuttatjuk, majd összegyúrjuk a
liszttel, a tojásokkal, a puha margarin-
nal és a sóval. Alaposan kidolgozzuk és
megkelesztjük. A megkelt tésztát félujj-
nyi vastagságra nyújtjuk. 2-3 cm széles
csíkokat vágunk belõle, olyan hosszú
darabokat, hogy beletekerhessük a
virslidarabokat. Tepsibe rakjuk, a tete-
jüket felvert tojással megkenjük, és kö-
zepes hõfokon 15-20 percig sütjük. Kis-
tányéron mustárt, ketchupot adhatunk
hozzá. Hidegen is jó, de melegen az
igazi.

Töltött
metélõsaláta

Hozzávalók: személyenként 2-3 nagy
salátalevél, egy darab debreceni, vagy
kolbász, 1 tojás, egy kis fej vöröshagy-
ma, zsír, pirospaprika, sajt, zöldpap-
rika, paradicsom és só.

A salátaleveleket gyümölcsmosóban le-
forrázzuk, azonnal lecsurgatjuk, és
hagyjuk kihûlni. Zsíron üvegesre párol-
juk a vastag cikkekre vágott vöröshagy-
mát, a karikára metélt zöldpaprikával,
rászórjuk a pirospaprikát, körülsütjük
rajta a kolbászt. A salátalevelekre tesz-
szük a debrecenit, vagy a kolbászt, rá a
sült hagymát, paprikát, és összecsoma-
goljuk. A visszamaradt paprikás zsíron
simára fõzzük a hámozott paradicso-
mot. A töltelékeket kizsírozott, lapos
jénai edénybe helyezzük, ráöntjük a pa-
radicsommártást. A tojást elkeverjük a
reszelt sajttal, és beborítjuk vele a
töltelékek tetejét. Grillben, vagy sütõ-
ben átsütjük.

Felhasználható: meleg elõételnek, vagy
fõételnek.

Tálalása: jénai tálban helyezzük az asz-
talra. Paradicsommal díszítjük.

NagymamaNagymama
receptjeireceptjei

ADALÉK
Az autóbuszokban néha történnek furcsa
dolgok. Például ezek ketten részegen el-
kezdtek marháskodni, öntözték ki az italt a
padlóra, pimaszkodtak az utasokkal. A
buszvezetõ megállította a jármûvet, és kö-
zölte, hogy addig nem hajt tovább, amíg az
illetõk ki nem szállnak. Õk ketten erre jól
megverték a buszvezetõt, majdnem kiver-
ték a szemét. Az eset adalék arra nézve,
hogy milyen hülyék némely emberek, akik
jogot formálnak a homo sapiens titulusra.
Fajilag, biológiailag homo sapiensek õk,
de a valóságban nyilván nem. Ugyanis ez
az elnevezés azt jelenti, hogy értelmes
ember.
Sokszor eszembe jut Petõfi Sándor. Léte-
zik egy térkép, amely mutatja, hogy a költõ
mely utakat járta be nagyrészt gyalog. Szép
út volt például a Debrecen és Pest közötti
távolság télvíz idején, gyatra ruházatban.
(A tarisznyában ott lapult egy köteg vers,
amelyektõl azt várta, hogy híres költõvé te-
szik õt. Be is vált a számítása.) Szóval Petõ-
fi keresztül-kasul bejárta azt az országot,
amely akkor még háromszor akkora volt,
mint a mostani. És bizony többnyire gyalog
ment. De nem csak õ volt ilyen távgyalog-
ló. A közember régen gyalog közlekedett.
A tizenkét apostol is az apostolok lován,
azaz gyalogosan járta a Holt-tenger
vidékét Krisztus kíséretében.
Azóta az emberiség létrehozta a vasútvo-
nalakat, repülõgép-közlekedést és az autó-
buszt. Hihetetlenül ügyes emberkék ener-
giaátalakítás segítségével, fogaskerekek,

áttételek, kormányszerkezetek, sebesség-
váltók kifundálásával megvalósították szá-
munkra azt a lehetõséget, hogy beülhe-
tünk egy nagy dobozba, amely a jármûvet
kezelõ személy közremûködésével elvisz
bennünket a tetszõleges helyre. Ma nincs
ember, akinek eszébe jutna, hogy Debre-
cenbõl gyalog menjen Pestre. Nem is so-
kan bírnák ki. Jó dolog a közlekedési háló-
zat. Ha nem létezne, megbénulna az élet.
Nem is tudjuk, milyen nagy áldás. Az em-
beriség közös kincse, mint a növényzet
vagy a víz. Lehet, hogy az emberi lelemény
legnagyobb csodája. Szinte büszke vagyok,
hogy ahhoz a fajhoz tartozom, amely képes
volt ezt megvalósítani.
A két verekedõ ember nyilván rendszere-
sen használja a tömegközlekedést, mintha
az övék lenne. Úgy használják, mint a leve-
gõt vagy a saját tévékészüléküket. Úgy vé-
lik, hogy joguk van tetszés szerint eljárni
vele szemben. Ha nem úgy mûködik,
ahogy õk akarják, akkor megrendszabá-
lyozhatják. Ha a tévével baj van, sokan ala-
posan oldalba vágják. Õk meg a buszveze-
tõt verték abban a hiszemben, hogy az
illetõ az õ tulajdonuk.
Mindent el lehet rontani. A kõmûves szé-
pen bevakolja, elsimítja a falat, a buta tak-
nyos összefirkálja. Az Úristen jó levegõt,
vizet adott, a csekély értelmû emberiség
megmérgezi.
Lehet javulásra számítani?

(L. A.)

Felhívás
A Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szakmai Koordinációs Fõosz-
tály felhívása valamennyi cigány kisebbségi önkormányzat részére.

A Roma Gadje Párbeszéd az Önkéntes Szolgálat által (RGDTS) nemzetközi önkén-
tes szervezet keretében cigány/ roma fiatalok számára nyílik lehetõség önkéntes tevé-
kenységben részt venni Európa több országában. Azoknak a 18-30 év közötti fiatalok-
nak a jelentkezését várják, akik Nyugat- és Közép-Kelet-Európában szeretnének ön-
kéntes tevékenységben részt venni, akik szeretik a kihívásokat, nyelveket akarnak
tanulni, akik szeretnének segíteni másokon.

Az önkéntes tevékenységet a következõ országokban lehet végezni: Olaszország, Uk-
rajna, Románia, Franciaország, Nagy-Britannia, Németország, Dánia.

Az önkéntes tevékenységek, amelyeket lehet végezni: gyermekek és fiatalok tanítása,
szabadidõs program szervezése számukra, sérült gyerekek és fiatalok, idõskorúak
gondozása, ápolása, hajléktalanokkal, menekültekkel, betegekkel, kisebbségben
élõkkel való foglalkozás, környezetvédelmi programok és tevékenységek, oktatási,
képzési programokban való részvétel.

A program folyamatosan egész évben mûködik. A program keretében az önkéntesek
részére a szolgálati idõszak alatt az oda-vissza utazást, az étkezést, a szállást, a biztosí-
tást és a zsebpénzt az RGDTS fizeti.

Elérhetõségek: Lakatos György RGDTS-koordinátor,
telefon: 06 (1) 460 0707,

vagy 06 (30) 611 1206, e-mail: romanoglaszo@freemail.hu,
további információk: www.rgdts.net.
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Nagyotmondó huszárok
Mikor a huszár hazajött Talijánországból (Olaszország), elmesélte, hogy ott olyan
nagy káposztát látott, hogy az egész ármádia, ha meleg volt, aláment, hogy hûvösben
legyenek, és akkora méhet látott, mint egy ló.
— Hát a kaptár mekkora volt? — kérdezték tõle.
— Hát csak akkora, mint nálunk — felelte a huszár.
— Hát akkor hogy ment be a méhecske? — kérdezik tovább, de a huszár nem hagyta
magát zavarni, azt mondja:
— Akkorra már eljöttem.
— Ez semmi! — mondja egy másik huszár. — Mikor mi Pojákországban voltunk, olyan
nagy üstöt láttam csinálni, hogy mikor a kovácsok az egyik felét kalapálták, azok, akik a
másik felében dolgoztak, nem hallották a kalapálást.
— Mit csináltak azzal a nagy üsttel? — kérdezi a Talijánországban járt huszár.
— A te káposztádat fõzték meg benne — volt a válasz.

Keresd meg a különbségeket!

Beküldési határidõ: 2009. július 14.

Múlt heti rejtvényünk
helyes megfejtése:

1. óra, 2. kanál, 3. te magad, 4. tücsök, 5.
az év, a hónapok, a hetek és a napok, 6.
csend, 7. tejút, 8. köd.
Helyes megfejtést, sajnos, senki nem
küldött be.

Nap, Hold, Szél

A Nap, a Hold meg a Szél együtt üldögéltek egy fa alatt. Egy cigány
megy arra, és köszön: — Jó napot, adjon isten!

Azt mondja a Nap a többinek: — Látjátok, mindenki engem köszönt!

Rámondja a cigány: — De még jobban a Szelet köszöntöm!

Azt mondja a Hold a cigánynak: — Megállj! Mért mondod ezt? Várj
csak, a télen megfagyasztlak!

Azt mondja a cigány: — Csak a Szél ne fújjon!

Odaszól a Nap is: — Megállj, cigány, megsütlek a nyáron!

Arra meg azt mondja a cigány: — Csak a Szél fújjon!

A Szél erre odafordul a többihez: — Ugye, mégiscsak bennem van a
bizodalma mindenkinek!

Forrás: internet.

Minden nap 8 órányi
mûsor Sárbogárd és

környéke eseményeirõl
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Július 11., SZOMBAT
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Nap-kelte 9.00 Hét-
mérföld 9.40 Delta 10.05 Élni tudni kell! 10.35 Készpénz
11.05 AutóVízió 11.30 Most a Buday! 12.00 Hírek
12.05 EgészségABC 12.35 Stílus 13.05 Rob Roy 14.30
TS – Sony Ericsson WTA Tenisztorna 17.15 Therese
nõvér.com 19.00 Luxor-sorsolás 19.28 Föld Tv 19.30
Híradó 19.50 Balatoni nyár 19.55 Sporthírek 20.05
Ötöslottó-sorsolás 20.20 Szeretõk 21.20 Arséne Lupin
23.35 Balaton sound 2009 – KH Extra 0.00 Hírek 0.05
Sporthírek 0.20 Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Receptklub 6.05
Infománia 6.30 Ókori harcosok 6.55 Digimonok 7.20
Kölyökklub 8.50 Disney-rajzfilmek 10.10 Receptklub
10.30 Játék 11.30 A dadus 12.00 Híradó 12.10 Autó-
mánia 12.45 Doki 13.40 Forma 1 15.25 Pasifaló 15.55
Rejtélyek városa: A hurrikán 16.55 Dumb és Dumber:
Dilibogyók 2 18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30
Joe, az óriásgorilla 21.45 Soha ne mondd, hogy véged!
23.25 Kemény zsaruk 0.25 Itthon 0.50 Egy letûnt világ
1.20 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 10.00 Mókás állatvilág 10.30
414-es küldetés 11.05 Babavilág 11.35 Kalandjárat
12.05 Szurikáták udvarháza 12.35 Hegylakó 13.35
Charlie – Majom a családban 14.35 Száguldó vipera
15.35 GSG 9 – Az elit kommandó 16.40 Csúcskölykök
18.30 Tények 19.05 Irigy Hónaljmirigy 20.05 Ovizsaru
22.05 Az orvlövész 23.45 Yonggary – Az ûrbéli szörny
1.25 Se füle, se farka, avagy a meseírók beájulnak 2.15
Drága testek 3.10 Kalandjárat 3.40 Teleshop
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Szombat
reggel 9.05 Smink nélkül 10.00 Szombat délelõtt 12.00
Krónika 12.22 Történet hangszerelve 13.05 Rádiókaba-
ré 14.04 Világóra 14.35 G7 – Gazdasági magazin 15.05
Zöldövezet 15.35 Magyarországról jövök 16.04 Idõt ké-
rek! 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág
18.04 Mentés másként – Mûvészeti figyelõ 19.05
Sportvilág 19.25 Határok nélkül – A kultúráról 19.50
Mese 19.56 Zene 20.04 A Rádiószínház Dokumentum-
mûhelye 20.45 Zene 21.04 Rádiószínház 22.49 Zene
22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés
23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10
Éjszaka

Július 12., VASÁRNAP
MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Nap-kelte 9.00 „Így
szól az Úr!” 9.05 Engedjétek hozzám… 9.10 Egyházi
naptár 9.25 Református magazin 9.50 Református ifjú-
sági mûsor 10.00 Ráth Mátyás 10.20 Gospel 10.30 Ka-
tolikus mise 11.30 Katolikus krónika 12.00 Hírek 12.10
Szabadlábon Erdélyben 12.40 100 év – Játék a színház
13.30 Csiky Gergely–Szakonyi Károly: Mukányi 15.00
TS – Sony Ericsson WTA Tenisztorna 17.25 Készüljünk
együtt… Labdarúgó vb 2010 17.55 Filmsztárok a va-
donban 18.55 Több, mint mozi – Filmmagazin 19.28
Föld Tv 19.30 Híradó 19.50 Balatoni nyár 19.55 Sporthí-
rek 20.00 Zsaruvér és Csigavér II.: Több tonna kámfor
21.10 Én és a pánikom 22.50 Hírek 22.55 Sporthírek
23.05 Heinrich Marschner: A vámpír
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Receptklub 6.40
Digimonok 7.00 Kölyökklub 8.55 Winx Club 9.15 Jackie
Chan legújabb kalandjai 9.40 A tini nindzsa teknõcök új
kalandjai 10.05 Receptklub 10.25 Játék 11.35
MeneTrend 12.00 Híradó 12.10 Doki 13.10 Magyar Au-
tósport-magazin 13.30 Forma 1 16.05 Pasifaló 16.35
Lost – Eltûntek 18.30 Híradó 19.05 Cobra 11 20.00
Jackie Chan: Londoni csapás 22.20 Kisiklottak 0.30
Maffiózók 1.35 Portré
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Látlelet a Földrõl
6.45 TV2-matiné 10.25 Dokik 10.50 Két testõr 11.20
Stahl konyhája 11.50 Quantum Leap – Az idõutazó
12.40 Miért pont Brian? 13.40 Flash Gordon 14.40
Smallville 15.40 A kiválasztott – Az amerikai látnok
16.40 Októberi égbolt 18.30 Tények 19.00 Napló 20.00
Spangól – Magamat sem értem! 22.30 A lény 0.40
Képírók 2.40 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül –
a kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 8.30 Kabarématiné
10.04 Görög katolikus szentmise közv. 11.05 Gondolat-
jel 11.32 Pro és Kontra 12.00 Krónika 12.22 Harminc
perc alatt a Föld körül 13.04 Népzene 14.04 Szonda
14.35 Oxigén 15.05 Hangalbum 16.04 Disputa 17.04

Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Esti séta
19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.58 Zene 21.04 Rá-
diószínház 21.57 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Válogatás a Vasárnapi újság reggeli mûsorából 0.10
Éjszaka

Július 13., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 Magyar népmesék 9.10 Az öreg
bánya titka 9.45 Szomszédok 11.00 Fõtér 11.40 Sokszí-
nû vallás 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.20 Família
Kft. 13.15 Roma Magazin 13.45 Domovina 14.20 Átjáró
14.50 Pénz-vidék 15.20 Szívtipró gimi 16.10 Kisváros
17.30 Hírek 17.35 Körzeti híradó 17.45 Bûvölet 18.45
Életképek 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.50 Balatoni
nyár 19.55 Sporthírek 20.10 Beugró 21.10 24 21.55
Hétfõ este 22.35 Memento ’89 22.45 Visszajátszás
23.15 Tûzvonalban 0.10 TS – Motorsport
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop
11.25 Disney-rajzfilmsorozat 12.00 Híradó 12.10 Játék
13.30 Fél kettõ 14.20 Humor az egész világ 16.25 Má-
sodik esély 17.25 Cobra 12 – Az új csapat 18.30 Híradó
19.05 112 – Életmentõk 20.05 Fókusz 20.40 Barátok
közt 21.20 CSI: Miami helyszínelõk 22.15 A szökés
23.20 A tó szelleme 1.30 Reflektor
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel
7.00 Mokka 9.00 Babapercek 9.10 Telekvíz 10.10
Babar 10.35 Teleshop 11.40 A võlegény tanúja 13.25
Kvízió 14.20 Mentõhelikopter 15.20 Az áruló 16.25 Hal
a tortán 17.25 Rejtélyek kalandorai 18.30 Tények 19.10
Monk – Flúgos nyomozó 20.15 Az elveszett ereklyék
fosztogatói 21.20 NCIS: A becsületkód 22.20 Gyilkos
számok 23.20 Különleges ügyosztály 0.15 100 csoda
0.20 Tények este 0.50 Kojak 2.30 A küszöb 3.20
Sztárnyomozó
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 8 és fél perc a kultú-
ráról 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a ház-
nál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádió-
színház 13.23 Rongyszõnyeg 13.30 Az evangélikus
egyház félórája 14.05 Kabaréklub 15.15 Közelrõl 15.45
Hétköznapi tudomány 16.15 Zöldövezet 17.30 Krónika
18.03 Parlamenti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30
Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak
19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádió-
színház 20.23 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap törté-
netei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti
beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Népzene 0.10
Éjszaka

Július 14., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 A Mézga család különös kalandjai
9.25 Az öregbánya titka 9.55 Szomszédok 11.05 Fõtér
12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.20 Família Kft. 13.15
Srpski Ekran 13.45 Unser Bildschirm 14.20 Átjáró
14.50 Sírjaik hol domborulnak… 15.20 Szívtipró gimi
16.10 Kisváros 17.30 Hírek 17.35 Körzeti híradó 17.45
Bûvölet 18.50 Életképek 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó
19.50 Balatoni nyár 19.55 Sporthírek 20.10 Önök kér-
ték! 21.10 Tûzvonalban 22.10 Kedd este 22.45
Memento ’89 22.55 24 23.40 Koncertek az A38 hajón
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop
11.25 Disney-rajzfilmsorozat 12.00 Híradó 12.10 Játék
13.30 Fél kettõ 14.40 Bohókás nyomozás 16.25 Máso-
dik esély 17.25 Cobra 12 – Az új csapat 18.30 Híradó
19.05 112 – Életmentõk 20.05 Fókusz 20.40 Barátok
közt 21.20 Chuck: Chuck és az e-mail 22.15 Minden lé-
ben négy kanál: A vég kezdete 23.20 Gengszterek
gengsztere 1.25 Reflektor
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel
7.00 Mokka 9.00 Babapercek 9.10 Telekvíz 10.10
Babar 10.35 Teleshop 11.40 Sorsdöntõ nyár 13.25
Kvízió 14.20 Mentõhelikopter 15.20 Az áruló 16.25 Hal
a tortán 17.25 Rejtélyek kalandorai 18.30 Tények 19.10
Monk – Flúgos nyomozó 20.15 Az elveszett ereklyék
fosztogatói 21.20 Kiképzõtábor 23.20 Kötelezõ ítélet
0.15 100 csoda 0.20 Tények este 0.50 Hukkle 2.10
Sztárnyomozó
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.30 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 8 és fél perc a kultú-
ráról 9.00 Napközben 10.30 Élhetõ világ 11.05 A hely

11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Magán-
hangzó 13.04 Rádiószínház 13.25 Rongyszõnyeg 13.30
A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások
14.35 Tér-idõ 15.15 Közelrõl 15.35 Hétköznapi tudo-
mány 15.45 Zöldövezet 17.30 Krónika 18.03 Közéleti üt-
közõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05
Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv
19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.23 Zene
20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek,
kenó 23.04 Hangalbum 0.10 Éjszaka

Július 15., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 A Mézga család különös kalandjai
9.25 Az öreg bánya titka 9.55 Szomszédok 11.05 Fõtér
12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.20 Família Kft. 13.15
Hrvatska krónika 13.45 Ecranul nostru 14.15 Átjáró
14.50 Kormányváró 15.20 Szívtipró gimi 16.10 Kisvá-
ros 17.30 Hírek 17.35 Sporthírek 17.45 Bûvölet 18.45
Életképek 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.50 Balatoni
nyár 19.55 Sporthírek 20.10 Üdítõ – Szilágyi Tibor mû-
sora 21.10 Tûzvonalban 22.10 Szerda este 22.45
Memento ’89 22.55 24 23.40 Az utolsó mohikánok
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop
11.25 Disney-rajzfilmsorozat 12.00 Híradó 12.10 Játék
13.30 Fél kettõ 14.35 Montana – Perzselõ szenvedé-
lyek 16.25 Második esély 17.25 Cobra 12 – Az új csa-
pat 18.30 Híradó 19.05 112 – Életmentõk 20.05 Fókusz
20.40 Barátok közt 21.20 Hazudj, ha tudsz!: Beavatás
22.20 Döglött akták: A titokzatos harmadik 23.30 A
harag 1.15 Reflektor
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Két testõr 6.25 Tények reggel
7.00 Mokka 9.00 Babapercek 9.10 Telekvíz 10.10
Babar 10.40 Teleshop 11.45 A híres Ron Burgundy le-
gendája 13.25 Kvízió 14.20 Mentõhelikopter 15.20 Az
áruló 16.25 Hal a tortán 17.25 Rejtélyek kalandorai
18.30 Tények 19.10 Monk – Flúgos nyomozó 20.15 Az
elveszett ereklyék fosztogatói 21.20 Doktor House
22.20 Szellemekkel suttogó 23.20 A médium 0.15 100
csoda 0.20 Tények este 0.50 Csillagközi háború 2.20
Sztárnyomozó
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.04 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 8 és fél perc a kultú-
ráról 9.00 Napközben 11.05 A hely 11.30 Vendég a ház-
nál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádió-
színház 13.23 Rongyszõnyeg 13.30 A református egy-
ház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.15 Kö-
zelrõl 15.35 Hétköznapi tudomány 15.45 Zöldövezet
17.30 Krónika 18.03 Közéleti ütközõ 18.15 Magánhang-
zó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten
ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese
20.04 Rádiószínház 20.26 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A
nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25
Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások
23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

Július 16., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz
5.50 Nap-kelte 9.00 A Mézga család különös kalandjai
9.25 Az öregbánya titka 10.00 Szomszédok 11.05 Fõtér
12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.20 Família Kft. 13.15
Együtt 14.15 Átjáró 14.45 Múlt-kor 15.15 Szívtipró gimi
16.05 Kisváros 17.30 Hírek 17.35 Körzeti híradó 17.45
Bûvölet 18.50 Életképek 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó
19.50 Balatoni nyár 19.55 Sporthírek 20.10 A vadon
bûvöletében 21.05 Tûzvonalban 22.05 Csütörtök este
22.40 Memento ’89 22.50 24 23.35 Koncertek az A38
hajón
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop
11.25 Disney-rajzfilmsorozat 12.00 Híradó 12.10 Játék
13.30 Fél kettõ 14.30 Dallas: Jockey visszatér 16.25
Második esély 17.25 Cobra 11 18.30 Híradó 19.05 112
– Életmentõk 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20
Leszámolás Kis-Tokióban 22.55 Kemény zsaruk 23.50
Európai idõ EU-Magazin 0.10 Reflektor 0.30 Infománia
1.05 Egy letûnt világ
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények
reggel 7.00 Mokka 9.00 Babapercek 9.10 Telekvíz
10.10 Babar 10.40 Teleshop 11.45 Perry Mason: Gaz-
dagok és szépek 13.25 Kvízió 14.20 Mentõhelikopter
15.20 Az áruló 16.25 Hal a tortán 17.25 Rejtélyek kalan-
dorai 18.30 Tények 19.10 Monk – Flúgos nyomozó
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A BOGÁRDI TV MÛSORA SÁRBOGÁRDON
Fogható SÁRBOGÁRDON, SÁRSZENTMIKLÓSON,
ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN a Kábelsat és a Tarr Kft. rend-
szerén a O 05-ös csatornán, a 93,25 Mhz-es
frekvencián, valamint az EMW-hálózatán, a C7-es
csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián. FIGYE-
LEM! Cece környékének mûsora a bogárdi mûsor
alatt olvasható!
Július 11., Szo: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00
S.bogárd–Dunaferr kézi (ism. 75’), Cece–S.bogárd foci
verekedéssel (ism. 100’) 13.00 Lapszemle, Sziréna
15.00 Dr. Makkos Norbert elõadása 2009. 06. 29. (60’),
Szent László-napi kórushangverseny 2009 (100’) 19.00
Lapszemle, Sziréna 20.00 Aba Napok 2009 — 1. (72’),
Kóruskoncert a Nemzeti Galériában (36’), Elõadás a ma-
gyar vidékrõl (ism. 68’)
Július 12., V: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Dr.
Makkos Norbert elõadása 2009. 06. 29. (60’), Szent
László-napi kórushangverseny 2009 (100’) 13.00 Heti
híradó 15.00 Balczó András volt öttusázó elõadása (ism.
68’), Hantosi Bokréta (ism. 50’), Bú-kiállítás (ism. 23’)
19.00 Heti híradó 20.00 Dr. Tõkéczki László: Az egyház
és a politika viszonya, Bagi László evangelizációja
Július 13., H: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Aba Napok
2009 — 1. (72’), Kóruskoncert a Nemzeti Galériában
(36’), Elõadás a magyar vidékrõl (ism. 68’) 13.00 Heti
híradó 15.00 S.bogárd–Dunaferr kézi (ism. 75’),
Cece–S.bogárd foci verekedéssel (ism. 100’) 19.00 Heti
híradó 20.00 Kincses Sziget kalóztanya (15’), Koszo-
rúcska Cecén (60’), Dr. Makkos Norbert elõadása 2009.
07. 06. (90’)
Július 14., K: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Dr. Tõkéczki
László: Az egyház és a politika viszonya, Bagi László
evangelizációja 13.00 Heti híradó 15.00 Kincses Sziget
kalóztanya (15’), Koszorúcska Cecén (60’), Dr. Makkos
Norbert elõadása 2009. 07. 06. (90’) 19.00 Heti híradó

20.00 Halászbúcsú (40’), Igazgatóválasztás Cecén (120’)

Július 15., Sze: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Halászbú-
csú (40’), Igazgatóválasztás Cecén (120’) 13.00 Heti hír-
adó 15.00 Aba Napok 2009 — 2. (kb. 60’), Dr. Lenkei Gá-
bor sajtótájékoztatója (24’), Nosztalgiafilm a honvédség-
rõl 19.00 Sziréna 19.30 Lapszemle 20.00 Halország hírei
(40’), S.bogárd–Csákvár pingpong (50’), Baranta Kurultaj
(60’)

Július 16., Cs: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 S
Halország hírei (40’), S.bogárd–Csákvár pingpong (50’),
Baranta Kurultaj (60’) 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00
Halászbúcsú (40’), Igazgatóválasztás Cecén (120’) 19.00
Lapszemle, Sziréna 20.00 Dr. Tõkéczki László: Az egyház
és a politika viszonya, Bagi László evangelizációja

Július 17., P: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Aba
Napok 2009 — 2. (kb. 60’), Dr. Lenkei Gábor sajtótájé-
koztatója (24’), Nosztalgiafilm a honvédségrõl 13.00 Lap-
szemle, Sziréna 15.00 Dr. Tõkéczki László: Az egyház és a
politika viszonya, Bagi László evangelizációja 19.00 Lap-
szemle, Sziréna 20.00 Halászbúcsú (40’), Igazgatóválasz-
tás Cecén (120’)

***

Az élõadások alatt hívható telefonszámunk: 06 (25)
508 901. A Lapszemle és a Heti híradó megtekinthetõ
internetes oldalunkon: www.bogarditv.blog.hu. A
rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képúj-
ságban adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ idõ-
tartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát
fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a Bogárd és Vidéke szer-
kesztõségében: Sárbogárd, Hõsök tere 12. (a mûvelõdési
ház mögött) hétköznapokon 8–17 óráig. Hiba esetén,
kérjük, hívják a következõ számokat: 06 (40) 200 718, 06
(40) 416 000, 06 (22) 503 259, 06 (20) 9440 445!

A BOGÁRDI TV MÛSORA CECE TÉRSÉGÉBEN
Az adás fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON,
CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁREGRESEN minden
programcsomagban, az O 05-ös csatornán, a 93,25
Mhz-es frekvencián.
Július 9., Cs: (9-14 óra között mûsorfrissítés) 14.00 Em-
lékezetes meccsek: Cece–Sárbogárd foci verekedéssel
(95’), Sárbogárd–Dunaferr kézilabda (72’) 18.00 Lap-
szemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Alapi férfikonferencia
1-2. rész (152’)
Július 10., P: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Szent László-napi kórushangverseny (98’), Fába fara-
gott történelem (ism. 24’) 13.00 Heti híradó 14.00 Alapi
férfikonferencia 1-2. rész (152’) 18.00 Lapszemle, Heti
híradó, Sziréna 20.00 Aba Napok 1. (73’), Kórus a Nem-
zeti Galériában (35’), A magyar vidék jövõjérõl (ism. 68’)
Július 11., Szo: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Emlékezetes meccsek: Cece–Sárbogárd foci vere-
kedéssel (95’), Sárbogárd–Dunaferr kézilabda (72’)
13.00 Heti híradó 14.00 Dr. Makkos Norbert Istenrõl – 5.
(61’), A hantosi Bokréta néptánccsoport (ism. 54’)
18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Szent Lász-
ló-napi kórushangverseny (98’), Fába faragott történe-
lem (ism. 24’)
Július 12., V: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Dr. Makkos Norbert Istenrõl – 5. (61’), A hantosi Bokré-
ta néptánccsoport (ism. 54’) 13.00 Heti híradó 14.00

Aba Napok 1. (73’), Kórus a Nemzeti Galériában (35’), A
magyar vidék jövõjérõl (ism. 68’) 18.00 Lapszemle, Heti
híradó, Sziréna 20.00 Alapi férfikonferencia 1-2. rész
(152’)

Július 13., H: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Szent László-napi kórushangverseny (98’), Fába faragott
történelem (ism. 24’) 13.00 Heti híradó 14.00 Emlékeze-
tes meccsek: Cece–Sárbogárd foci verekedéssel (95’),
Sárbogárd–Dunaferr kézilabda (72’) 18.00 Lapszemle,
Heti híradó, Sziréna 20.00 Dr. Makkos Norbert Istenrõl –
5. (61’), A hantosi Bokréta néptánccsoport (ism. 54’)

Július 14., K: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Alapi férfikonferencia 1-2. rész (152’) 13.00 Heti híradó
14.00 Dr. Makkos Norbert Istenrõl – 5. (61’), A hantosi
Bokréta néptánccsoport (ism. 54’) 18.00 Lapszemle, Heti
híradó, Sziréna 20.00 Aba Napok 1. (73’), Kórus a Nemze-
ti Galériában (35’), A magyar vidék jövõjérõl (ism. 68’)

Július 15., Sze: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Aba Napok 1. (73’), Kórus a Nemzeti Galériában
(35’), A magyar vidék jövõjérõl (ism. 68’) 13.00 Heti hír-
adó 14.00 Szent László-napi kórushangverseny (98’), Fá-
ba faragott történelem (ism. 24’) 18.00 Lapszemle, Heti
híradó, Sziréna 20.00 Emlékezetes meccsek: Cece–Sár-
bogárd foci verekedéssel (95’), Sárbogárd–Dunaferr ké-
zilabda (72’)

20.15 Az elveszett ereklyék fosztogatói 21.20
Szóljatok a köpcösnek! 23.20 Jericho 0.15 100
csoda 0.20 Tények este 0.50 Csillagkapu 2.30
Sztárnyomozó
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok
nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 8 és fél
perc a kultúráról 9.00 Napközben 10.30 Élhetõ vi-
lág 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház
13.23 Rongyszõnyeg 13.30 A római katolikus
egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ
15.15 Közelrõl 15.35 Hétköznapi tudomány 15.45
Zöldövezet 17.30 Krónika 18.03 Közéleti ütközõ
18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05
Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyerek-
sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház
20.27 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történe-
tei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti
beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások
23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

Július 17., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát exp-
ressz 5.50 Nap-kelte 9.00 A Mézga család külö-
nös kalandjai 9.25 Az öreg bánya titka 9.55 Szom-
szédok 11.05 Fõtér 12.00 Híradó 12.10 Sporthí-
rek 12.20 Família Kft. 13.20 Körzeti magazin
14.20 Átjáró 14.50 Záróra – Somody Imre 15.40
Blues – Jazz Fusion 16.10 Kisváros 17.30 Hírek
17.35 Körzeti híradó 17.45 Szezon – Kapcsolód-
junk ki! 18.15 Bûvölet 18.45 Életképek 19.28 Föld
Tv 19.30 Híradó 19.50 Balatoni nyár 19.55 Sport-
hírek 20.10 A vadon bûvöletében 21.05 Tûzvonal-
ban 22.05 Péntek este 22.40 Memento ’89 22.50
24 23.35 Facér Jimmy
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Reggeli 10.05
Top Shop 11.25 Disney-rajzfilmsorozat 12.00 Hír-
adó 12.10 Játék 13.30 Fél kettõ 14.30 A nagy át-
verés 16.25 Második esély 17.25 Cobra 11 18.30
Híradó 19.05 112 – Életmentõk 20.05 Fókusz
20.40 Barátok közt 21.20 Dr. Csont 22.15 A rej-
tély 23.25 A fõnök 0.30 Reflektor 0.50 Itthon 1.10
Autómánia
TV2: 5.25 Teleshop 6.00 Alexandra pódium 6.25
Tények reggel 7.00 Mokka 9.00 Babapercek 9.10
Telekvíz 10.10 Babar 10.40 Teleshop 11.45 Me-
mória törölve 13.25 Kvízió 14.20 Mentõhelikopter
15.20 Az áruló 16.25 Hal a tortán 17.25 Rejtélyek
kalandorai 18.30 Tények 19.10 Monk – Flúgos
nyomozó 20.15 Az elveszett ereklyék fosztogatói
21.20 90210 22.20 Álomgyári feleség 23.20
Pókerstars.hu 0.20 100 csoda 0.25 Tények este
0.55 Hõsök 1.50 Drága testek 2.40 Sztárnyomozó
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok
nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.40 8 és fél
perc a kultúráról 9.00 Napközben 11.05 A hely
11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Ma-
gánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.23 Rongyszõ-
nyeg 13.30 A zsidó vallási felekezet félórája 14.05
Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.15 Közelrõl 15.35
Hétköznapi tudomány 15.45 Zöldövezet 17.30
Krónika 18.03 Közéleti ütközõ 18.15 Magánhang-
zó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25
Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene
19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.26 Zene
20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Kró-
nika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés
23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34
Tér-idõ 0.10 Éjszaka
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Olcsón ablak, ajtó. Telefon: 06 (20) 216 7202.

Hanganyagok gépelését vállalom. Telefon: 06
(70) 369 0476.

Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826.

Tûzifa eladó, ingyenes házhoz szállítással! Cser
kugli 1860 Ft/q, cser kugli akáccal 1870 Ft/q,
cser aprított 1900 Ft/q, cser aprított akáccal
1900 Ft/q, akác tûzifa kugliban 2110 Ft/q, akác
tûzifa aprítva 2140 Ft/q. Füstölésre alkalmas fû-
részpor kapható. Telefon: 06 (30) 986 2623.

Tûzifa rendelhetõ cser: 1600.-, gyertyán:
1500.-, kugli + 200 Ft/q. 30 q felett ingyenes
házhoz szállítás. 06 (30) 571 3618. (306141)

Összkomfortos kis kertes ház (közel a LIDL-
hez), olcsó rezsivel kiadó, 2 havi kaucióval, csak
hosszú távra! 06 (30) 242 8698. (306136)

Matematikából korrepetálást, illetve pótvizs-
gára felkészítést vállalok. 06 (70) 332 1446.
Redõnyök! 06 (30) 507 3344. (306084)

Sárbogárd központjában lakás eladó. 06 (30)
354 4825. (306082)

Sárbogárd központjában 54 m2-es igényesen
felújított, erkélyes lakás eladó. 06 (20) 344
2204. (306077)

Opel Astra 1.7 D, ’93-as, sürgõsen eladó. Irány-
ár: 500 ezer Ft. 06 (30) 482 6173. (306090)

Alapon háromszobás családi ház gazdasági
épületekkel sürgõsen eladó. Érdeklõdni: 06 (20)
392 6395. (306093)

M6-os autópályán, Dunaújváros magasságá-
ban OMV töltõállomás nõi munkaerõt keres. Ér-
deklõdni 10-17 óráig: 06 (30) 385 0414.
Ventona-Trans Kft. autóbuszvezetõ kollégákat
keres a közeljövõben nyíló sárbogárdi TESCO
Áruház ingyenes autóbuszos járatára. Érdeklõd-
ni a 06 (24) 260 440-es telefonszámon lehet
munkanapokon reggel 8 és délután 16 óra kö-
zött.
Lakás eladó! 06 (30) 209 9371.
Sárbogárd központjában új építésû családi ház
olcsón eladó. 06 (30) 227 8129. (306200)

Árpád-lakótelepen lakás eladó, kiadó. 06 (20)
982 3013.
Egyszobás földszinti lakás eladó József Attila
utcában. 06 (30) 663 0111. (323800)

Tûzifa akció! Akác 1800.-, vegyes 1600.-, 30 q
felett kiszállítás ingyenes. 06 (20) 454 8979.
Eladó Pusztaegresen 500 négyszögöl építési te-
lek. Víz, villany kis faház pincével. Irányár:
2.200.000.- 06 (30) 954 9184. (323931)

Albérlet kiadó 06(20) 515 5922. (323932)

Benzin-gázüzemû ARO mûszaki nélkül eladó.
Irányár: 125.000 Ft. 06 (70) 376 6959.
Lakásvásárlás új és használt alanyi jogon járó
állami támogatással forint alapú hitelezéssel.
Szabadfelhasználású és személyi kölcsönök fo-
rint és deviza alapú hitelek. Telefon: 06 (20) 921
1358.

Sárbogárd központjában 70 m2-es üzlethelyi-
ség, jó parkolási lehetõséggel kiadó. 06 (20) 925
3414. (323928)

Albérlet kiadó egy középkorú hölgy részére csa-
ládi házban. 06 (20) 983 7778.
Alsó tagozatosoknak pótvizsgára felkészítést, il-
letve felzárkóztatást vállalok. 06 (20) 261 3546.
Alapon vendéglátó üzlet kiadó. 06 (20) 919
8499.
Sárbogárd központjában családi ház 3,5 M-ért,
Tasson berendezett faház 1,2 M-ért eladó, vagy
kettõ együtt egyszobás panellakásra cserélhe-
tõ, illetve mindkettõ kiadó. 06 (20) 213 3184.
Sárszentágotai sörözõbe pultos munkatársat
keresünk. Érdeklõdni: 06 (20) 296 1313. (323918)

400 literes hûtõláda eladó. 06 (25) 462 319.
Három kiscicát elajándékoznánk. 06 (70) 374
8188.
Albérlet kiadó. 06 (30) 9392 157.
Kereskedelmi végzettséggel pályakezdõt kere-
sek azonnali kezdéssel. 06 (30) 6825 743.

FOGSORJAVÍTÁS Sárbogárdon.
06 25 468 556, 06 70 382 8512

Lekner Kegyelet
Temetkezési Szolgáltató Kft.

7000 Sárbogárd, Ady Endre út 160/c..
ÉJJEL-NAPPALI ÜGYELET
Telefon: 06 (30) 435 9021

ADY-LAKÓTELEPEN egyedi gázfûtéses,
FELÚJÍTOTT, 3. emeleti LAKÁS eladó.

06 30 444 1602

AKÁC és EGYÉB kemény TÛZIFA eladó.
Telefon: 06 30 9470 899

GYÓGYMASSZÕR, Szakács Gábor, Cece.
ÜDÜLÉSI CSEKK beváltható.

06 (30) 568 9411

IV. LÉGIÓ 2000 SECURITY
VÁNDORKUPA kispályás labdarúgó torna
2009. július 11-én. Gyülekezés: 8.30-kor.

Nevezési díj: 10.000 Ft.
Határidõ: július 8-ig. 06 (20) 927 0985

Angol szetter kiskutya ELADÓ.
06 (20) 954 8313

Mezõgazdasági üzem JOHN DEERE
nagytraktorra gyakorlattal rendelkezõ

TRAKTOROST keres.
Telefon: 06 (25) 249 006

Harkányban APARTMAN kiadó.
06 (30) 482 6407

Elsõ emeleti erkélyes lakás ELADÓ
vagy családi házra CSERÉLHETÕ.

Irányár: 5,9 millió.
Telefon: 06 (30) 302 0586.

KLÍMASZERELÉS!
25.000 Ft-tól minõség, garancia

WINTER-SUMMER KFT.
06 (20) 255 0796

Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!

A Cecei Iskola
pályázatot hirdet

1 fõ tanítói

1 fõ iskolatitkár
állásra

Munkavégzés helye:
Cecei Iskola

Alapi Tagiskolája
7011 Alap, Béke út 12.
Pályázatok beadási határideje:

2009. július 31. Postai úton, vagy
e-mail-en: alapiiskola@freemail.hu

Részletes tájékoztatás:
személyesen az alapi iskolában,
vagy telefonon: 06/25-221-112
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FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok
Víz- és Csatornamû Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság

A vízkõ ellen
Vajtán, a vízkõképzõdés megakadályozására 2009. július 20-tól
polifoszfátos vízkezelést vezetünk be, az önkormányzat dönté-
sének megfelelõen.
Ennek eredményeképpen a vízkõ melegítés hatására nem, vagy
alig fog kiválni, a bojlereket (az egyszeri tisztítás után) már nem
kell vízkõtleníteni, hatásfokuk javul. Az eljárás bevezetésének
költségeit a vízdíj már tartalmazza.

A Vajtán szolgáltatott víz keménysége 16-17 német keménységi fok
között változik, így keménynek tekinthetõ, amit fogyasztóink tapasz-
talhattak. A nagyon kis mennyiségben (3-4 mg/l) adagolt polifoszfát a
kalcium és magnézium ionokat lebegõ állapotban tartja, és 60 °C –ig
történõ melegítéskor a vízkõ egyáltalán nem válik ki a vízbõl, e felett
pedig a vízkõképzõdés jóval kisebb mértékû a korábbinál. Az eljárás
hatásos, melyet már évtizedek óta alkalmazunk Székesfehérváron és
25 másik településen.

A külföldön is általánosan használt foszforszármazéknak az egész-
ségre nincs semmilyen káros hatása, sõt a foszfor a szervezet számá-
ra kifejezetten kívánatos. Ezt az is bizonyítja, hogy a kóla, az általunk
adagolt mennyiségnek több mint száz szorosát, 500 milligrammot tar-
talmaz literenként ebbõl az anyagból.

FEJÉRVÍZ ZRt.
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Nyílt
tér

Újabb nemzetközi táncsiker!

Hiphop Európa-bajnokságot rendeztek
2009. július 2-ától 5-éig Szlovéniában,
Koper városában. A sárbogárdi lányok el-
sõ felnõtt kategóriás nemzetközi versenye
volt ez. A siker nem maradt el, sõt!
Két kategóriában indultak. Formációban
(ahol 24 táncos szerepel) 3. helyen, kiscso-
portban (hét táncos) 2. helyen végeztek.
Mindkét kategóriában csak a hazai tánc-
csoportok voltak „jobbak”.
A mi lányaink talán az egyetlenek az euró-
pai mezõnyben, akik minden korosztály-
ban (gyerek 2003–2005, junior 2006–2008,

felnõtt 2009) biztos dobogósok a legrango-
sabb nemzetközi versenyeken is.
A következõ megmérettetés a világbaj-
nokság lesz 2009. szeptember 23-a és 28-a
között, amit Lengyelországban, Kalis vá-
rosában rendeznek.
Tehát a nyár sok-sok tánccal, kemény gya-
korlással, próbákkal telik a lányok számá-
ra, reményeink szerint nem eredménytele-
nül!
HAJRÁ, CSAJOK!!! Nagyon büszkék va-
gyunk Rátok!

Szülõk

Heti idõjárás
A következõ napokban eleinte
még változékonyan alakul idõ-
járásunk. A hétvégén még szórványo-
san várható záporesõ, zivatar. Vasár-
naptól egyre szárazabb és melegebb
léghullámok érkeznek hazánk fölé.
Erõsödik a nappali felmelegedés, és sok
napsütésre számíthatunk.

www.metnet.hu

Gondolkodjunk!
Nézem ezt a politikai káoszt, ami az or-
szágban van. Mindenki bizonytalan. Azaz
vannak a nagyon is biztosak, ne legyen sen-
kinek kétsége, a zavarosban a legjobb
halászni.
Ehhez a jól kifejlett magyar korrupció a
megoldás. Senki ne higgye, hogy ez párt-
függõ. Aki bizonyos pozícióban van, még
kisajtolja magának azt a pénzt, ami a meg-
bízatásával szerinte együtt jár. Országos
szinten amit az MSZP végez, pontosan azt
csinálja nálunk helyi szinten a „tízekként”
aposztrofált Fidesz.
Apropó! Azt hittem eddig, hogy csak ná-
lunk vannak a TÍZEK, meglepõdtem, ami-
kor hallottam, hogy Fóton is vannak ilye-
nek. Lehet, hogy a választási rendszerben
vannak a hibák? Ha úgy sikerül összeállni,
elvtelenül, csak a pénzért!
Jelentem, a közigazgatás állapota elkeserí-
tõ! Tesztelem a különbözõ szerveket, és
csak kevés üti meg a „szolgáló”, „szolgálta-
tó” jelzõt. Nem kell részleteznem, ha
összefoglalva azt mondom: minden eset-
ben a fejétõl bûzlik a hal, tehát a magabiz-
tos vezetõtõl kellene megválnunk, de na-
gyon gyorsan. Erre a témára még vissza
fogok térni, mert lesz rá okom a következõ
hetekben.
Míg írom a mondanivalómat, addig is egy
balfácán politikus nyilatkozik arról, hogy
egész évben nyitva kell tartani az oktatá-
si–nevelési intézményeket, még szomba-
ton és vasárnap is. Elmész te …! Milyen jó,
hogy nem lettem óvónõ, vagy tanár! Min-
denféle állat engem akarna éhbérért
vezényelni.
Azt hiszem, részemrõl lassan tényleg eljön
az ideje a tüntetésnek. Már egy féléve ké-
rem a férjemet, menjünk mi is tüntetni —
nyaralás helyett. De õ nem az a tüntetõ faj-
ta. Lehet, hogy magamra maradok a tünte-
tésben. Nem megyek messze,
helyben kezdem, utazási költség
nem merül fel. Ez lesz a legegy-
szerûbb, az idõ múlásával okom
egyre több lesz.

Csibegép (Csizmadiáné Boros Edit Gréta)

Kérés

Sós burgonya
Azok nevében, akik a közétkeztetésbõl
hordják az ebédet, kérem a konyha vezeté-
sét, hogy a nagy nyári melegre tekintettel
több gyümölcslevest, több könnyebb, nyá-
riasabb ételt készítsenek. Pénteken a nagy
hõségben hús volt krumplival. A krumpli
olyan sós volt, hogy nem tudtam megenni.
Ráadásul nem volt rendesen megfõzve,
mert a közepe kemény maradt. Ez máskor
is probléma volt már. A só az idõseknek, de
a gyerekeknek se jó, különösen azoknak
nem, akiknek magas a vérnyomásuk. Ha
nem elég sós a krumpli, lehet rá sót tenni
otthon is. 568 Ft-os ebédbõl sajnálja az em-
ber a kukába dobni a félig fõtt krumplit,
ami ráadásul ehetetlen a sótól.
Nagyon hiányoltam, hogy nem volt a hús
mellé pénteken saláta. A káposztasalátát
meg a vegyes salátát kitûnõen készítik a
konyhán, ezt szívesen fogyasztjuk, mert
sok benne a vitamin, és könnyebb tõle az
emésztés.
Javaslom, hogy a sótartóba mindig a legki-
sebb kanállal nyúljanak, és kóstolják is az
ételt, mint ahogy az elõkóstolás a régi isz-
tambuli szultáni konyhán is szokásban
volt. A fagyasztott krumplit meg fõzés
elõtt tegyék forró vízbe, hagyják benne áll-

ni egy darabig, amíg kienged, aztán kezd-
jék el fõzni, akkor nem marad kemény a
közepe. A sietség mindig megbosszulja
magát a konyhában.

Gulyás Menyhértné Rózsika

Kérdezték

Teli kukák
A kultúrház környéki kukákat ritkán üríti
a Közév Kft., pedig azok is a közterülethez
tartoznak. A teli kukába pedig hiába sze-
retne valaki szemetet dobni, olyan, mint a
Dunára a víz. Az önkormányzat által kifi-
zetett komoly összegbõl ezt a csekély fel-
adatot igazán elvégezhetné hetente a
megbízott cég.

Okmányiroda
nyitva tartása

Jó lenne, ha az okmányiroda legalább a hét
egy napján 17 óráig tartana nyitva, nem pe-
dig 15 óráig, vagy délig, mert aki más tele-
pülésre kénytelen eljárni dolgozni, az nem
ér haza ilyen korán. Emiatt az ügyeit pedig
csak úgy tudja elintézni, ha szabadságot
vesz ki.

Lejegyezte: Hargitai Kiss Virág


